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PODSTAWA PROGRAMOWA  
Cele kształcenia – wymagania ogólne 

1. Wykorzystanie pojęć i wielkości fizycznych do opisu zjawisk oraz wskazywanie ich przykładów w otaczającej rzeczywistości. 
2. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem praw i zależności fizycznych. 
3. Planowanie i przeprowadzanie obserwacji lub doświadczeń oraz wnioskowanie na podstawie ich wyników. 
4. Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych, w tym tekstów popularnonaukowych. 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe 
Wymagania przekrojowe 

Uczeń: 
1) wyodrębnia z tekstów, tabel, diagramów lub wykresów, rysunków schematycznych lub blokowych informacje kluczowe dla opisywanego zjawiska bądź problemu; ilustruje 

je w różnych postaciach; 
2) wyodrębnia zjawisko z kontekstu, nazywa je oraz wskazuje czynniki istotne i nieistotne dla jego przebiegu; 
3) rozróżnia pojęcia: obserwacja, pomiar, doświadczenie; przeprowadza wybrane obserwacje, pomiary i doświadczenia, korzystając z ich opisów; 
4) opisuje przebieg doświadczenia lub pokazu; wyróżnia kluczowe kroki i sposób postępowania oraz wskazuje rolę użytych przyrządów; 
5) posługuje się pojęciem niepewności pomiarowej; zapisuje wynik pomiaru wraz z jego jednostką oraz z uwzględnieniem informacji o niepewności; 
6) przeprowadza obliczenia i zapisuje wynik zgodnie z zasadami zaokrąglania oraz zachowaniem liczby cyfr znaczących wynikającej z dokładności pomiaru lub z danych; 
7) przelicza wielokrotności i podwielokrotności (mikro-, mili-, centy-, hekto-, kilo-, mega-); 
8) rozpoznaje zależność rosnącą bądź malejącą na podstawie danych z tabeli lub na podstawie wykresu; rozpoznaje proporcjonalność prostą na podstawie wykresu; 
9) przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania obserwacji, pomiarów i doświadczeń. 
1. Ruch i siły 

Uczeń: 
1) opisuje i wskazuje przykłady względności ruchu; 
2) wyróżnia pojęcia tor i droga; 
3) przelicza jednostki czasu (sekunda, minuta, godzina); 
4) posługuje się pojęciem prędkości do opisu ruchu prostoliniowego; oblicza jej wartość i przelicza jej jednostki; stosuje do obliczeń związek prędkości z drogą i czasem, 

w którym została przebyta; 
5) nazywa ruchem jednostajnym ruch, w którym droga przebyta w jednostkowych przedziałach czasu jest stała; 
6) wyznacza wartość prędkości i drogę z wykresów zależności prędkości i drogi od czasu dla ruchu prostoliniowego odcinkami jednostajnego oraz rysuje te wykresy na 

podstawie podanych informacji; 
7) nazywa ruchem jednostajnie przyspieszonym ruch, w którym wartość prędkości rośnie w jednostkowych przedziałach czasu o tę samą wartość, a ruchem jednostajnie 

opóźnionym – ruch, w którym wartość prędkości maleje w jednostkowych przedziałach czasu o tę samą wartość; 
8) posługuje się pojęciem przyspieszenia do opisu ruchu prostoliniowego jednostajnie przyspieszonego i jednostajnie opóźnionego;  wyznacza wartość przyspieszenia 

wraz z jednostką; stosuje do obliczeń związek przyspieszenia ze zmianą prędkości i czasem, w którym ta zmiana nastąpiła (Δv = a ∙ Δt); 
9) wyznacza zmianę prędkości i przyspieszenie z wykresów zależności prędkości od czasu dla ruchu prostoliniowego jednostajnie zmiennego (przyspieszonego lub 

opóźnionego); 
10) stosuje pojęcie siły jako działania skierowanego (wektor); wskazuje wartość, kierunek i zwrot wektora siły; posługuje się jednostką siły; 
11) rozpoznaje i nazywa siły, podaje ich przykłady w różnych sytuacjach praktycznych (siły: ciężkości, nacisku, sprężystości, oporów ruchu); 
12) wyznacza i rysuje siłę wypadkową dla sił o jednakowych kierunkach; opisuje i rysuje siły, które się równoważą; 
13) opisuje wzajemne oddziaływanie ciał, posługując się trzecią zasadą dynamiki; 
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14) analizuje zachowanie się ciał na podstawie pierwszej zasady dynamiki; 
15) posługuje się pojęciem masy jako miary bezwładności ciał; analizuje zachowanie się ciał na podstawie drugiej zasady dynamiki i stosuje do obliczeń związek między 

siłą i masą a przyspieszeniem; 
16) opisuje spadek swobodny jako przykład ruchu jednostajnie przyspieszonego; 
17) posługuje się pojęciem siły ciężkości; stosuje do obliczeń związek między siłą, masą i przyspieszeniem grawitacyjnym; 
18) doświadczalnie: 

a) ilustruje: I zasadę dynamiki, II zasadę dynamiki, III zasadę dynamiki, 
b) wyznacza prędkość z pomiaru czasu i drogi z użyciem przyrządów analogowych lub cyfrowych bądź oprogramowania do pomiarów na obrazach wideo,  
c) wyznacza wartość siły za pomocą siłomierza albo wagi analogowej lub cyfrowej. 

2. Energia 
Uczeń: 
1) posługuje się pojęciem pracy mechanicznej wraz z jej jednostką; stosuje do obliczeń związek pracy z siłą i drogą, na jakiej została wykonana; 
2) posługuje się pojęciem mocy wraz z jej jednostką; stosuje do obliczeń związek mocy z pracą i czasem, w którym została wykonana; 
3) posługuje się pojęciem energii kinetycznej, potencjalnej grawitacji i potencjalnej sprężystości; opisuje wykonaną pracę jako zmianę energii; 
4) wyznacza zmianę energii potencjalnej grawitacji oraz energii kinetycznej; 
5) wykorzystuje zasadę zachowania energii do opisu zjawisk oraz zasadę zachowania energii mechanicznej do obliczeń. 

3. Zjawiska cieplne 
Uczeń: 
1) posługuje się pojęciem temperatury; rozpoznaje, że ciała o równej temperaturze pozostają w stanie równowagi termicznej; 
2) posługuje się skalami temperatur (Celsjusza, Kelvina, Fahrenheita); przelicza temperaturę w skali Celsjusza na temperaturę w skali Kelvina i odwrotnie; 
3) wskazuje, że nie następuje przekazywanie energii w postaci ciepła (wymiana ciepła) między ciałami o tej samej temperaturze;  
4) wskazuje, że energię układu (energię wewnętrzną) można zmienić, wykonując nad nim pracę lub przekazując energię w postaci ciepła; 
5) analizuje jakościowo związek między temperaturą a średnią energią kinetyczną (ruchu chaotycznego) cząsteczek; 
6) posługuje się pojęciem ciepła właściwego wraz z jego jednostką; 
7) opisuje zjawisko przewodnictwa cieplnego; rozróżnia materiały o różnym przewodnictwie; opisuje rolę izolacji cieplnej; 
8) opisuje ruch gazów i cieczy w zjawisku konwekcji; 
9) rozróżnia i nazywa zmiany stanów skupienia; analizuje zjawiska topnienia, krzepnięcia, wrzenia, skraplania, sublimacji i resublimacji jako procesy, w których 

dostarczenie energii w postaci ciepła nie powoduje zmiany temperatury; 
10) doświadczalnie: 

a) demonstruje zjawiska topnienia, wrzenia, skraplania, 
b) bada zjawisko przewodnictwa cieplnego i określa, który z badanych materiałów jest lepszym przewodnikiem ciepła, 
c) wyznacza ciepło właściwe wody z użyciem czajnika elektrycznego lub grzałki o znanej mocy, termometru, cylindra miarowego lub wagi. 

4. Właściwości materii 
Uczeń: 

1) posługuje się pojęciami masy i gęstości oraz ich jednostkami; analizuje różnice gęstości substancji w różnych stanach skupienia wynikające z budowy 
mikroskopowej ciał stałych, cieczy i gazów; 

2) stosuje do obliczeń związek gęstości z masą i objętością; 
3) posługuje się pojęciem parcia (nacisku) oraz pojęciem ciśnienia w cieczach i gazach wraz z jego jednostką; stosuje do obliczeń związek między parciem a 

ciśnieniem; 
4) posługuje się pojęciem ciśnienia atmosferycznego; 
5) posługuje się prawem Pascala, zgodnie z którym zwiększenie ciśnienia zewnętrznego powoduje jednakowy przyrost ciśnienia w całej objętości cieczy lub gazu; 
6) stosuje do obliczeń związek między ciśnieniem hydrostatycznym a wysokością słupa cieczy i jej gęstością; 
7) analizuje siły działające na ciała zanurzone w cieczach lub gazach, posługując się pojęciem siły wyporu i prawem Archimedesa; 
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8) opisuje zjawisko napięcia powierzchniowego; ilustruje istnienie sił spójności i w tym kontekście tłumaczy formowanie się kropli; 
9) doświadczalnie: 

a) demonstruje istnienie ciśnienia atmosferycznego; demonstruje zjawiska konwekcji i napięcia powierzchniowego, 
b) demonstruje prawo Pascala oraz zależność ciśnienia hydrostatycznego od wysokości słupa cieczy, 
c) demonstruje prawo Archimedesa i na tej podstawie analizuje pływanie ciał; wyznacza gęstość cieczy lub ciał stałych, 
d) wyznacza gęstość substancji, z jakiej wykonany jest przedmiot o kształcie regularnym za pomocą wagi i przymiaru lub o nieregularnym kształcie za pomocą 

wagi, cieczy i cylindra miarowego. 
5. Elektryczność 

Uczeń: 
1) opisuje sposoby elektryzowania ciał przez potarcie i dotyk; wskazuje, że zjawiska te polegają na przemieszczaniu elektronów;  
2) opisuje jakościowo oddziaływanie ładunków jednoimiennych i różnoimiennych; 
3) rozróżnia przewodniki od izolatorów oraz wskazuje ich przykłady; 
4) opisuje przemieszczenie ładunków w przewodnikach pod wpływem oddziaływania ze strony ładunku zewnętrznego (indukcja elektrostatyczna); 
5) opisuje budowę oraz zasadę działania elektroskopu; 
6) posługuje się pojęciem ładunku elektrycznego jako wielokrotności ładunku elementarnego; stosuje jednostkę ładunku; 
7) opisuje przepływ prądu w obwodach jako ruch elektronów swobodnych albo jonów w przewodnikach; 
8) posługuje się pojęciem natężenia prądu wraz z jego jednostką; stosuje do obliczeń związek między natężeniem prądu a ładunkiem i czasem jego przepływu przez 

przekrój poprzeczny przewodnika; 
9) posługuje się pojęciem napięcia elektrycznego jako wielkości określającej ilość energii potrzebnej do przeniesienia jednostkowego ładunku w obwodzie; stosuje 

jednostkę napięcia; 
10) posługuje się pojęciem pracy i mocy prądu elektrycznego wraz z ich jednostkami; stosuje do obliczeń związki między tymi wielkościami; przelicza energię 

elektryczną wyrażoną w kilowatogodzinach na dżule i odwrotnie; 
11) wyróżnia formy energii, na jakie jest zamieniana energia elektryczna; wskazuje źródła energii elektrycznej i odbiorniki; 
12) posługuje się pojęciem oporu elektrycznego jako własnością przewodnika; stosuje do obliczeń związek między napięciem a natężeniem prądu i oporem; posługuje 

się jednostką oporu; 
13) rysuje schematy obwodów elektrycznych składających się z jednego źródła energii, jednego odbiornika, mierników i wyłączników; posługuje się symbolami 

graficznymi tych elementów; 
14) opisuje rolę izolacji i bezpieczników przeciążeniowych w domowej sieci elektrycznej oraz warunki bezpiecznego korzystania z energii elektrycznej; 
15) wskazuje skutki przerwania dostaw energii elektrycznej do urządzeń o kluczowym znaczeniu; 
16) doświadczalnie: 

a) demonstruje zjawiska elektryzowania przez potarcie lub dotyk, 
b) demonstruje wzajemne oddziaływanie ciał naelektryzowanych, 
c) rozróżnia przewodniki od izolatorów oraz wskazuje ich przykłady, 
d) łączy według podanego schematu obwód elektryczny składający się ze źródła (akumulatora, zasilacza), odbiornika (żarówki, brzęczyka, silnika, diody, grzejnika, 

opornika), wyłączników, woltomierzy, amperomierzy; odczytuje wskazania mierników, 
e) wyznacza opór przewodnika przez pomiary napięcia na jego końcach oraz natężenia prądu przez niego płynącego. 

6. Magnetyzm 
Uczeń: 

1) nazywa bieguny magnesów stałych i opisuje oddziaływanie między nimi; 
2) opisuje zachowanie się igły magnetycznej w obecności magnesu oraz zasadę działania kompasu; posługuje się pojęciem biegunów magnetycznych Ziemi; 
3) opisuje na przykładzie żelaza oddziaływanie magnesów na materiały magnetyczne i wymienia przykłady wykorzystania tego oddziaływania; 
4) opisuje zachowanie się igły magnetycznej w otoczeniu prostoliniowego przewodnika z prądem; 
5) opisuje budowę i działanie elektromagnesu; opisuje wzajemne oddziaływanie elektromagnesów i magnesów; wymienia przykłady zastosowania elektromagnesów; 
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6) wskazuje oddziaływanie magnetyczne jako podstawę działania silników elektrycznych; 
7) doświadczalnie: 

a) demonstruje zachowanie się igły magnetycznej w obecności magnesu, 
b) demonstruje zjawisko oddziaływania przewodnika z prądem na igłę magnetyczną. 

7. Ruch drgający i fale 
Uczeń: 

1) opisuje ruch okresowy wahadła; posługuje się pojęciami amplitudy, okresu i częstotliwości do opisu ruchu okresowego wraz z ich jednostkami; 
2) opisuje ruch drgający (drgania) ciała pod wpływem siły sprężystości oraz analizuje jakościowo przemiany energii kinetycznej i energii potencjalnej sprężystości w 

tym ruchu; wskazuje położenie równowagi; 
3) wyznacza amplitudę i okres drgań na podstawie przedstawionego wykresu zależności położenia od czasu; 
4) opisuje rozchodzenie się fali mechanicznej jako proces przekazywania energii bez przenoszenia materii; posługuje się pojęciem prędkości rozchodzenia się fali; 
5) posługuje się pojęciami amplitudy, okresu, częstotliwości i długości fali do opisu fal oraz stosuje do obliczeń związki między tymi wielkościami wraz z ich 

jednostkami; 
6) opisuje mechanizm powstawania i rozchodzenia się fal dźwiękowych w powietrzu; podaje przykłady źródeł dźwięku; 
7) opisuje jakościowo związek między wysokością dźwięku a częstotliwością fali oraz związek między natężeniem dźwięku (głośnością) a energią fali i amplitudą fali; 
8) rozróżnia dźwięki słyszalne, ultradźwięki i infradźwięki; wymienia przykłady ich źródeł i zastosowań; 
9) doświadczalnie: 

a) wyznacza okres i częstotliwość w ruchu okresowym, 
b) demonstruje dźwięki o różnych częstotliwościach z wykorzystaniem drgającego przedmiotu lub instrumentu muzycznego, 
c) obserwuje oscylogramy dźwięków z wykorzystaniem różnych technik. 

