dostateczny
2

Uczeƒ:
• opisuje budow´ atomu
• demonstruje zjawisko wzajemnego
oddziaływania ciał naelektryzowanych
• opisuje sposoby elektryzowania ciał przez
tarcie i dotyk
• wyjaÊnia, na czym polega zjawisko
elektryzowania ciał
• wyjaÊnia, czym ró˝nià si´ przewodniki od
izolatorów
• opisuje przepływ pràdu w przewodnikach
jako ruch elektronów
• rysuje schematy obwodów elektrycznych,
stosujàc umowne symbole
• wyjaÊnia, jak powstaje jon dodatni, a jak jon
ujemny
• wyjaÊnia, na czym polega przepływ pràdu
w cieczach
• wyjaÊnia, na czym polega przepływ pràdu
elektrycznego w gazach
• definiuje napi´cie elektryczne
• definiuje nat´˝enie pràdu
• oblicza prac´ wykonanà przez urzàdzenie
elektryczne, posługujàc si´ poj´ciem mocy
• oblicza koszt zu˝ytej energii elektrycznej
• porównuje prac´ wykonanà w tym samym
czasie przez urzàdzenia o ró˝nej mocy
• okreÊla dokładnoÊç przyrzàdów
pomiarowych (woltomierza i amperomierza)
• mierzy napi´cie i nat´˝enie pràdu
• podaje niepewnoÊç pomiaru napi´cia
i nat´˝enia

dopuszczajàcy

1

Uczeƒ:
• wymienia rodzaje ładunków elektrycznych
• wyjaÊnia, które ładunki si´ odpychajà, a które
przyciàgajà
• demonstruje zjawisko elektryzowania przez
tarcie
• podaje jednostk´ ładunku
• podaje przykłady przewodników i izolatorów
• klasyfikuje materiały, dzielàc je na
przewodniki i izolatory
• wymienia êródła napi´cia
• stwierdza, ˝e pràd elektryczny płynie tylko
w obwodzie zamkni´tym
• podaje przykłady praktycznego wykorzystania
przepływu pràdu w cieczach
• wymienia przykłady przepływu pràdu
w zjonizowanych gazach, wykorzystywane
lub obserwowane w ˝yciu codziennym
• wyjaÊnia, jak nale˝y zachowywaç si´ w czasie
burzy
• wymienia jednostki napi´cia i nat´˝enia
• rozró˝nia wielkoÊci dane i szukane
• wyjaÊnia sposób obliczania pracy pràdu
elektrycznego
• wyjaÊnia sposób obliczania mocy urzàdzeƒ
elektrycznych
• wymienia jednostki pracy i mocy
• nazywa przyrzàdy słu˝àce do pomiaru
napi´cia i nat´˝enia
• okreÊla zakres pomiarowy przyrzàdów
(woltomierza i amperomierza)

3

dobry

rozszerzajàce

Uczeƒ:
• opisuje jakoÊciowo oddziaływanie ładunków
jednoimiennych i ró˝noimiennych
• stosuje zasad´ zachowania ładunku do
wyjaÊniania zjawiska elektryzowania ciał
przez tarcie
• stosuje zasad´ zachowania ładunku do
wyjaÊniania zjawiska elektryzowania ciał
przez dotyk ciałem naelektryzowanym
• przelicza wielokrotnoÊci i podwielokrotnoÊci
jednostki ładunku
• opisuje budow´ elektroskopu
• wyjaÊnia, do czego słu˝y elektroskop
• opisuje budow´ metalu (przewodnika)
• opisuje budow´ izolatora
• buduje proste obwody elektryczne według
zadanego schematu
• opisuje doÊwiadczenie wykazujàce, ˝e niektóre
ciecze przewodzà pràd elektryczny
• wyjaÊnia, do czego słu˝y piorunochron
• przelicza wielokrotnoÊci i podwielokrotnoÊci
jednostek napi´cia i nat´˝enia
• rozwiàzuje proste zadania, wykorzystujàc
wzory definiujàce napi´cie i nat´˝enie pràdu
• przelicza wielokrotnoÊci i podwielokrotnoÊci
jednostek pracy i mocy
• przelicza d˝ule na kilowatogodziny
i kilowatogodziny na d˝ule
• rozwiàzuje proste zadania, wykorzystujàc
wzory na prac´ i moc
• rysuje schemat obwodu, który słu˝y do
pomiaru napi´cia i nat´˝enia pràdu