8. Optyka 
Uczeń: 

1) ilustruje prostoliniowe rozchodzenie się światła w ośrodku jednorodnym; wyjaśnia powstawanie cienia i półcienia; 
2) opisuje zjawisko odbicia od powierzchni płaskiej i od powierzchni sferycznej; 
3) opisuje zjawisko rozproszenia światła przy odbiciu od powierzchni chropowatej; 
4) analizuje bieg promieni wychodzących z punktu w różnych kierunkach, a następnie odbitych od zwierciadła płaskiego i od zwierciadeł sferycznych; opisuje 

skupianie promieni w zwierciadle wklęsłym oraz bieg promieni odbitych od zwierciadła wypukłego; posługuje się pojęciami ogniska i ogniskowej; 
5) konstruuje bieg promieni ilustrujący powstawanie obrazów pozornych wytwarzanych przez zwierciadło płaskie oraz powstawanie obrazów rzeczywistych i 

pozornych wytwarzanych przez zwierciadła sferyczne, znając położenie ogniska; 
6) opisuje jakościowo zjawisko załamania światła na granicy dwóch ośrodków różniących się prędkością rozchodzenia się światła; wskazuje kierunek załamania; 
7) opisuje bieg promieni równoległych do osi optycznej przechodzących przez soczewkę skupiającą i rozpraszającą, posługując się pojęciami ogniska i ogniskowej; 
8) rysuje konstrukcyjnie obrazy wytworzone przez soczewki; rozróżnia obrazy rzeczywiste, pozorne, proste, odwrócone; porównuje wielkość przedmiotu i obrazu; 
9) posługuje się pojęciem krótkowzroczności i dalekowzroczności oraz opisuje rolę soczewek w korygowaniu tych wad wzroku; 
10) opisuje światło białe jako mieszaninę barw i ilustruje to rozszczepieniem światła w pryzmacie; wymienia inne przykłady rozszczepienia światła; 
11) opisuje światło lasera jako jednobarwne i ilustruje to brakiem rozszczepienia w pryzmacie; 
12) wymienia rodzaje fal elektromagnetycznych: radiowe, mikrofale, promieniowanie podczerwone, światło widzialne, promieniowanie nadfioletowe, rentgenowskie 

i gamma; wskazuje przykłady ich zastosowania; 
13) wymienia cechy wspólne i różnice w rozchodzeniu się fal mechanicznych i elektromagnetycznych; 
14) doświadczalnie: 

a) demonstruje zjawisko prostoliniowego rozchodzenia się światła, zjawisko załamania światła na granicy ośrodków, powstawanie obrazów za pomocą 
zwierciadeł płaskich, sferycznych i soczewek, 

b) otrzymuje za pomocą soczewki skupiającej ostre obrazy przedmiotu na ekranie, 
c) demonstruje rozszczepienie światła w pryzmacie. 
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Warunki i sposób realizacji 
          Fizyka jest nauką przyrodniczą, nierozerwalnie związaną z codzienną aktywnością człowieka. Wiele zagadnień charakterystycznych dla fizyki jest poznawanych                         
i postrzeganych przez uczniów znacznie wcześniej niż rozpoczyna się ich formalna edukacja z tego przedmiotu. Dlatego bardzo ważnym elementem nauczania fizyki jest 
zarówno świadomość wiedzy potocznej, jak i bagaż umiejętności wynikający z nieustannego obserwowania świata. 
Przedmiot fizyka to przede wszystkim sposobność do konstruktywistycznej weryfikacji poglądów uczniów oraz czas na budowanie podstaw myślenia naukowego – 
stawiania pytań i szukania ustrukturyzowanych odpowiedzi. Uczenie podstaw fizyki bez nieustannego odwoływania się do przykładów z codziennego życia, bogatego 
ilustrowania kontekstowego oraz czynnego badania zjawisk i procesów jest sprzeczne z fundamentalnymi zasadami nauczania tego przedmiotu. Nauczanie fizyki winno być 
postrzegane przede wszystkim jako sposobność do zaspokajania ciekawości poznawczej uczniów i na tej bazie kształtowania umiejętności zdobywania wiedzy, której 
podstawy zostały zapisane w dokumencie.  
Eksperymentowanie, rozwiązywanie zadań problemowych oraz praca z materiałami źródłowymi winny stanowić główne obszary aktywności podczas zajęć fizyki. 
Zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej treści nauczania zostały wybrane w celu kształtowania podstaw rozumowania 
naukowego obejmującego rozpoznawanie zagadnień, wyjaśnianie zjawisk fizycznych, interpretowanie oraz wykorzystanie wyników i dowodów naukowych do budowania 
fizycznego obrazu rzeczywistości. 
Podczas realizacji wymagań podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej istotne jest zwrócenie uwagi na stopień opanowania następujących 
umiejętności: 

1. rozwiązywania typowych zadań przez wykonywanie rutynowych czynności; 
2. rozpoznawania i kojarzenia z wykorzystaniem pojedynczych źródeł informacji; 
3. wybierania i stosowania strategii rozwiązywania problemów; 
4. efektywnej pracy nad rozwiązaniem oraz łączenia różnorodnych informacji i technik; 
5. matematycznych z użyciem odpowiednich reprezentacji; 
6. doświadczalnych; 
7. formułowania komunikatu o swoim rozumowaniu oraz uzasadniania podjętego działania. 

Cele ogólne programu nauczania 
1. Zdobycie przez ucznia przynajmniej tej wiedzy i tych umiejętności, które są zawarte w podstawie programowej. 
2. Stymulowanie ogólnego rozwoju intelektualnego ucznia. 
3. Kształcenie charakteru i postawy. 

Cele kształcące, społeczne i wychowawcze 
1. Kształtowanie umiejętności posługiwania się metodami badawczymi typowymi dla fizyki.  
2. Kształtowanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną do zbierania danych doświadczalnych, ich przetwarzanie oraz modelowanie zjawisk fizycznych. 
3. Budzenie szacunku do przyrody i podziwu dla jej piękna. 
4. Rozwijanie zainteresowania otaczającym światem i motywacji do zdobywania wiedzy. 
5. Kształtowanie aktywnej postawy wobec potrzeby rozwiązywania problemów. 
6. Uczenie się współpracy w zespole, przestrzegania reguł, współodpowiedzialności za sukcesy i porażki, wzajemnej pomocy. 
7. Kształtowanie takich cech jak: dociekliwość, rzetelność, wytrwałość i upór w dążeniu do celu, systematyczność, dyscyplina wewnętrzna i samokontrola. 

OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIÓW ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 
1. Na pierwszej lekcji uczniowie zostają zapoznani z PZO, co zostaje poświadczone podpisem ucznia na dokumencie „Przedmiotowe Zasady Oceniania z Fizyki” 
2. Przedmiotowe Zasady Oceniania z fizyki obejmują ocenę wiadomości i umiejętności wynikających z programu nauczania oraz postawy ucznia na lekcji.  
3. Ocenie podlegają następujące umiejętności i wiadomości:  

• Znajomość pojęć oraz praw i zasad fizycznych.  
• Opisywanie, dokonywanie analizy i syntezy zjawisk fizycznych.  
• Rozwiązywanie zadań problemowych (teoretycznych lub praktycznych) z wykorzystaniem znanych praw i zasad.  
• Rozwiązywanie zadań rachunkowych, a w tym:  
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− dokonanie analizy zadania,  
− tworzenie planu rozwiązania zadania,  
− znajomość wzorów,  
− znajomość wielkości fizycznych i ich jednostek,  
− przekształcanie wzorów,  
− wykonywanie obliczeń na liczbach i jednostkach,  
− analizę otrzymanego wyniku,  
− sformułowanie odpowiedzi.  

• Posługiwanie się językiem przedmiotu.  
• Planowanie i przeprowadzanie doświadczenia; analizowanie wyników, przedstawianie wyników w tabelce lub na wykresie, wyciąganie wniosków, wskazywanie źródła 
błędów.  
• Odczytywanie oraz przedstawianie informacji za pomocą tabeli, wykresu, rysunku, schematu.  
• Wykorzystywanie wiadomości i umiejętności fizycznych w praktyce.  
• Systematyczne i staranne prowadzenie zeszytu przedmiotowego.  

4. Przy ocenie wyżej wymienionych umiejętności i wiadomości stosowane będą następujące formy oceniania:  
• Wypowiedzi ustne dotyczące wiadomości i umiejętności wynikających z aktualnie realizowanych treści programowych (przynajmniej raz w semestrze). Podstawą oceny jest 
rzeczowość, stosowanie języka przedmiotu, formułowanie dłuższych wypowiedzi. Przy odpowiedzi obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji,  
a w przypadku lekcji powtórzeniowej z całego działu.  

    • Sprawdziany pisemne (testy) sprawdzające wiadomości i umiejętności, przeprowadzane po zakończeniu każdego działu. Każda praca klasowa lub sprawdzian są zapowiadane z co 
najmniej tygodniowym wyprzedzeniem (potwierdzone wpisem w dzienniku) i podany jest zakres sprawdzanej wiedzy i umiejętności. 
 W przypadku nieobecności ucznia w tym dniu w szkole obowiązek napisania sprawdzianu zostaje przesunięty na następną, najbliższą lekcję. W przypadku dłuższej 
nieobecności, spowodowanej np. chorobą, uczeń może uzgodnić z nauczycielem inną formę i termin zaliczenia materiału objętego sprawdzianem.  
• Kartkówki obejmujące wiadomości i umiejętności z trzech ostatnich lekcji (nie muszą być zapowiadane).  
• Prezentacja wiedzy i umiejętności w czasie lekcji, obejmująca ustne odpowiedzi na pytania związane z zagadnieniami poruszanymi w czasie lekcji. Będzie oceniana za pomocą 
plusów (gdy uczeń zgromadzi cztery „+” otrzymuje ocenę bardzo dobrą).  
• Rozwiązywanie zadań rachunkowych. Podstawą oceny jest znajomość odpowiednich praw i wzorów, samodzielność pracy i poprawność rozwiązania.  
• Prace domowe  

− krótkoterminowe polegające na sprawdzeniu umiejętności nabywanych w trakcie realizowania bieżącego działu programowego lub umiejętności kluczowych. 
− długoterminowe (wykonanie: referatu, opracowania, projektu, pomocy dydaktycznej, ). 

• Zeszyt przedmiotowy sprawdzany pod względem staranności, systematyczności i poprawności przynajmniej raz w ciągu roku szkolnego.  
5. W przypadku prac pisemnych (sprawdzianów lub kartkówek) przyjmuje się skalę punktową przeliczaną na oceny cyfrowe wg następujących progów procentowych:  

100% - stopień celujący 
99% - 90% - stopień bardzo dobry 
89 % - 75% - stopień dobry 
74% - 50% - stopień dostateczny 
49% - 30% - stopień dopuszczający 
29% - 0% -  stopień niedostateczny 
25% - stopień dopuszczający u ucznia z opinią i orzeczeniem 

Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia. Uczniowie z opinią poradni psychologiczno–pedagogicznej mają prawo wyboru formy sprawdzania 
wiadomości z ostatnich lekcji – kartkówka lub odpowiedź ustna. 
6. Nauczyciel oddaje i omawia sprawdzone prace pisemne w terminie dwóch tygodni. Sprawdziany i inne prace pisemne są przechowywane w szkole do końca bieżącego roku 

szkolnego.  
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7. Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu godzinnego (testu) w ciągu dwóch tygodni po oddaniu sprawdzianu. Dla wszystkich chętnych ustala się jeden 
termin poprawy. Do dziennika, obok oceny uzyskanej poprzednio, wpisuje się ocenę „poprawioną”.  

8. W przypadku, gdy w czasie pisemnego sprawdzianu okaże się, iż uczeń pracuje niesamodzielnie nauczyciel zabiera jego pracę. Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 
9. Prawo obejrzenia poprawionej pracy klasowej mają uczniowie i ich rodzice. 
10. Za pracę w grupie, uczniowie uzyskują taką samą ocenę cyfrową lub „+” w zależności od rodzaju wykonywanego zadania lub ćwiczenia (lub tylko przedstawiciel grupy referujący 

pracę grupy). 
11. Uczeń ma prawo zgłosić brak przygotowania do lekcji jeden raz w semestrze. Zostanie to odnotowane w dzienniku elektronicznym w postaci np lub bp i nie spowoduje żadnych 

konsekwencji. Za brak przygotowania się do lekcji będzie uznawane: brak zeszytu przedmiotowego lub innych pomocy dydaktycznych, brak pracy domowej, braki w wiedzy                    
i umiejętnościach spowodowane np. nieobecnością na lekcji fizyki. Na kolejną lekcję uczeń nadrabia zaległości i aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych. Za kolejne 
braki/zaległości/nieprzygotowania uczeń otrzymuje „-”; cztery minusy są równoznaczne z oceną niedostateczną.  

12. Jeśli uczeń chce nadrobić braki, które wynikły z przyczyn losowych, może uzyskać pomoc ze strony nauczyciela lub pomoc koleżeńską. 
13. Wystawienia oceny semestralnej i na koniec roku szkolnego dokonuje się na podstawie ocen cząstkowych, przy czym stosuje się następującą wagę ocen: 

Waga 3: test, zadania, konkurs, poprawa testu 
Waga 2: kartkówka, aktywność/praca na lekcji, praca nadobowiązkowa/dodatkowa, odpowiedź, doświadczenie domowe, projekt 
Waga 1: notatki/zeszyt, praca w grupie, praca domowa 

14. Na koniec semestru nie jest przewidywany sprawdzian końcowy/zaliczeniowy. 
15. Ocena semestralna lub roczna jest całościowa. Jest wystawiana na podstawie ocen cząstkowych uzyskanych przez ucznia w ciągu całego semestru (roku szkolnego) według 

następujących norm: 
1,61 i poniżej niedostateczny 
1,62 – 2,6  dopuszczający 
2,61 – 3,6  dostateczny 
3,61 – 4,6  dobry 
4,61 – 5,49  bardzo dobry 
powyżej 5,5  celujący 

16. Uzasadnienia oceny można odmówić w czasie trwania lekcji, jeśli zakłócałoby to tok lekcji – uczeń zostaje wtedy na przerwie i uzyskuje jej uzasadnienie. 
17. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny:  

a) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  
• posiada wiadomości i umiejętności objęte programem nauczania opanowane w pełnym zakresie,  
• samodzielnie wykorzystuje wiadomości w sytuacjach nietypowych i problemowych (np. rozwiązując dodatkowe zadania o podwyższonym stopniu trudności, wyprowadzając 
wzory, analizując wykresy),  
• formułuje problemy i dokonuje analizy lub syntezy nowych zjawisk i procesów fizycznych,  
• wzorowo posługuje się językiem przedmiotu,  
• udziela oryginalnych odpowiedzi na problemowe pytania,  
• swobodnie operuje wiedzą pochodzącą z różnych źródeł,  
• osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych,  
• sprostał wymaganiom na niższe oceny.  

b) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  
• w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności programowe,  
• zdobytą wiedzę stosuje w nowych sytuacjach, swobodnie operuje wiedzą podręcznikową,  
• stosuje zdobyte wiadomości do wytłumaczenia zjawisk fizycznych i wykorzystuje je w praktyce,  
• wyprowadza związki między wielkościami i jednostkami fizycznymi,  
• interpretuje wykresy,  
• uogólnia i wyciąga wnioski,  
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• podaje nie szablonowe przykłady zjawisk w przyrodzie,  
• rozwiązuje nietypowe zadania,  
• operuje kilkoma wzorami,  
• interpretuje wyniki (np. na wykresie) 
• potrafi zaplanować i przeprowadzić doświadczenie fizyczne, przeanalizować wyniki, wyciągnąć wnioski, wskazać źródła błędów,  
• poprawnie posługuje się językiem przedmiotu,  
• udziela pełnych odpowiedzi na zadawane pytania problemowe,  
• sprostał wymaganiom na niższe oceny.  

c) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  
• opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania (mogą wystąpić nieznaczne braki),  
• rozumie prawa fizyczne i operuje pojęciami,  
• rozumie związki między wielkościami fizycznymi i ich jednostkami oraz próbuje je przekształcać,  
• sporządza wykresy,  
• podejmuje próby wyprowadzania wzorów,  
• rozumie i opisuje zjawiska fizyczne,  
• przekształca proste wzory i jednostki fizyczne,  
• rozwiązuje typowe zadania rachunkowe i problemowe, wykonuje konkretne obliczenia, również na podstawie wykresu (przy ewentualnej niewielkiej pomocy nauczyciela),  
• potrafi sporządzić wykres,  
• sprostał wymaganiom na niższe oceny.  

d) Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  
• opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania (występują tu jednak braki),  
• stosuje wiadomości do rozwiązywania zadań i problemów z pomocą nauczyciela,  
• zna prawa i wielkości fizyczne,  
• podaje zależności występujące między podstawowymi wielkościami fizycznymi,  
• opisuje proste zjawiska fizyczne,  
• ilustruje zagadnienia na rysunku, umieszcza wyniki w tabelce,  
• podaje podstawowe wzory,  
• podstawia dane do wzoru i wykonuje obliczenia,  
• stosuje prawidłowe jednostki,  
• udziela poprawnej odpowiedzi do zadania,  
• podaje definicje wielkości fizycznych związanych z zadaniem,  
• językiem przedmiotu posługuje się z usterkami,  

e) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:  
• ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem, ale braki te nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia,  
• zna podstawowe prawa, wielkości fizyczne i jednostki,  
• podaje przykłady zjawisk fizycznych z życia,  
• rozwiązuje bardzo proste zadania i problemy przy wydatnej pomocy nauczyciela,  
• potrafi wyszukać w zadaniu wielkości dane i szukane i zapisać je za pomocą symboli,  
• językiem przedmiotu posługuje się nieporadnie,  
• prowadzi systematycznie i starannie zeszyt przedmiotowy.  

f) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:  
• nie opanował tych wiadomości i umiejętności, które są niezbędne do dalszego kształcenia,  
• nie zna podstawowych praw, pojęć i wielkości fizycznych,  
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• nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu trudności, nawet z pomocą nauczyciela  
Sposoby informowania uczniów i rodziców 
1. Na początku roku szkolnego nauczyciel zapoznaje uczniów i rodziców z podstawowymi założeniami PZO z fizyki (podaje informację, że pełny tekst PZO znajduje się                         

w bibliotece szkolnej i na stronie www szkoły). 
2. Nauczyciel na bieżąco wpisuje dziennika elektronicznego uzyskiwane oceny cząstkowe z adnotacją czego dotyczą. Na prośbę ucznia, rodzica nauczyciel motywuje ocenę, 

przedstawia prace klasowe. 
3. W przypadku zagrożenia ucznia oceną niedostateczną nauczyciel na miesiąc przed kwalifikacją informuje wychowawcę ucznia i rodziców o ocenie i sposobie jej poprawy. 
4. Informacja o postępach ucznia udzielana jest przez nauczyciela w czasie konsultacji indywidualnych oraz na zebraniach z rodzicami. Na wniosek rodzica taka informacja może 

być udzielana także w innym terminie, po wcześniejszym ustaleniu terminu z nauczycielem. 
 
VI. WARUNKI I ZASADY UZYSKANIA PRZEZ UCZNIA OCENY KLASYFIKACYJNEJ  WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA. 

 
a) Na miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej, nauczyciel informuje ucznia o proponowanej niedostatecznej ocenie klasyfikacyjnej i wpisuje projekt oceny   
w dzienniku elektronicznym LIBRUS, a na trzy tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej – o projektach pozostałych ocen. 
b) Jeżeli uczeń nie zgadza się z proponowaną klasyfikacyjna oceną śródroczną/roczną z fizyki ma prawo do jej poprawy, jeżeli spełnia warunki: 
- uczęszczał systematycznie na zajęcia lekcyjne, 
- nie unika prac klasowych (testów) i sprawdzianów, 
- wykazuje zainteresowanie przedmiotem i swoimi postępami w nauce oraz na bieżąco poprawia oceny z pisemnych prac klasowych (testów sprawdzających wiadomości                                 
i umiejętności pisanych po każdym dziale), 
1. Uczeń może uzyskać wyższą od przewidywanej ocenę roczną, jeśli: 

a. do 3 dni od uzyskania informacji o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zgłosi się sam lub jego rodzice (prawni opiekunowie) z prośbą do nauczyciela 
przedmiotu o umożliwienie podniesienia przewidywanej oceny.  

b. następnego roboczego dnia od złożenia prośby ustali wraz z nauczycielem formę poprawy przewidywanej oceny klasyfikacyjnej i jej termin. 
c. wykona   ustalone zadania na zasadach i w terminie określonym  przez nauczyciela, nie później jednak niż  na 3 dni przed klasyfikacją końcową. 

2. Nauczyciel powiadamia ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) o formie i terminie poprawy przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej.  
3. Niedotrzymanie przez ucznia warunków określonych w pkt. 1 a, b, c powoduje ustalenie oceny końcowej takiej, jak przewidywana.  
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ZAKŁADANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA (PLAN WYNIKOWY) – klasa 7 

Klasa 7 

Nr Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe 

Uczeń: 

Wymagania rozszerzone i dopełniające 

Uczeń: 

1. Wykonujemy pomiary 

1–4 

 

Wielkości 

fizyczne, które 

mierzysz na co 

dzień 

• wymienia przyrządy, za pomocą których mierzymy długość, 

temperaturę, czas, szybkość i masę (1.3, 4.1, 4.2) 

• mierzy długość, temperaturę, czas, szybkość i masę (1.3, 1.4) 

• wymienia jednostki mierzonych wielkości (2.3, 2.4, 5.1) 

• podaje zakres pomiarowy przyrządu (1.3, 1.4) 

• odczytuje najmniejszą działkę przyrządu i podaje dokładność 

przyrządu (1.5, 1.6) 

• oblicza wartość najbardziej zbliżoną do rzeczywistej 

wartości mierzonej wielkości jako średnią arytmetyczną 

wyników (1.5, 1.6) 

• przelicza jednostki długości, czasu i masy (1.7, 2.3, 5.1) 

• wyjaśnia na przykładach przyczyny występowania niepewności pomiarowych (1.5, 1.6) 

• zapisuje różnicę między wartością końcową i początkową wielkości fizycznej, np. l (1.1) 

• wyjaśnia, co to znaczy wyzerować przyrząd pomiarowy (1.4) 

• opisuje doświadczenie Celsjusza i objaśnia utworzoną przez niego skalę temperatur (1.4, 

4.2) 

• posługuje się wagą laboratoryjną (1.3, 1.4) 

• wyjaśnia na przykładzie znaczenie pojęcia względności 

 

5–6 Pomiar wartości 

siły ciężkości 
• mierzy wartość siły w niutonach za pomocą siłomierza (1.3, 

2.18c) 

• wykazuje doświadczalnie, że wartość siły ciężkości jest 

wprost proporcjonalna do masy ciała (1.8) 

• oblicza wartość ciężaru ze wzoru 𝐹c = 𝑚𝑔 (2.11, 2.17) 

• uzasadnia potrzebę wprowadzenia siły jako wielkości 

wektorowej (2.10) 

• podaje źródło siły ciężkości i poprawnie zaczepia wektor do 

ciała, na które działa siła ciężkości (2.10, 2.11) 

• podaje cechy wielkości wektorowej (2.10) 

• przekształca wzór  𝐹c = 𝑚𝑔 i oblicza masę ciała, jeśli zna wartość jego ciężaru (2.17) 

• rysuje wektor obrazujący siłę o zadanej wartości i przyjmuje odpowiednią jednostkę (2.10) 

 

7–8 

 

Wyznaczanie 

gęstości 

substancji 

• odczytuje gęstość substancji z tabeli (1.1, 5.1) 

• wyznacza doświadczalnie gęstość ciała stałego o regularnych 

kształtach (5.9d) 

• mierzy objętość ciał o nieregularnych kształtach za pomocą 

menzurki (5.9d) 

• oblicza gęstość substancji ze wzoru 
m

d
V

=  (5.2) 

• szacuje niepewności pomiarowe przy pomiarach masy i 

objętości (1.5) 

• przekształca wzór 
m

d
V

=  i oblicza każdą z wielkości fizycznych w tym wzorze (5.2) 

• przelicza gęstość wyrażoną w kg/m3 na g/cm3 i na odwrót (1.7) 

• odróżnia mierzenie wielkości fizycznej od jej wyznaczania, czyli pomiaru pośredniego (1.3) 

• wyznacza doświadczalnie gęstość cieczy (1.4, 5.9c)  
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Nr Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe 

Uczeń: 

Wymagania rozszerzone i dopełniające 

Uczeń: 

9–10 Pomiar 

ciśnienia 

• wykazuje, że skutek nacisku na podłoże ciała o ciężarze 𝐹c⃗⃗  ⃗ 
zależy od wielkości powierzchni zetknięcia ciała z podłożem 

(5.3) 

• oblicza ciśnienie za pomocą wzoru 
F

p
S

=  (5.3) 

• podaje jednostkę ciśnienia i jej wielokrotności (1.7) 

• przelicza jednostki ciśnienia (1.7) 

• mierzy ciśnienie w oponie samochodowej (1.3) 

• mierzy ciśnienie atmosferyczne za pomocą barometru (1.3) 

• przekształca wzór 
F

p
S

=  i oblicza każdą z wielkości występujących w tym wzorze (5.3) 

• opisuje zależność ciśnienia atmosferycznego od wysokości nad poziomem morza (5.4) 

• rozpoznaje w swoim otoczeniu zjawiska, w których istotną rolę odgrywa ciśnienie 

atmosferyczne i urządzenia, do działania których jest ono niezbędne (1.2, 5.4) 

• wyznacza doświadczalnie ciśnienie atmosferyczne za pomocą strzykawki i siłomierza (1.3, 

1.4, 5.4, 5.9a) 

 

11 Sporządzamy 

wykresy 
• na podstawie wyników zgromadzonych w tabeli sporządza 

wykres zależności jednej wielkości fizycznej od drugiej (1.1, 

1.8) 

• wykazuje, że jeśli dwie wielkości są do siebie wprost proporcjonalne, to wykres zależności 

jednej od drugiej jest półprostą wychodzącą z początku układu osi (1.8) 

• wyciąga wnioski o wartościach wielkości fizycznych na podstawie kąta nachylenia wykresu 

do osi poziomej (1.1, 1.8) 

 

12–13 Powtórzenie. Sprawdzian 

 2. Niektóre właściwości fizyczne ciał 

14 Trzy stany 

skupienia ciał 

• wymienia stany skupienia ciał i podaje ich przykłady (4.9) 

• podaje przykłady ciał kruchych, sprężystych i plastycznych 

(1.2) 

• opisuje stałość objętości i nieściśliwość cieczy (1.2) 

• wykazuje doświadczalnie ściśliwość gazów (1.2) 

• opisuje właściwości plazmy 

• wykazuje doświadczalnie zachowanie objętości ciała stałego przy zmianie jego kształtu 

(1.2) 

• podaje przykłady zmian właściwości ciał spowodowanych zmianą temperatury (1.2) 

 

15 Zmiany stanów 

skupienia ciał 

• wymienia i opisuje zmiany stanów skupienia ciał (4.9) 

• podaje przykłady topnienia, krzepnięcia, parowania, 

skraplania, sublimacji i resublimacji (4.9) 

• odróżnia wodę w stanie gazowym (jako niewidoczną) od 

mgły i chmur (4.9) 

• podaje temperatury krzepnięcia i wrzenia wody (4.9) 

• odczytuje z tabeli temperatury topnienia i wrzenia (4.9) 

• opisuje zależność temperatury wrzenia od ciśnienia (4.9) 

• opisuje zależność szybkości parowania od temperatury (4.9) 

• wyjaśnia przyczyny skraplania pary wodnej zawartej w powietrzu, np. na okularach, 

szklankach, i potwierdza to doświadczalnie (4.9) 

• demonstruje zjawiska topnienia, wrzenia i skraplania (4.10a) 

 

16 Rozszerzalność 

temperaturowa 

ciał 

• podaje przykłady rozszerzalności temperaturowej ciał 

stałych, cieczy i gazów 

• podaje przykłady rozszerzalności temperaturowej w życiu 

codziennym i technice 

• opisuje anomalną rozszerzalność wody i jej znaczenie 

w przyrodzie (1.2) 

• opisuje zachowanie taśmy bimetalicznej przy jej ogrzewaniu 

(1.2) 

• za pomocą symboli l i t lub V i t zapisuje fakt, że przyrost długości drutów lub 

objętości cieczy jest wprost proporcjonalny do przyrostu temperatury 

• wyjaśnia zachowanie taśmy bimetalicznej podczas jej ogrzewania 

• wymienia zastosowania praktyczne taśmy bimetalicznej 

• wykorzystuje do obliczeń prostą proporcjonalność przyrostu długości do przyrostu 

temperatury 

 

3. Cząsteczkowa budowa ciał 
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Nr Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe 

Uczeń: 

Wymagania rozszerzone i dopełniające 

Uczeń: 

17 Cząsteczkowa 

budowa ciał 
• opisuje doświadczenie uzasadniające hipotezę 

o cząsteczkowej budowie ciał  

• opisuje zjawisko dyfuzji 

• przelicza temperaturę wyrażoną w skali Celsjusza na 

temperaturę w skali Kelvina i Fahrenheita i na odwrót (4.1, 

4.2) 

• wykazuje doświadczalnie zależność szybkości dyfuzji od temperatury 

• opisuje związek średniej szybkości cząsteczek gazu lub cieczy z jego temperaturą (4.5) 

• uzasadnia wprowadzenie skali Kelvina (4.1, 4.2) 

 

18 Siły międzyczą-

steczkowe 
• podaje przyczyny tego, że ciała stałe i ciecze nie rozpadają 

się na oddzielne cząsteczki (5.8) 

• na wybranym przykładzie opisuje zjawisko napięcia 

powierzchniowego, demonstruje odpowiednie doświadczenie 

(5.9a) 

• wyjaśnia rolę mydła i detergentów (5.8) 

• podaje przykłady działania sił spójności i sił przylegania (5.8)  

19 Różnice w 

budowie ciał 

stałych, cieczy 

i gazów. 

Gaz 

w zamkniętym 

zbiorniku 

• podaje przykłady atomów i cząsteczek 

• podaje przykłady pierwiastków i związków chemicznych 

• opisuje różnice w budowie ciał stałych, cieczy i gazów (5.1) 

• wyjaśnia, dlaczego na wewnętrzne ściany zbiornika gaz 

wywiera parcie (5.3) 

• podaje przykłady, w jaki sposób można zmienić ciśnienie 

gazu w zamkniętym zbiorniku (5.3) 

• wyjaśnia pojęcia: atomu, cząsteczki, pierwiastka i związku chemicznego 

• objaśnia, co to znaczy, że ciało stałe ma budowę krystaliczną 

• wymienia i objaśnia sposoby zwiększania ciśnienia gazu w zamkniętym zbiorniku (5.3) 

 

20–21 Powtórzenie. Sprawdzian 

4. Jak opisujemy ruch? 

22 Układ 

odniesienia. Tor 

ruchu, droga 

• opisuje ruch ciała w podanym układzie odniesienia (2.1) 

• klasyfikuje ruchy ze względu na kształt toru (2.2) 

• rozróżnia pojęcia toru ruchu i drogi (2.2) 

• wybiera układ odniesienia i opisuje ruch w tym układzie (2.1) 

• wyjaśnia, co to znaczy, że spoczynek i ruch są względne (2.1) 

• opisuje położenie ciała za pomocą współrzędnej x (2.2) 

• oblicza przebytą przez ciało drogę jako 𝑠 = 𝑥2 − 𝑥1 = ∆𝑥
 
(2.2) 

 

23–24 Ruch 

prostoliniowy 

jednostajny 

• wymienia cechy charakteryzujące ruch prostoliniowy 

jednostajny (2.5) 

• na podstawie różnych wykresów ( )s t  odczytuje drogę 

przebywaną przez ciało w różnych odstępach czasu (1.1) 

• doświadczalnie bada ruch jednostajny prostoliniowy i formułuje wniosek, że ~s t (1.4) 

• sporządza wykres zależności ( )s t na podstawie wyników doświadczenia zgromadzonych 

w tabeli (1.8) 
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Nr Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe 

Uczeń: 

Wymagania rozszerzone i dopełniające 

Uczeń: 

25–26 Wartość 

prędkości 

w ruchu 

jednostajnym 

• zapisuje wzór 𝜐 =
𝑠

𝑡
 i nazywa występujące w nim wielkości 

(2.4) 

• oblicza drogę przebytą przez ciało na podstawie wykresu 

zależności 𝜐 (𝑡) (2.6) 

• oblicza wartość prędkości ze wzoru 𝜐 =
𝑠

𝑡
  (2.4) 

• wartość prędkości w km/h wyraża w m/s i na odwrót (1.7, 

2.3) 

• sporządza wykres zależności 𝜐 (𝑡) na podstawie danych z tabeli (2.6) 

• podaje interpretację fizyczną pojęcia szybkości (1.1) 

• przekształca wzór 𝜐 (𝑡) i oblicza każdą z występujących w nim wielkości (2.4) 

 

27 *Prędkość 

w ruchu 

jednostajnym 

prostoliniowym 

• uzasadnia potrzebę wprowadzenia do opisu ruchu wielkości 

wektorowej – prędkości (2.4) 

• na przykładzie wymienia cechy prędkości jako wielkości 

wektorowej (2.4) 

• opisuje ruch prostoliniowy jednostajny z użyciem pojęcia prędkości (2.4) 

• rysuje wektor obrazujący prędkość o zadanej wartości (przyjmuje odpowiednią jednostkę) 

(2.4) 

 

28–29 Ruch zmienny • oblicza średnią wartość prędkości 𝜐śr =
𝑠

𝑡
 (2.6) 

• planuje czas podróży na podstawie mapy i oszacowanej 

średniej szybkości pojazdu (2.6) 

• wyznacza doświadczalnie średnią wartość prędkości biegu, 

pływania lub jazdy na rowerze (2.18b) 

• wykonuje zadania obliczeniowe z użyciem średniej wartości prędkości (2.6)  

30–31 Ruch 

prostoliniowy 

jednostajnie 

przyspieszony. 

Przyspieszenie 

w ruchu 

prostoliniowym 

jednostajnie 

przyspieszonym 

• podaje przykłady ruchu przyspieszonego i opóźnionego (2.7) 

• opisuje ruch jednostajnie przyspieszony (2.7) 

• z wykresu zależności 𝜐(𝑡) odczytuje przyrosty szybkości w 

określonych jednakowych odstępach czasu (1.1, 1.8) 

• podaje wzór na wartość przyspieszenia 𝑎 =
𝜐 − 𝜐0

𝑡
 (2.8) 

• podaje jednostki przyspieszenia (2.8) 

• posługuje się pojęciem wartości przyspieszenia do opisu 

ruchu jednostajnie przyspieszonego (2.8) 

• sporządza wykres zależności 𝜐(𝑡) dla ruchu jednostajnie przyspieszonego (1.8) 

• odczytuje zmianę wartości prędkości z wykresu zależności 𝜐(𝑡) dla ruchu jednostajnie 

przyspieszonego (2.9) 

• przekształca wzór 𝑎 =
𝜐 − 𝜐0

𝑡
 i oblicza każdą wielkość z tego wzoru (2.9) 

• sporządza wykres zależności ( )a t  dla ruchu jednostajnie przyspieszonego (2.9) 

• podaje interpretację fizyczną pojęcia przyspieszenia (2.8) 

• opisuje spadek swobodny (2.16) 

 

32 Ruch 

jednostajnie 

opóźniony 

• podaje wartość przyspieszenia w ruchu jednostajnie 

opóźnionym 𝑎 =
𝜐0 − 𝜐

𝑡
 (2.8) 

• posługuje się pojęciem przyspieszenia do opisu ruchu 

jednostajnie opóźnionego (2.7) 

• sporządza wykres zależności 𝜐(𝑡) dla ruchu jednostajnie opóźnionego (1.8) 

• odczytuje zmianę wartości prędkości z wykresu zależności 𝜐(𝑡) dla ruchu jednostajnie 

opóźnionego (2.9) 

• przekształca wzór 𝑎 =
𝜐0 − 𝜐

𝑡
 i oblicza każdą z wielkości występującą w tym wzorze (2.8) 

• podaje interpretację fizyczną pojęcia przyspieszenia w ruchu jednostajnie opóźnionym (2.8) 

 

33–35 Powtórzenie i rozwiązywanie zadań. Sprawdzian 

5. Siły w przyrodzie 
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Nr Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe 

Uczeń: 

Wymagania rozszerzone i dopełniające 

Uczeń: 

36 Rodzaje i skutki 

oddziaływań 

• wymienia różne rodzaje oddziaływania ciał (2.13) 

• na przykładach rozpoznaje oddziaływania bezpośrednie i na 
odległość (2.13) 

• podaje przykłady statycznych i dynamicznych skutków 
oddziaływań (2.13) 

• podaje przykłady układów ciał wzajemnie oddziałujących, wskazuje siły wewnętrzne 

i zewnętrzne w każdym układzie (2.13) 

• na dowolnym przykładzie wskazuje siły wzajemnego oddziaływania ciał (2.13) 

 

37–38 Siła 

wypadkowa. 

Siły 

równoważące 

się 

• podaje przykład dwóch sił równoważących się (2.12) 

• oblicza wartość i określa zwrot wypadkowej dwóch sił 
działających na ciało wzdłuż jednej prostej – o zwrotach 
zgodnych i przeciwnych (2.12) 

• podaje przykład kilku sił działających na ciało wzdłuż jednej prostej, które się równoważą 

(2.12) 

• oblicza wartość i określa zwrot wypadkowej kilku sił działających na ciało wzdłuż jednej 

prostej – o zwrotach zgodnych i przeciwnych (2.12) 

 

39 Pierwsza zasada 

dynamiki 

Newtona 

• na prostych przykładach ciał spoczywających wskazuje siły 
równoważące się (2.14) 

• analizuje zachowanie się ciał na podstawie pierwszej zasady 

dynamiki (2.14) 

• opisuje doświadczenie potwierdzające pierwszą zasadę dynamiki (2.18a) 

• na przykładzie opisuje zjawisko bezwładności (2.14) 

 

40–42 Trzecia zasada 

dynamiki 

Newtona 

• wykazuje doświadczalnie, że siły wzajemnego 
oddziaływania mają jednakowe wartości, ten sam kierunek, 
przeciwne zwroty i różne punkty przyłożenia (2.13) 

• ilustruje na przykładach pierwszą i trzecią zasadę dynamiki 
(2.18a) 

• na dowolnym przykładzie wskazuje siły wzajemnego oddziaływania, rysuje je i podaje ich 
cechy (2.13) 

• opisuje wzajemne oddziaływanie ciał na podstawie trzeciej zasady dynamiki Newtona (2.13) 

• opisuje zjawisko odrzutu (2.13) 

 

43 Siła 

sprężystości 

• podaje przykłady występowania sił sprężystości w otoczeniu 
(2.11) 

• wymienia siły działające na ciężarek wiszący na sprężynie 
(2.11) 

• wyjaśnia, że na skutek rozciągania lub ściskania ciała pojawiają się siły dążące do 
przywrócenia początkowych jego rozmiarów i kształtów, czyli siły sprężystości działające 
na rozciągające lub ściskające ciało (2.11) 

 

44–45 Siła oporu 

powietrza i siła 

tarcia 

• podaje przykłady, w których na ciała poruszające się 
w powietrzu działa siła oporu powietrza (2.11) 

• podaje przykłady świadczące o tym, że wartość siły oporu 
powietrza wzrasta wraz ze wzrostem szybkości ciała (2.11) 

• wymienia niektóre sposoby zmniejszania i zwiększania tarcia 
(2.11) 

• wykazuje doświadczalnie, że siły tarcia występujące przy 
toczeniu mają mniejsze wartości niż przy przesuwaniu 
jednego ciała po drugim (2.11) 

• podaje przykłady pożytecznych i szkodliwych skutków 
działania sił tarcia (2.11) 

• podaje przyczyny występowania sił tarcia (2.11) 

• wykazuje doświadczalnie, że wartość siły tarcia kinetycznego nie zależy od pola 
powierzchni styku ciał przesuwających się względem siebie, a zależy od rodzaju 
powierzchni ciał trących o siebie i wartości siły dociskającej te ciała do siebie (2.11) 
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Nr Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe 

Uczeń: 

Wymagania rozszerzone i dopełniające 

Uczeń: 

46–47 Prawo Pascala. 

Ciśnienie 

hydrostatyczne 

• podaje przykłady parcia gazów i cieczy na ściany zbiornika 

(5.3) 

• demonstruje prawo Pascala (5.9b) 

• podaje przykłady wykorzystania prawa Pascala (5.5) 

• wykorzystuje ciężar cieczy do uzasadnienia zależności 

ciśnienia cieczy na dnie zbiornika od gęstości cieczy 

i wysokości słupa cieczy (5.6) 

• opisuje praktyczne skutki występowania ciśnienia 

hydrostatycznego (5.6) 

• demonstruje zależność ciśnienia hydrostatycznego od wysokości słupa cieczy (5.6) 

• objaśnia zasadę działania podnośnika hydraulicznego i hamulca samochodowego (5.5) 

• oblicza ciśnienie słupa cieczy na dnie cylindrycznego naczynia ze wzoru p = d · g · h (5.6) 

• wykorzystuje wzór na ciśnienie hydrostatyczne w zadaniach obliczeniowych (5.6) 

 

48–49 Siła wyporu • podaje wzór na wartość siły wyporu (5.7) 

• wyznacza doświadczalnie gęstość ciała z wykorzystaniem 

prawa Archimedesa (5.9c) 

• podaje warunek pływania i tonięcia ciała zanurzonego 

w cieczy (5.7) 

• wykorzystuje wzór na wartość siły wyporu do wykonywania obliczeń (5.7) 

• wyjaśnia pływanie i tonięcie ciał z zastosowaniem pierwszej zasady dynamiki (5.7) 
 

50–51 Druga zasada 

dynamiki 

Newtona 

• opisuje ruch ciała pod działaniem stałej siły wypadkowej 

zwróconej tak samo jak prędkość (2.15) 

• zapisuje wzorem drugą zasadę dynamiki i odczytuje ten 

zapis (2.15) 

• ilustruje drugą zasadę dynamiki (2.18a) 

• oblicza każdą z wielkości we wzorze F ma=  (2.15) 

• podaje wymiar 1 niutona  
2s

mkg
1N1


= (2.15) 

• przez porównanie wzorów F ma=  i 𝐹c = 𝑚𝑔 uzasadnia, że współczynnik g to wartość 
przyspieszenia, z jakim ciała spadają swobodnie (2.16) 

 

52–54 Powtórzenie i rozwiązywanie zadań. Sprawdzian 

6. Praca, moc, energia mechaniczna 

55 Praca 

mechaniczna. 

Moc 

• podaje przykłady wykonania pracy w sensie fizycznym (3.1) 

• oblicza pracę ze wzoru W Fs= (3.1) 

• podaje jednostkę pracy 1 J (3.1) 

• wyjaśnia, co to znaczy, że urządzenia pracują z różną mocą 

(3.2) 

• oblicza moc ze wzoru 
W

P
t

=  (3.2) 

• podaje jednostki mocy i przelicza je (3.2) 

• wyraża jednostkę pracy 

 1 J =  
1 kg ⋅ m2

s2
 (3.1) 

• podaje ograniczenia stosowalności wzoru W Fs=  (3.1) 

• oblicza każdą z wielkości we wzorze W Fs=  (3.1) 

• sporządza wykres zależności ( )W s oraz ( )F s , odczytuje i oblicza pracę na podstawie tych 

wykresów (1.1) 

• objaśnia sens fizyczny pojęcia mocy (3.2) 

• oblicza każdą z wielkości ze wzoru 
W

P
t

=  (3.2) 

• oblicza moc na podstawie wykresu zależności ( )W t (1.1) 

 

56 Energia 

mechaniczna 
• podaje przykłady energii w przyrodzie i sposoby jej 

wykorzystywania (3.3) 

• wyjaśnia, co to znaczy, że ciało ma energię mechaniczną 

(3.3) 

• podaje przykłady zmiany energii mechanicznej na skutek 

wykonanej pracy (3.3) 

• wyjaśnia pojęcia układu ciał wzajemnie oddziałujących oraz sił wewnętrznych w układzie 

i zewnętrznych spoza układu (3.3) 

• wyjaśnia i zapisuje związek zWE =  (3.3) 
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Nr Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe 

Uczeń: 

Wymagania rozszerzone i dopełniające 

Uczeń: 

57 Energia 

potencjalna 

i energia 

kinetyczna 

• podaje przykłady ciał mających energię potencjalną 

ciężkości i energię kinetyczną (3.3, 3.4) 

• wymienia czynności, które należy wykonać, by zmienić 

energię potencjalną ciała (3.4) 

• oblicza energię potencjalną grawitacji ze wzoru E mgh=  i energię kinetyczną ze wzoru 

𝐸 =
𝑚𝜐2

2
 (3.4) 

• oblicza energię potencjalną względem dowolnie wybranego poziomu zerowego (3.4) 

 

58 Zasada 

zachowania 

energii 

mechanicznej 

• podaje przykłady przemiany energii potencjalnej 

w kinetyczną i na odwrót, z zastosowaniem zasady 

zachowania energii mechanicznej (3.5) 

• stosuje zasadę zachowania energii mechanicznej do rozwiązywania zadań obliczeniowych 

(3.5) 

• objaśnia i oblicza sprawność urządzenia mechanicznego (3.5) 

• podaje przykłady sytuacji, w których zasada zachowania energii mechanicznej nie jest 

spełniona (3.5) 

 

59–60 Powtórzenie. Sprawdzian 

 

Klasa 8  

Nr Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe 

Uczeń: 

Wymagania rozszerzone i dopełniające 

Uczeń: 

7. Przemiany energii w zjawiskach cieplnych 

1 Energia wewnętrzna i 

jej zmiana przez 

wykonanie pracy 

• wymienia składniki energii wewnętrznej (4.5) 

• podaje przykłady, w których na skutek wykonania pracy 

wzrosła energia wewnętrzna ciała (4.4) 

• wyjaśnia, dlaczego podczas ruchu z tarciem nie jest spełniona zasada zachowania 

energii mechanicznej (4.4) 

• wyjaśnia, dlaczego przyrost temperatury ciała świadczy o wzroście jego energii 

wewnętrznej (4.5) 

objaśnia różnice między energią mechaniczną i energią wewnętrzną ciała (3.4 i 4.4) 

2 Cieplny przepływ 

energii. Rola izolacji 

cieplnej 

• opisuje przepływ ciepła (energii) od ciała o wyższej 

temperaturze do ciała o niższej temperaturze, następujący 

przy zetknięciu tych ciał (4.4, 4.7) 

• bada przewodnictwo cieplne i określa, który z materiałów 

jest lepszym przewodnikiem ciepła (1.3, 1.4, 4.10b) 

• podaje przykłady przewodników i izolatorów (4.7) 

• opisuje rolę izolacji cieplnej w życiu codziennym (4.7) 

• objaśnia zjawisko przewodzenia ciepła z wykorzystaniem modelu budowy materii 

(4.7) 

• formułuje jakościowo pierwszą zasadę termodynamiki (1.2) 

rozpoznaje sytuacje, w których ciała pozostają w równowadze termicznej (4.1, 4.3) 

3 Zjawisko konwekcji • podaje przykłady konwekcji (4.8) 

• prezentuje doświadczalnie zjawisko konwekcji (4.8) 

• wyjaśnia pojęcie ciągu kominowego (4.8) 

• wyjaśnia zjawisko konwekcji (4.8) 

• uzasadnia, dlaczego w cieczach i gazach przepływ energii odbywa się głównie przez 

konwekcję (1.2, 4.8) 

opisuje znaczenie konwekcji w prawidłowej wentylacji mieszkań (1.2, 4.8) 
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Nr Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe 

Uczeń: 

Wymagania rozszerzone i dopełniające 

Uczeń: 

4–5 Ciepło właściwe • opisuje zależność zmiany temperatury ciała od ilości 

dostarczonego lub oddanego ciepła i masy ciała (1.8, 4.6) 

• odczytuje z tabeli wartości ciepła właściwego (1.1, 4.6) 

• analizuje znaczenie dla przyrody dużej wartości ciepła 

właściwego wody (1.2, 4.6) 

• oblicza ciepło właściwe ze wzoru 
Tm

Q
c


=  (1.6, 4.6) 

• definiuje ciepło właściwe substancji (1.8, 4.6) 

• oblicza każdą wielkość ze wzoru TcmQ =   (4.6) 

• wyjaśnia sens fizyczny ciepła właściwego (4.6) 

• opisuje zasadę działania wymiennika ciepła i chłodnicy (1.1) 

 

6–7 Przemiany energii 

w zjawiskach 

topnienia i parowania 

• demonstruje zjawiska topnienia, wrzenia i skraplania (1.3, 

4.10a) 

• opisuje zjawisko topnienia (stałość temperatury, zmiany 

energii wewnętrznej topniejących ciał) (1.1, 4.9) 

• podaje przykład znaczenia w przyrodzie dużej wartości 

ciepła topnienia lodu (1.2, 4.9) 

• opisuje proporcjonalność ilości ciepła potrzebnego do 

stopienia ciała stałego w temperaturze topnienia do masy 

tego ciała (1.8, 4.9) 

• odczytuje z tabeli temperaturę topnienia i ciepło topnienia 

(1.1) 

• analizuje (energetycznie) zjawiska parowania i wrzenia 

(4.9) 

• opisuje proporcjonalność ilości ciepła potrzebnego do 

wyparowania cieczy do masy tej cieczy (1.8) 

• odczytuje z tabeli temperaturę wrzenia i ciepło parowania 

w temperaturze wrzenia (1.1) 

• podaje przykłady znaczenia w przyrodzie dużej wartości 

ciepła parowania wody (1.2) 

• wyjaśnia, dlaczego podczas topnienia i krzepnięcia temperatura pozostaje stała 

mimo zmiany energii wewnętrznej (1.2, 4.9) 

• na podstawie proporcjonalności ~Q m definiuje ciepło topnienia substancji (1.8, 

4.9) 

• oblicza każdą wielkość ze wzoru 
tQ mc=  (1.6, 4.9) 

• wyjaśnia sens fizyczny ciepła topnienia (1.2, 4.9) 

• na podstawie proporcjonalności ~Q m  definiuje ciepło parowania (1.8, 4.9) 

• oblicza każdą wielkość ze wzoru pQ mc=  (1.6, 4.9) 

• wyjaśnia sens fizyczny ciepła parowania (1.2) 

• opisuje zasadę działania chłodziarki (1.1) 

• opisuje (na podstawie wiadomości z klasy 7.) zjawiska sublimacji i resublimacji 

(4.9) 

 

 

8–9 Powtórzenie. Sprawdzian 

 8. Drgania i fale sprężyste 

10–

11 

Ruch drgający. 

Przemiany energii 

mechanicznej 

w ruchu drgającym 

• wskazuje w otoczeniu przykłady ciał wykonujących ruch 

drgający (8.1) 

• podaje znaczenie pojęć: położenie równowagi, wychylenie, 

amplituda, okres, częstotliwość (8.1) 

• odczytuje amplitudę i okres z wykresu ( )x t  dla drgającego ciała (1.1, 8.1, 8.3) 

• opisuje ruch wahadła i ciężarka na sprężynie oraz analizuje przemiany energii 

mechanicznej w tych ruchach (1.2, 8.2) 

 

12–

13 

Wahadło. 

Wyznaczanie okresu 

i częstotliwości drgań 

• doświadczalnie wyznacza okres i częstotliwość drgań 

wahadła lub ciężarka na sprężynie (1.3, 1.4, 1.5, 8.9a) 

• opisuje zjawisko izochronizmu wahadła (8.9a)  
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Nr Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe 

Uczeń: 

Wymagania rozszerzone i dopełniające 

Uczeń: 

14–

15 

Fala sprężysta. 

Wielkości, które 

opisują falę sprężystą, 

i związki między 

nimi 

• demonstruje falę poprzeczną i falę podłużną (8.4) 

• podaje różnice między falami poprzecznymi i falami 

podłużnymi (8.4) 

• posługuje się pojęciami: długość fali, szybkość 

rozchodzenia się fali, kierunek rozchodzenia się fali (8.5) 

• opisuje mechanizm przekazywania drgań w przypadku fali na napiętej linie i fal 

dźwiękowych w powietrzu (8.4) 

• stosuje wzory T = oraz 
f


 =  do obliczeń (1.6, 8.5) 

 

16–

17 

Dźwięki i wielkości, 

które je opisują. 

Ultradźwięki 

i infradźwięki 

• opisuje mechanizm powstawania dźwięków w powietrzu 

(8.6) 

• podaje przykłady źródeł dźwięku (8.6) 

• demonstruje wytwarzanie dźwięków w przedmiotach 

drgających i instrumentach muzycznych (8.9b) 

• wymienia, od jakich wielkości fizycznych zależy wysokość 

i głośność dźwięku (8.7) 

• obserwuje oscylogramy dźwięków z wykorzystaniem 

komputera (8.9c)  

• wyjaśnia, co nazywamy ultradźwiękami i infradźwiękami 

(8.8) 

• podaje cechy fali dźwiękowej (częstotliwość 20–20 000 Hz, fala podłużna) (8.8) 

• opisuje występowanie w przyrodzie infradźwięków i ultradźwięków oraz ich 

zastosowanie (8.8) 

 

18-19 Powtórzenie. Sprawdzian 

9. O elektryczności statycznej 

20–

21 

Elektryzowanie ciała 

przez tarcie i dotyk 
• opisuje budowę atomu i jego składniki (6.1, 6.6) 

• wskazuje w otoczeniu zjawiska elektryzowania przez tarcie 

i dotyk (6.1) 

• demonstruje zjawisko elektryzowania przez tarcie i dotyk 

(1.4, 6.16a) 

• określa jednostkę ładunku (1 C) jako wielokrotność ładunku elementarnego (6.6) 

• wyjaśnia elektryzowanie przez tarcie i dotyk, analizuje przepływ elektronów 

(6.1) 

• wyjaśnia pojęcie jonu (6.1) 

 

22 Siły wzajemnego 

oddziaływania ciał 

naelektryzowa-nych 

• bada jakościowo oddziaływanie między ciałami 

naelektryzowanymi (1.4, 6.2, 6.16b) 

• formułuje ogólne wnioski z badań nad oddziaływaniem ciał naelektryzowanych 

(1.2, 1.3) 

 

23 Przewodniki 

i izolatory 
• podaje przykłady przewodników i izolatorów (6.3, 6.16c) 

• opisuje budowę przewodników i izolatorów, wyjaśnia rolę 

elektronów swobodnych (6.3) 

• wyjaśnia, jak rozmieszczony jest –uzyskany na skutek naelektryzowania – 

ładunek w przewodniku, a jak w izolatorze (6.3) 

• opisuje mechanizm zobojętniania ciał naelektryzowanych (metali i izolatorów) 

(6.3) 

• wyjaśnia uziemianie ciał (6.3) 

 

24 Zjawisko indukcji 

elektrostatycznej. 

Zasada zachowania 

ładunku. Zasada 

działania 

elektroskopu 

• demonstruje elektryzowanie przez indukcję (6.4) 

• opisuje budowę i zasadę działania elektroskopu (6.5) 

• analizuje przepływ ładunków podczas elektryzowania przez 

tarcie i dotyk, stosując zasadę zachowania ładunku (6.4) 

• na podstawie doświadczeń z elektroskopem formułuje i wyjaśnia zasadę 

zachowania ładunku (6.4) 
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Nr Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe 

Uczeń: 

Wymagania rozszerzone i dopełniające 

Uczeń: 

25 Pole elektryczne • posługuje się pojęciem pola elektrostatycznego do 

wyjaśnienia zachowania się nitek lub bibułek 

przymocowanych do naelektryzowanej kulki (1.1) 

• rozróżnia pole centralne i jednorodne (1.1) 

• wyjaśnia oddziaływanie na odległość ciał naelektryzowanych z użyciem pojęcia 

pola elektrostatycznego (1.1) 

 

26–

27 

Powtórzenie. Sprawdzian 

10. O prądzie elektrycznym 

28 Prąd elektryczny 

w metalach. Napięcie 

elektryczne 

• opisuje przepływ prądu w przewodnikach jako ruch 

elektronów swobodnych (6.7) 

• posługuje się intuicyjnie pojęciem napięcia elektrycznego 

(6.9) 

• opisuje przemiany energii w przewodniku, między końcami 

którego wytworzono napięcie (6.9) 

• podaje jednostkę napięcia (1 V) (6.9) 

• wskazuje woltomierz jako przyrząd do pomiaru napięcia  

(6.9) 

• zapisuje i wyjaśnia wzór 

q

W
U BA

AB
→=  

• wymienia i opisuje skutki przepływu prądu w przewodnikach (6.11) 

• wskazuje skutki przerwania dostaw energii elektrycznej do urządzeń 

o kluczowym znaczeniu (6.15) 

 

29 Źródła napięcia. 

Obwód elektryczny 
• wymienia źródła napięcia: ogniwo, akumulator, prądnica 

(6.9) 

• rysuje schemat prostego obwodu elektrycznego z użyciem 

symboli elementów wchodzących w jego skład (6.13) 

• wskazuje kierunek przepływu elektronów w obwodzie i umowny kierunek 

prądu (6.7) 

• łączy według podanego schematu obwód elektryczny składający się ze źródła 

napięcia, odbiornika, wyłącznika, woltomierza i amperomierza (6.16d) 

• mierzy napięcie na odbiorniku (6.9)  

 

30 Natężenie prądu 

elektrycznego • oblicza natężenie prądu ze wzoru 
q

I
t

=  (6.8) 

• podaje jednostkę natężenia prądu (1 A) (6.8) 

• buduje prosty obwód prądu i mierzy natężenie prądu w tym 

obwodzie (6.8, 6.16d) 

• objaśnia proporcjonalność ~q t  (6.8) 

• oblicza każdą wielkość ze wzoru 
q

I
t

=  (6.8) 

• przelicza jednostki ładunku (1 C, 1 Ah, 1 As) (6.8) 

 

31–

32 

Prawo Ohma. Opór 

elektryczny 

przewodnika 

• wyjaśnia, skąd się bierze opór przewodnika (6.12) 

• oblicza opór przewodnika ze wzoru 
U

R
I

=  (6.12) 

• podaje jednostkę oporu elektrycznego (1 )  (6.12) 

• objaśnia zależność wyrażoną przez prawo Ohma (6.12) 

• sporządza wykres zależności I(U) (1.8) 

• wyznacza opór elektryczny przewodnika (6.16e) 

• oblicza każdą wielkość ze wzoru 
U

R
I

=  (6.12) 

 

33 Obwody elektryczne i 

ich schematy 
• rysuje schematy elektryczne prostych obwodów 

elektrycznych (6.13) 

• posługuje się symbolami graficznymi elementów obwodów 

elektrycznych (6.13) 

• łączy według podanego schematu prosty obwód elektryczny (6.16d)   
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Nr Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe 

Uczeń: 

Wymagania rozszerzone i dopełniające 

Uczeń: 

34 Rola izolacji 

elektrycznej 

i bezpieczników 

• opisuje rolę izolacji elektrycznej przewodu (6.14) 

• wyjaśnia rolę bezpieczników w domowej instalacji 

elektrycznej (6.14) 

• wyjaśnia budowę domowej sieci elektrycznej (6.14) 

• opisuje równoległe połączenie odbiorników w sieci domowej (6.14) 

• opisuje niebezpieczeństwa związane z używaniem prądu elektrycznego (6.14) 

 

35 Praca i moc prądu 

elektrycznego 
• odczytuje dane znamionowe z tabliczki znamionowej 

odbiornika (6.10) 

• odczytuje z licznika zużytą energię elektryczną (6.10) 

• oblicza pracę prądu elektrycznego ze wzoru W UIt=  (6.10) 

• oblicza moc prądu ze wzoru P UI=  (6.10) 

• podaje jednostki pracy oraz mocy prądu i je przelicza (6.10) 

• podaje przykłady pracy wykonanej przez prąd elektryczny 

(6.10) 

• oblicza każdą z wielkości występujących we wzorach (6.10): 

W UIt=  

R

tU
W

2

=  

2W I Rt=  

• opisuje przemiany energii elektrycznej w grzałce, silniku odkurzacza, żarówce 

(6.11) 

 

36–

37 

Zmiana energii 

elektrycznej w inne 

formy energii. 

Wyznaczanie ciepła 

właściwego wody za 

pomocą czajnika 

elektrycznego 

• wykonuje pomiary masy wody, temperatury i czasu 

ogrzewania wody (1.3) 

• podaje rodzaj energii, w jaki zmienia się w tym 

doświadczeniu energia elektryczna (1.4, 4.10c, 6.11) 

• opisuje sposób wykonania doświadczenia (4.10c) 

• objaśnia sposób dochodzenia do wzoru 
Tm

Pt
c


=  (4.10c) 

• wykonuje obliczenia (1.6) 

• zaokrągla wynik do dwóch cyfr znaczących (1.6) 

 

38 Skutki przerwania 

dostaw energii 

elektrycznej do 

urządzeń 

o kluczowym 

znaczeniu 

 • analizuje teksty źródłowe, w tym popularnonaukowe, i przygotowuje 

wypowiedź pisemną lub ustną (wym. ogólne IV) 

 

39–

40 

Powtórzenie. Sprawdzian 

11. O zjawiskach magnetycznych 

41 Właściwości 

magnesów trwałych 
• podaje nazwy biegunów magnetycznych i opisuje 

oddziaływania między nimi (7.1) 

• opisuje i demonstruje zachowanie igły magnetycznej w 

pobliżu magnesu (7.1, 7.7a) 

• opisuje pole magnetyczne Ziemi (7.2) 

• opisuje sposób posługiwania się kompasem (7.2) 

• opisuje oddziaływanie magnesu na żelazo i podaje przykłady wykorzystania tego 

oddziaływania (7.3) 

• do opisu oddziaływania magnetycznego używa pojęcia pola magnetycznego (7.2) 
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Nr Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe 

Uczeń: 

Wymagania rozszerzone i dopełniające 

Uczeń: 

42 Przewodnik z prądem 

jako źródło pola 

magnetycznego. 

Elektromagnes i jego 

zastosowania 

• demonstruje oddziaływanie prostoliniowego przewodnika 

z prądem na igłę magnetyczną umieszczoną w pobliżu 

(7.4, 7.7b) 

• opisuje budowę elektromagnesu (7.5) 

• demonstruje działanie  elektromagnesu na znajdujące się 

w pobliżu przedmioty żelazne i magnesy (7.5) 

• wyjaśnia zachowanie igły magnetycznej z użyciem pojęcia pola magnetycznego 

wytworzonego przez prąd elektryczny (1.2, 7.4) 

• opisuje rolę rdzenia w elektromagnesie (7.5) 

• wskazuje bieguny N i S elektromagnesu (7.5) 

 

43 Silnik elektryczny na 

prąd stały 
• wskazuje oddziaływanie elektromagnesu z magnesem 

jako podstawę działania silnika na prąd stały (7.6) 
• buduje model silnika na prąd stały i demonstruje jego działanie (1.3, 7.6) 

• podaje cechy prądu przemiennego wykorzystywanego w sieci energetycznej (wym. 

ogólne IV) 

 

44 *Zjawisko indukcji 

elektromagnetycznej. 

Prądnica prądu 

przemiennego jako 

źródło energii 

elektrycznej 

• wymienia różnice między prądem stałym i prądem 

przemiennym (1.2) 

• podaje przykłady praktycznego wykorzystania prądu 

stałego i przemiennego (1.1, 1.2) 

• doświadczalnie demonstruje, że zmieniające się pole magnetyczne jest źródłem 

prądu elektrycznego w zamkniętym obwodzie (1.3) 

• opisuje zasadę działania najprostszej prądnicy prądu przemiennego (1.1, 1.2, 1.3) 

 

45–

46 

Fale elektromagne-

tyczne. Rodzaje i 

przykłady zastosowań 

• nazywa rodzaje fal elektromagnetycznych  (9.12) 

• podaje przykłady zastosowania fal elektromagnetycznych 

(9.12) 

• podaje właściwości różnych rodzajów fal elektromagnetycznych (rozchodzenie się 

w próżni, szybkość rozchodzenia się, różne długości fali) (9.12) 

• analizuje teksty źródłowe, w tym popularnonaukowe, i przygotowuje wypowiedź 

pisemną lub ustną na temat zastosowań fal elektromagnetycznych (wym. ogólne 

IV) 

 

47–

48 

Powtórzenie. Sprawdzian 

12. Optyka, czyli nauka o świetle 

49 Źródła światła. 

Powstawanie cienia 

• podaje przykłady źródeł światła (9.1) 

• opisuje sposób wykazania, że światło rozchodzi się po 

liniach prostych (9.1) 

• demonstruje prostoliniowe rozchodzenie się światła 

(9.14a) 

• wyjaśnia powstawanie obszarów cienia i półcienia za pomocą prostoliniowego 

rozchodzenia się światła w ośrodku jednorodnym (9.1) 
 

50 Odbicie światła. 

Obrazy otrzymywane 

w zwierciadle 

płaskim 

• opisuje zjawisko odbicia światła od powierzchni 

gładkiej, wskazuje kąt padania i kąt odbicia (9.2) 

• opisuje zjawisko rozproszenia światła na 

powierzchniach chropowatych (9.3) 

• demonstruje powstawanie obrazów w zwierciadle 

płaskim (9.4, 9.14a) 

• rysuje konstrukcyjnie obrazy otrzymywane w zwierciadle płaskim (9.5) 

• podaje cechy obrazu otrzymanego w zwierciadle płaskim (9.14a) 
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Nr Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe 

Uczeń: 

Wymagania rozszerzone i dopełniające 

Uczeń: 

51– 

52 

Otrzymywanie 

obrazów 

w zwierciadłach 

kulistych 

• szkicuje zwierciadła kuliste wklęsłe i wypukłe (9.4) 

• wskazuje oś optyczną główną, ognisko, ogniskową i 

promień krzywizny zwierciadła (9.4) 

• wykreśla bieg wiązki promieni równoległych do osi 

optycznej po odbiciu od zwierciadła (9.4) 

• na podstawie obserwacji powstawania obrazów (9.14a) 

wymienia cechy obrazów otrzymywanych w 

zwierciadle kulistym (9.5) 

• podaje przykłady praktycznego zastosowania 

zwierciadeł (9.5) 
 

• rysuje konstrukcje obrazów otrzymywanych za pomocą zwierciadła wklęsłego (9.5) 

• demonstruje powstawanie obrazów w zwierciadłach wklęsłych i wypukłych (9.4, 

9.14a) 

• rysuje konstrukcyjnie ognisko pozorne zwierciadła wypukłego i objaśnia jego 

powstawanie (9.4, 9.5) 

• rysuje konstrukcyjnie obrazy otrzymywane za pomocą zwierciadła wypukłego (9.5) 

 

53 Załamanie światła na 

granicy dwóch 

ośrodków 

• demonstruje zjawisko załamania światła (9.14a) 

• szkicuje przejście światła przez granicę dwóch 

ośrodków,   wskazuje kąt padania i kąt załamania (9.6) 

• wyjaśnia zależność zmiany biegu wiązki promienia przy przejściu przez granicę 

dwóch ośrodków od szybkości rozchodzenia się światła w tych ośrodkach (9.6) 
 

54 Przejście wiązki 

światła białego przez 

pryzmat 

• wyjaśnia rozszczepienie światła białego w pryzmacie 

(9.10) 

• opisuje światło białe jako mieszaninę barw (9.10) 

• rozpoznaje tęczę jako efekt rozszczepienia światła 

słonecznego (9.10) 

 

• wyjaśnia pojęcie światła jednobarwnego (monochromatycznego) i prezentuje je za 

pomocą wskaźnika laserowego (9.11) 

• wyjaśnia, na czym polega widzenie barwne (9.10) 

• demonstruje rozszczepienie światła w pryzmacie (9.14c) 

 

55 Soczewki • opisuje bieg promieni równoległych do osi optycznej, 

przechodzących przez soczewkę skupiającą 

i rozpraszającą (9.7) 

• posługuje się pojęciem ogniska, ogniskowej i osi 

optycznej (9.7) 

• doświadczalnie znajduje ognisko i mierzy ogniskową soczewki skupiającej (9.7) 

• oblicza zdolność skupiającą soczewki ze wzoru 
1

Z
f

=  i wyraża ją w dioptriach 

(9.7) 

 

56 Obrazy otrzymywane 

za pomocą soczewek 
• wytwarza za pomocą soczewki skupiającej ostry obraz 

przedmiotu na ekranie (9.14a, 9.14b) 

• rysuje konstrukcyjnie obrazy otrzymywane za pomocą 

soczewek skupiających i rozpraszających (9.8) 

• rozróżnia obrazy rzeczywiste, pozorne, proste, 

odwrócone, powiększone, pomniejszone (9.8) 

• na podstawie materiałów źródłowych opisuje zasadę działania prostych przyrządów 

optycznych (wym. ogólne IV) 

 

57 Wady wzroku. 

Krótkowzrocz-ność 

i dalekowzrocz-ność 

• wyjaśnia, na czym polegają krótkowzroczność 

i dalekowzroczność (9.9) 

• podaje rodzaje soczewek (skupiająca, rozpraszająca) do 

korygowania wad wzroku (9.9) 

• opisuje rolę soczewek w korygowaniu wad wzroku (9.9) 

• podaje znak zdolności skupiającej soczewek korygujących krótkowzroczność 

i dalekowzroczność (9.9) 
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Nr Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe 

Uczeń: 

Wymagania rozszerzone i dopełniające 

Uczeń: 

58 Porównujemy fale 

mechaniczne 

i elektromagne- 

tyczne 

• wymienia cechy wspólne i różnice w rozchodzeniu się 

fal mechanicznych i elektromagnetycznych (9.13) 

• wymienia sposoby przekazywania informacji i wskazuje 

znaczenie fal elektromagnetycznych dla człowieka 

(9.13) 

• wykorzystuje do obliczeń związek 
c

f
 =  (9.13) 

• wyjaśnia transport energii przez fale elektromagnetyczne (9.13) 

 

59–

60 

Powtórzenie. Sprawdzian 

 

 
DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB I MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH UCZNIÓW 

Obszary dostosowania obejmują: 
• warunki procesu edukacyjnego tj. zasady, metody, formy, środki dydaktyczne, 
• zewnętrzną organizację nauczania (np. posadzenie ucznia słabo słyszącego w pierwszej ławce), 
• warunki sprawdzania poziomu wiedzy i umiejętności (metody i formy sprawdzania i kryteria oceniania). 

Uczeń z orzeczeniem PPP jest w stanie opanować konieczne i podstawowe wiadomości zawarte w programie nauczania. Przy ocenie osiągnięć ucznia z każdego typu 
niepełnosprawnością, należy szczególnie doceniać własną aktywność i wkład pracy ucznia, a także jego stosunek do obowiązków szkolnych (systematyczność, obowiązkowość, 
dokładność). 

II. Dostosowanie wymagań edukacyjnych z fizyki dla uczniów szczególnie uzdolnionych 
• uczeń realizuje zarówno zagadnienia zawarte w podstawie programowej z fizyki, ale także pogłębia swą wiedzę o wiadomości wykraczając poza podstawę programową 
• w czasie zajęć uczeń pracuje indywidualnie oraz grupowo, nie stosuje się pracy zbiorowej 
• nauczyciel stosuje różne aktywizujące metody nauczania z pominięciem metody podającej 
• nauczyciel zadaje dodatkowe zadania (do samodzielnego rozwiązania w domu) 
• uczeń uzdolniony może pełnić funkcję asystenta nauczyciela 
• uczeń uzdolniony zachęcany jest do udziału w konkursach, do których przygotowuje się pod kierunkiem nauczyciela 
• zachęca się ucznia do samokształcenia 
• zachęca się ucznia do udziału w zajęciach pozalekcyjnych 

III. Dostosowanie wymagań z fizyki dla uczniów z inteligencją niższą niż przeciętna 
Symptomy trudności: 

• trudności z wykonywaniem bardziej złożonych działań, 
• trudność w selekcji i wybraniu najważniejszych treści (tendencja do pamięciowego uczenia się wszystkiego po kolei), 
• trudność z pamięciowym przyswajaniem i/lub odtwarzaniem z pamięci wyuczonych treści (np. tabliczka mnożenia, skomplikowane wzory), 
• problem z rozumieniem treści zadań, 
• potrzeba większej ilości czasu na zrozumienie i wykonanie zadania. 

Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów: 
• wymagania w zakresie formy i treści obowiązują jak dla uczniów bez deficytów, za wyjątkiem oceny dopuszczającej, którą uczeń uzyskuje po otrzymaniu 25 % punktów 

możliwych do uzyskania 
• częste odwoływanie się do konkretu (np. graficzne przedstawianie treści zadań) 
• szerokie stosowanie zasady poglądowości 
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• omawianie niewielkich partii materiału i o mniejszym stopni trudności (obniżenie wymagań nie może zejść poniżej podstawy programowej) 
• podawanie poleceń w prostszej formie (dzielenie złożonych treści na proste, bardziej zrozumiałe części) 
• wydłużanie czasu na wykonanie zadania 
• podchodzenie do ucznia w trakcie samodzielnej pracy (w razie potrzeby) 
• udzielenie pomocy, wyjaśnień, mobilizowanie do wysiłku i ukończenia zadania 
• zadawanie do domu tyle, ile uczeń jest w stanie samodzielnie wykonać 
• zwiększenie ilości czasu i powtórzeń dla przyswojenia danej partii materiału 
• pomaganie podczas wypowiedzi ustnych w doborze słownictwa, naprowadzanie poprzez  pytania pomocnicze  
• przy tematach przekrojowych – pomaganie w tworzeniu wyraźnego schematu analizy poprzez zadawanie dodatkowych pytań naprowadzających, pomaganie                                         

w porządkowaniu wiadomości, wyciąganiu wniosków 
• w trosce o prawidłowy rozwój sfery emocjonalno – społecznej częste wzmacnianie, tworzenie atmosfery życzliwości i bezpieczeństwa, dbanie o prawidłowe relacje                                       

z rówieśnikami 
• obrazowanie pojęć przykładami z życia 
• przy trudnościach w analizie zadań o skomplikowanej strukturze graficznej, wymagających wyobrażeń układów przestrzennych rozkładanie materiału na prostsze 

elementy i udzielanie dokładnych instrukcji słownych 
• stwarzanie możliwości większej ilości ćwiczeń i praktycznych doświadczeń 
• dostrzeganie i podkreślanie na forum klasy postępów ucznia  w nauce 

IV. Dostosowanie wymagań edukacyjnych z fizyki dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 
Symptomy trudności: 

• trudności z wykonywaniem bardziej złożonych działań 
• trudność z pamięciowym przyswajaniem i/lub odtwarzaniem z pamięci wyuczonych treści (np. tabliczka mnożenia, skomplikowane wzory, układy równań) 
• problem z rozumieniem treści zadań (myślenie charakteryzuje: konkretyzm i mała samodzielność, często uczą się „na pamięć” bez zrozumienia treści)potrzeba większej 

ilości czasu na zrozumienie i wykonanie zadania 
• ich trudności nasilają się wraz z pokonywaniem kolejnych poziomów edukacji 

Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów: 
• omawianie niewielkich partii materiału i o mniejszym stopniu trudności 
• pozostawianie więcej czasu na jego utrwalenie 
• podawanie poleceń w prostszej formie 
• unikanie trudnych, czy bardzo abstrakcyjnych pojęć 
• częste odwoływanie się do konkretu, przykładu 
• unikanie pytań problemowych, przekrojowych 
• wolniejsze tempo pracy 
• szerokie stosowanie zasady poglądowości 
• odrębne instruowanie 
• zadawanie do domu tyle, ile uczeń jest w stanie wykonać samodzielnie 
• nie krytykować, nie oceniać negatywnie wobec klasy 

Przykładowe metody i formy pracy z uczniem: 
• metoda praktycznego działania (konstruowanie, manipulowanie) 
• metody samodzielnych doświadczeń 
• metody zadań stawianych do wykonania,  
• metoda obserwacji 
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• pokaz (okazów naturalnych, modeli, doświadczeń, ilustracji) 
• opis i pogadanka (związane z konkretem) 
• metody ćwiczeń utrwalających, 

Sprzęt i środki dydaktyczne: 
• wizualne pomoce dydaktyczne - ilustracje, modele przestrzenne, szablony, plansze, tablice, fotografie, mapy itp. 
• filmy edukacyjne 
• zestawy doświadczalne 
• programy multimedialne i pomoce audiowizualne, np. projektory 
• tablica interaktywna 
• edytory tekstu 
• kalkulatory 

V. Dostosowanie wymagań edukacyjnych z fizyki dla uczniów z niepełnosprawnością wynikającą z dysfunkcji wzroku (uczniowie słabowidzący) 
symptomy trudności: 

• mylenie liter o podobnych kształtach 
• mylenie wyrazów o podobnej strukturze 
• przestawianie liter 
• nieprawidłowa technika czytania 
• brak rozumienia tekstu w całości 
• wolniejsze tempo czytania związane z problemami w spostrzeganiu całego wyrazu, zdania. 
• problemy z rozumieniem tekstu (konieczność koncentracji na postrzeganiu kształtu poszczególnych liter) 

Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów: 
Uczeń słabowidzący może realizować podstawy programowe w takim samym zakresie jak pozostali uczniowie i normalnie funkcjonować w grupie rówieśniczej jeżeli uzyska 
właściwe dostosowane do jego indywidualnych potrzeb: 

• istotne miejsca na terenie szkoły powinny być oznaczone (np. przykleić żółty pasek), tj. wejścia do klas, początek schodów, słupy na korytarzu itp.; umieścić poręcze przy 
schodach i na ścianach o kolorze kontrastującym ze ścianami 

• właściwe umiejscowienie ucznia w klasie (zapobiegające odblaskowi pojawiającemu się na tablicy w pobliżu okna, zapewniające właściwe oświetlenie i widoczność), należy 
zapytać ucznia czy lepiej mu się pracuje gdy jest widniej czy ciemniej (np. ucznia ze światłowstrętem sadzamy daleko od okna) 

• uczeń powinien siedzieć w taki sposób, aby jego oczy znajdowały się dokładnie na wprost czytanego tekstu czy też monitora (stosowanie podkładek pod książki oraz 
ruchomych monitorów) 

• zachowanie stałego układu ławek w sali, dostosowanie ławki ucznia – pomoc w zachowaniu porządku na ławce, miejsce na podstawkę pod książkę i lampkę. Blat ławki 
powinien być matowy (bez błyszczących elementów), można umieścić podkładkę antypoślizgową, aby nie spadały przedmioty i kartki z ławki 

• dostosowanie kroju wielkości i grubości czcionki (uczeń z ograniczonym polem widzenia może wybierać czcionkę nie pogrubioną: A, B, M, 8, H, 3 natomiast uczeń z 
obniżoną ostrością raczej pogrubioną: A, B, M, 8, H, 3)  

• dostosowanie tła tekstu stosując zasadę kontrastu barw np. poprzez nakreślacze, okienko - typoskop, oraz dostarczać informacji dotykowej (uwypuklone litery, wzory) 
• udostępnianie tekstów (np. testów sprawdzających wiedzę) w wersji powiększonej lub stosowanie i pomocy optycznych 
• uczniom niewidomym należy zapewnić możliwość korzystania z brajlowskich książek i książek mówionych, a uczniom słabo widzącym z książek z powiększoną czcionką 
• podawanie modeli i przedmiotów do obejrzenia z bliska (zmniejszenie dystansu między uczniem a oglądanym obiektem) 
• zwracanie uwagi na szybką męczliwość ucznia związaną ze zużywaniem większej energii na patrzenie i interpretację informacji uzyskanych drogą wzrokową (wydłużanie 

czasu na wykonanie określonych zadań) 
• umożliwienie uczniowi korzystania z komputera na lekcji i urządzeń elektronicznych wspomagających ucznia słabowidzącego 
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• w geometrii należy wprowadzać uproszczone konstrukcje z ograniczoną do koniecznych liczbą linii pomocniczych i konstrukcje geometryczne wykonywać na kartkach 
większego formatu niż zwykła kartka papieru 

• rozmowa z uczniem, częste zadawanie pytania- „co widzisz?” w celu sprawdzenia i uzupełnienia słownego trafności doznań wzrokowych. 
• realizowanie treści programowych przy wykorzystywaniu wielu zmysłów 
• nie krytykowanie i nie ocenianie negatywne wobec klasy 
• korzystanie z pomocy nauczyciela przy odczytywaniu poleceń i tekstów oraz przy zapisywaniu odpowiedzi 

VI. Dostosowanie wymagań edukacyjnych z fizyki dla uczniów z niepełnosprawnością wynikającą z dysfunkcji słuchu (uczniowie słabosłyszący) 
symptomy trudności: 

• uczeń sprawia wrażenie nie uważającego lub śniącego na jawie, może nie słyszeć instrukcji nauczyciela 
• pojawiają się trudności w interakcjach słownych - niechętnie angażuje się w działania klasowe (uczeń obawia się porażki, ponieważ ma kłopoty z rozumieniem) 
• reaguje nietypowo na ustne instrukcje (nie rozumie zasad lub intencji innych osób) 
• może mieć zaburzenia mowy (niepłynność mówienia), mały zasób słów i pojęć 
• słabo czyta 
• często myli głoski dźwięczne i bezdźwięczne, nie różnicuje głosek z trzech szeregów s-z-c-dz, sz-ż-cz-dż, ś-ź-ć-dź (np. zamiast „z” może napisać każdą inną literę s, ż, sz) 
• zamienia i gubi litery, pomija cząstki wyrazów, myli końcówki – co powoduje zmianę treści znaczenia wyrazów, czasem pisze bezsensowne zlepki liter – w przypadku 

niezrozumienia ich znaczenia 
• duże trudności sprawia poprawna pisownia, opanowanie gramatyki, składni i ćwiczenia stylistyczne 
• nie jest on w stanie samodzielnie czytać i zrozumieć treści obszernych lektur szkolnych (potrzebuje więcej czasu na głośne czytanie) 
• uczeń z wadą słuchu ma trudności z równoczesnym wykonywaniem kilku czynności w tym samym czasie, nie jest w stanie słuchać nauczyciela - co wymaga obserwacji jego 

twarzy - jednocześnie otworzyć książkę na odpowiedniej stronie i odnaleźć wskazane ćwiczenie. Często więc nie nadąża za tempem pracy pozostałych uczniów  
w klasie 

• mogą wystąpić problemy ze skupieniem uwagi słuchowej na tekstach słownych 
• problemy w przyswajaniu wiedzy wymagającej sekwencyjnego (logicznego) porządkowania faktów (przedmioty ścisłe: matematyka, chemia, fizyka) oraz syntetycznego 

ujmowania faktów 
• uczeń słabo słyszący może mieć trudności z kontrolowaniem emocji, można zaobserwować niezrównoważenie emocjonalne, skłonność do załamań, nerwowość, drażliwość, 

płaczliwość 
• ze względu na problemy w rozumieniu słów, uczeń może przejawiać trudności w zakresie nauki przedmiotów humanistycznych i preferować przedmioty ścisłe 
• trudności z percepcją muzyki, brak poczucia rytmu, problemy z odtwarzaniem piosenek oraz z nauką gry na instrumentach 

Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów: 
• zapewnić dobre oświetlenie klasy oraz miejsce dla ucznia w pierwszej ławce w rzędzie od okna. Uczeń będąc blisko nauczyciela (od 0,5 do 1.5 m), którego twarz jest dobrze 

oświetlona, może słuchać jego wypowiedzi i jednocześnie odczytywać mowę z ust. Należy też, umożliwić  dziecku odwracanie się w kierunku innych kolegów 
odpowiadających na lekcji co ułatwi lepsze zrozumienie ich wypowiedzi 

• nauczyciel mówiąc do całej klasy, powinien stać w pobliżu dziecka zwrócony twarzą w jego stronę - nie powinien chodzić po klasie, czy być odwrócony twarzą do tablicy, to 
utrudnia dziecku odczytywanie mowy z jego ust 

• należy mówić do dziecka wyraźnie używając normalnego głosu i intonacji, unikać gwałtownych ruchów głową czy nadmiernej gestykulacji 
• trzeba zadbać o spokój i ciszę w klasie, eliminować zbędny hałas m.in. zamykać okna przy ruchliwej ulicy, unikać szeleszczenia kartkami papieru, szurania krzesłami, to 

utrudnia dziecku rozumienie poleceń nauczyciela i wypowiedzi innych uczniów, powoduje też większe zmęczenie. Takie zakłócenia  stanowią również problem dla uczniów 
z aparatami słuchowymi, ponieważ są wzmacniane przez aparat 

• nauczyciel powinien upewnić się czy polecenia kierowane do całej klasy są właściwie rozumiane przez ucznia niedosłyszącego. W  przypadku trudności zapewnić mu 
dodatkowe wyjaśnienia, sformułować inaczej polecenie, używając prostego, znanego uczniowi słownictwa. Można też wskazać jak to polecenie wykonuje jego kolega 
siedzący w ławce 
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• uczeń niedosłyszący powinien siedzieć w ławce ze zdolnym uczniem, zrównoważonym emocjonalnie, który chętnie dodatkowo będzie pomagał mu np. szybciej otworzy 
książkę, wskaże ćwiczenie, pozwoli przepisać notatkę z zeszytu itp. 

• podczas omawiania nowego tematu, nowych i ważniejszych słów, dat na lekcji historii itp., należy wypisywać je na tablicy i jak najczęściej używać pomocy wizualnych 
(tablic, wykresów, rysunków itp.) 

• można przygotować uczniowi z niedosłuchem plan pracy na piśmie opisujący zagadnienia poruszane w wykładzie lub poprosić innych uczniów w klasie, aby robili notatki z 
kopią i udostępniali je koledze 

• konieczne jest aktywizowanie ucznia do rozmowy poprzez zadawanie prostych pytań, podtrzymywanie jego odpowiedzi przez dopowiadanie pojedynczych słów, umowne 
gesty, mimiką twarzy 

• nauczyciel podczas lekcji powinien często zwracać się do ucznia niesłyszącego, zadawać pytania – nie dlatego, aby oceniać jego wypowiedzi, ale by zmobilizować go do 
lepszej koncentracji uwagi i ułatwić mu lepsze zrozumienie tematu 

• z uwagi na wolne tempo czytania, uczeń potrzebuje więcej czasu na przeczytanie całej książki. Dla ułatwienia analizy treści tekstów nauczyciel może podać pytania 
pomocnicze, na które uczeń powinien przygotować odpowiedzi 

• przy ocenie prac pisemnych ucznia nie należy uwzględniać błędów wynikających z niedosłuchu, nie powinny one obniżyć ogólnej oceny pracy  
• nie należy krytykować oraz nie oceniać negatywnie wobec klasy 

VII. Dostosowanie wymagań edukacyjnych z fizyki dla uczniów z ADHD (z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej, z deficytem uwagi, z zespołem 
hiperkinetycznym) 

Symptomy trudności: 
Zespół ten objawia się trwałymi sposobami zachowania, układającymi się w charakterystyczną triadę objawów: 
1. problemy z utrzymaniem uwagi – charakteryzuje się krótkim czasem skupienia uwagi na lekcji, trudnościami w koncentracji, nieumiejętnością wybrania tego, na czym w danym 
momencie należy się skupić oraz bardzo łatwym rozpraszaniem się pod wpływem bodźców zewnętrznych 
2. problemy z impulsywnością i kontrolą zachowań, wykonywanie przez ucznia czynności bez przewidywania jakie mogą być ich następstwa; uczeń „najpierw działa, a potem myśli” 
3. nadmierna ruchliwość ucznia nie połączona z wykonywaniem przez niego zadania 

• uczniowie z ADHD są w ciągłym biegu, poszukują wrażeń, są obdarzeni mnóstwem energii, aktywni, wiecznie w ruchu 
• przychodzi im do głowy mnóstwo pomysłów jednocześnie, mają problemy z doprowadzeniem spraw do końca, często odkładają powierzone im zadanie  
• miewają zmienne nastroje, w mgnieniu oka mogą przejść z radości do przygnębienia, bez żadnej widocznej przyczyny 
• łatwo ich rozdrażnić, a nawet rozwścieczyć, szczególnie wtedy, gdy im się przeszkadza lub gdy zmieniają temat 
• mają spore luki w pamięci 
• uczeń z nadmiarem energii i nadruchliwością hałaśliwy i niegrzeczny, ma ogromny temperament 
• zawsze „zawala”, zapomina, gubi się, wpada w szał”, wdaje się w dyskusje z nauczycielem, popełnia „gafy”, trudno za nim nadążyć 
• w rozmowie przeskakuje z tematu na temat 
• zaburzenie może charakteryzować się też niedoborem energii; uczeń, najczęściej dziewczyna (dziewczęta mają częściej niż chłopcy tę formę ADHD), siada w klasie w 

ostatniej ławce, w czasie lekcji wyglądając przez okno oddaje się rozmyślaniom, jest rozmarzona, z głową w obłokach, zawsze” nieobecna” 
Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów: 

• stworzenie uczniowi uporządkowanego środowiska; uczeń powinien znać plan lekcji, ale także plan poszczególnych godzin lekcyjnych, by móc przewidzieć co za chwilę 
nastąpi 

• zapewnienie metod wychowania i nauczania dopasowanych do możliwości i potrzeb ucznia, 
• stała współpraca między rodzicami i nauczycielami, np. umawianie się z rodzicami na cotygodniowy telefoniczny kontakt lub wprowadzenie zeszytu, w którym zapisywane 

są ważne informacje 
• nauczanie w mało licznych klasach 
• nie należy karać ucznia za objawy ADHD – karanie ucznia za niezależne od niego objawy, spowoduje, że zacznie ono się bać szkoły, jako miejsca, w którym spotykają go 

niezrozumiałe i niesprawiedliwe przykrości 
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• mówić tak, aby uczeń usłyszał co do niego mówimy – osoba z ADHA w swoim życiu słyszy głównie czego mu nie wolno (dlatego bardzo ważne jest jasne określenie, co ma w 
danej chwili wykonać - lepiej wydać uczniowi polecenie „Otwórz zeszyt i zapisz temat”, niż „Przestań się kręcić i przeszkadzać”) 

• należy dzielić długie, złożone zadania, polecenia na etapy, ze względu na zaburzenia uwagi taki uczeń ma kłopoty ze zrozumieniem złożonych poleceń, gdyż części nie 
usłyszy, a o części zapomni 

• początek każdej uporządkowanej działalności powinien być jasno i wyraźnie zaakcentowany np. „Uwaga, zaczynamy pisać” (uczeń z ADHD bardzo łatwo przechodzi od 
sensownej, uporządkowanej działalności np. wykonywania zadań, do działalności nieuporządkowanej - dłubanie cyrklem w ławce, ale bardzo trudno przechodzi drogę 
odwrotną) 

• uczeń z zaburzeniami uwagi może pracować krótko. Musimy pozwolić mu w jego naturalnym rytmie oderwać się od pracy 
• pochodną zaburzeń uwagi jest zapominanie, dlatego zawsze sprawdzamy, czy zapisało co jest zadane, co ma przynieść na jutro, zapisujemy termin klasówki 
• uczeń musi bardzo wyraźnie wiedzieć jakie zachowania są niedopuszczalne i jakie za to grożą konsekwencje. (ZASADY – KONSEKWENCJE) 
• uczeń z ADHD powinien zawsze siedzieć w pierwszej ławce, jak najbliżej nauczyciela, albo sam, albo posadzony z najspokojniejszym uczniem w klasie 
• należy uczyć porządkowania i organizowania swojej wiedzy oraz tworzenia notatek (np. sporządzanie planów, schematów itp.) 
• okiełznać nadruchliwość – uczeń z ADHD musi się ruszać więcej niż jego rówieśnicy, nie można tego zlikwidować, warto zatem obejść (Możemy ustalić z dzieckiem, ze może 

kręcić się w obrębie ławki, machać nogami ale kategorycznie zakazane jest wychodzenie z ławki. Ponieważ każda okazja do ruchu  jest dobra, możemy prosić, aby uczeń 
rozdał kolegom z klasy pomoce szkolne, przyniósł mapę, kredę, starł tablicę itp. W ten sposób zmniejszymy niepożądaną nadruchliwość, a także pozwolimy poczuć się 
ważnym, potrzebnym i akceptowanym.) 

Przykładowe metody i formy pracy z uczniem 
• stymulacja polisensoryczna (poznawanie poprzez patrzenie, słuchanie i dotykanie) 
• metody poszukujące 
• metody kierowania samodzielna pracą ucznia 
• metody oparte na działaniu praktycznym 
• pokaz (okazów naturalnych, modeli ilustracji) 
• opis i pogadanka (związane z konkretem) 
• ćwiczenia kierujące aktywnością ruchową ucznia i poprawiające jego zdolność skupienia uwagi i koncentracji 
• elementy muzykoterapii 
• metody interakcyjne 

Sprzęt i środki dydaktyczne 
• nagrane teksty lektur na nośnikach elektronicznych (e-booki, audiobooki) 
• wizualne pomoce dydaktyczne - ilustracje, modele przestrzenne, szablony, plansze, tablice, fotografie, mapy itp. 
• pomoce audiowizualne, np. projektory 
• kalkulatory 

VIII. Dostosowanie wymagań edukacyjnych z fizyki dla uczniów z dyskalkulią  
Symptomy trudności: 

• trudności w liczeniu 
Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów: 

• oceniamy przede wszystkim tok rozumowania, a nie techniczną stronę liczenia. Uczeń ma, bowiem skłonność do przestawiania kolejności cyfr w liczbie i przez to jej zapis 
jest błędny. Zły wynik końcowy wcale nie świadczy o tym, że dziecko nie rozumie zagadnienia 

• dostosowanie wymagań dotyczy formy sprawdzenia wiedzy poprzez koncentrację na prześledzeniu toku rozumowania w danym zadaniu i jeśli jest on poprawny - 
wystawienie uczniowi oceny pozytywnej 

• nie krytykować, nie oceniać negatywnie wobec klasy 
Przykładowe metody i formy pracy z uczniem 
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• dobór metod dostosowanych do indywidualnych potrzeb ucznia (patrz dysleksja) 
Sprzęt i środki dydaktyczne 

• tablice z wzorami matematycznymi  
• arkusze kalkulacyjne 

IX. Dostosowanie wymagań edukacyjnych z fizyki dla uczniów z dysleksją  
Objawy zaburzeń: 

• nieprawidłowe odczytywanie treści zadań tekstowych, 
• niepełne rozumienie treści zadań, poleceń, 
• trudności z wykonywaniem działań w pamięci, bez pomocy kartki, 
• problemy z zapamiętywaniem reguł, definicji, wzorów, 
• problemy z opanowaniem terminologii (np. nazw, pojęć i symboli wielkości fizycznych), 
• błędne zapisywanie i odczytywanie liczb wielocyfrowych (z wieloma zerami i miejscami po przecinku), 
• przestawianie cyfr, 
• nieprawidłowa organizacja przestrzenna zapisu działań matematycznych, przekształcania wzorów, 
• mylenie znaków działań, odwrotne zapisywanie znaków nierówności, 
• nieprawidłowe wykonywanie wykresów, 
• trudności z zadaniami angażującymi wyobraźnię przestrzenną, 
• niski poziom graficzny wykresów i rysunków, nieprawidłowe zapisywanie rozwiązań. 

Formy, metody, sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych: 
• naukę definicji, reguł, wzorów, symboli fizycznych rozłożyć w czasie, często przypominać i utrwalać, 
• nie wyrywać do natychmiastowej odpowiedzi, przygotować wcześniej zapowiedzią, że uczeń będzie pytany, 
• w trakcie rozwiązywania zadań tekstowych sprawdzać, czy uczeń przeczytał treść zadania i czy prawidłowo ją zrozumiał, w razie  potrzeby udzielać dodatkowych 

wskazówek, 
• w czasie sprawdzianów zwiększyć ilość czasu na rozwiązanie zadań, 
• można też dać uczniowi do rozwiązania w domu podobne zadania, 
• uwzględniać trudności związane z myleniem znaków działań, przestawianiem cyfr, zapisywaniem i przekształcaniem wzorów fizycznych itp., 
• materiał sprawiający trudność dłużej utrwalać, dzielić na mniejsze porcje, 
• oceniać tok rozumowania, nawet gdyby ostateczny wynik zadania był błędny, co wynikać może z pomyłek rachunkowych, 
• oceniać dobrze, jeśli wynik zadania jest prawidłowy, choćby strategia dojścia do niego była niezbyt jasna, gdyż uczniowie dyslektyczni często prezentują styl dochodzenia 

do rozwiązania niedostępny innym osobom, będący na wyższym poziomie kompetencji.  
• kalkulator  

X. Dostosowanie wymagań edukacyjnych z fizyki dla uczniów z dysgrafią 
• sprawdzenie pracy może być niekonwencjonalne np., jeśli nauczyciel nie może przeczytać pracy ucznia, może go poprosić, aby uczynił to sam lub przepytać ustnie z tego 

zakresu materiału.   
• umożliwianie pisania prac drukowanymi literami 

XI. Dostosowanie wymagań edukacyjnych z fizyki dla uczniów z dysortografią 
• częstsze kontrole zeszytu szkolnego ucznia, zaznaczanie ilości błędów ,  
• mobilizowanie do wnikliwej poprawy przez ucznia 
• nie obniżanie ocen za poprawność ortograficzną prac pisemnych  
• pozostawianie większej ilości czasu na wypowiedź ustną, dawanie krótkiego czasu na zastanowienie się  
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• przy trudnościach w analizie zadań o skomplikowanej strukturze graficznej, wymagających wyobrażeń układów przestrzennych rozkładanie materiału na prostsze 
elementy i udzielanie dokładnych instrukcji słownych 

• stwarzanie możliwości większej ilości ćwiczeń i praktycznych doświadczeń 
• utrwalanie obrazów wzrokowych wyrazów poprzez wyobrażenia wzrokowe (czytanie literami w przód i w tył, pisanie palcem w powietrzu, na biurku). 
• dostrzeganie i podkreślanie na forum klasy postępów ucznia  w nauce 

XII. Dostosowanie wymagań edukacyjnych z fizyki dla uczniów posiadających opinię z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej 
• naukę definicji, reguł, wzorów, symboli fizycznych rozłożyć w czasie, często przypominać i utrwalać, 
• na sprawdzianie lub poprawie sprawdzianu pozwalać uczniowi korzystać z pomocy dydaktycznych, np. z kalkulatora, 
• nie wyrywać do natychmiastowej odpowiedzi, 
• w czasie odpowiedzi ustnych dyskretnie wspomagać, dawać więcej czasu na przypomnienie, wydobycie z pamięci nazw, terminów, dyskretnie naprowadzać, 
• w trakcie rozwiązywania zadań tekstowych sprawdzać, czy uczeń przeczytał treść zadania i czy prawidłowo ją zrozumiał, w razie potrzeby udzielać dodatkowych 

wskazówek, 
• w czasie sprawdzianów zwiększyć ilość czasu na rozwiązanie zadań, (można też dać uczniowi do rozwiązania w domu podobne zadania), 
• uwzględniać trudności związane z myleniem znaków działań, przestawianiem cyfr, zapisywaniem wzorów fizycznych itp., 
• materiał sprawiający trudność dłużej utrwalać, dzielić na mniejsze porcje, 
• oceniać tok rozumowania, nawet gdyby ostateczny wynik zadania był błędny, co wynikać może z pomyłek rachunkowych, 
• oceniać dobrze, jeśli wynik zadania jest prawidłowy, choćby strategia dojścia do niego była niezbyt jasna, gdyż uczniowie dyslektyczni często prezentują styl dochodzenia 

do rozwiązania niedostępny innym osobom, będący na wyższym poziomie kompetencji. 
XIII. Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych z fizyki dla uczniów posiadających trudności w koncentracji uwagi 

• nie wyrywanie do odpowiedzi 
• częste angażowanie w tok lekcji 
• wprowadzanie jasnego systemu konsekwencji i zasad panujących w klasie 
• początek i koniec nowych zadań wprowadzanych na lekcji wyraźnie zaznaczone  
• wykorzystywanie różnorodnych pomocy i materiałów we wprowadzaniu nowych treści 
• współpracowanie z domem, w szczególności w zakresie kontroli wykonywanych prac domowych  
• ograniczenie ilości bodźców docierających do ucznia podczas wykonywania zadań 
• pomaganie w wybieraniu najważniejszych bodźców (np. zaznaczanie kolorem) 
• dzielenie zadań na realne do wykonania części 

Opracowała: Justyna Kawacz-Piątek 