Rozdział I. Elektrostatyka i pràd elektryczny

podstawowe

Wymagania na poszczególne oceny

Przedmiotowy system oceniania (propozycja)

konieczne

9

Uczeƒ:
• analizuje kierunek przepływu elektronów
podczas elektryzowania ciał przez tarcie
i dotyk
• posługuje si´ poj´ciem ładunku elektrycznego
jako wielokrotnoÊci ładunku elementarnego
• wyjaÊnia, dlaczego ciała naelektryzowane
przyciàgajà nienaelektryzowane przewodniki
• wyjaÊnia, dlaczego ciała naelektryzowane
przyciàgajà nienaelektryzowane izolatory
• wskazuje analogie mi´dzy zjawiskami,
porównujàc przepływ pràdu z przepływem
wody
• przewiduje wynik doÊwiadczenia wykazujàcego,
˝e niektóre ciecze przewodzà pràd elektryczny
• opisuje zjawisko przesyłania sygnałów
z narzàdów zmysłu do mózgu
• rozwiàzuje zadania, wykorzystujàc poj´cie
pojemnoÊci akumulatora
• analizuje schemat przedstawiajàcy wielkoÊci
nat´˝enia oraz napi´cia spotykane
w przyrodzie i urzàdzeniach elektrycznych
• analizuje schemat przedstawiajàcy moc
urzàdzeƒ elektrycznych
• analizuje koszty eksploatacji urzàdzeƒ
elektrycznych o ró˝nej mocy
• podaje sposoby oszcz´dzania energii
elektrycznej
• wymienia korzyÊci dla Êrodowiska
naturalnego wynikajàce ze zmniejszenia
zu˝ycia energii elektrycznej

4

bardzo dobry

dopełniajàce

Kursywà oznaczono treÊci dodatkowe.
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Uczeƒ:
• podaje sposób obliczania oporu
elektrycznego
• podaje jednostk´ oporu
• mierzy napi´cie i nat´˝enie
• zapisuje wyniki pomiaru napi´cia i nat´˝enia
w tabeli
• odczytuje dane z wykresu zale˝noÊci I(U)
• podaje wartoÊç napi´cia skutecznego
w domowej sieci elektrycznej
• wymienia rodzaje energii, na jakie zamieniana
jest energia elektryczna
• wyjaÊnia, ˝e ka˝dy magnes ma dwa bieguny
• nazywa bieguny magnetyczne
• wymienia przykłady zastosowania magnesów
• opisuje budow´ elektromagnesu
• wymienia przykłady zastosowania
elektromagnesów
• wymienia przykłady zastosowania silników
zasilanych pràdem stałym
• wymienia przykłady zastosowania pràdnicy

• podaje przykłady szeregowego połàczenia
odbiorników energii elektrycznej
• podaje przykłady równoległego połàczenia
odbiorników energii elektrycznej

1
• planuje doÊwiadczenie, którego celem jest
wyznaczenie mocy ˝arówki
• projektuje tabel´ pomiarowà
• zapisuje wynik pomiaru, uwzgl´dniajàc
niepewnoÊç pomiaru
• uzasadnia, ˝e przez odbiorniki połàczone
szeregowo płynie pràd o takim samym
nat´˝eniu
• wyjaÊnia, ˝e napi´cia elektryczne na
odbiornikach połàczonych szeregowo
sumujà si´
• wyjaÊnia dlaczego przy równoległym łàczeniu
odbiorników pràd z głównego przewodu
rozdziela si´ na poszczególne odbiorniki (np.
na podstawie analogii hydrodynamicznej)

• montuje obwód elektryczny według
podanego schematu
• oblicza moc ˝arówki na podstawie
wykonanych pomiarów
• rysuje schemat szeregowego połàczenia
odbiorników energii elektrycznej
• rysuje schemat równoległego połàczenia
odbiorników energii elektrycznej
• wyjaÊnia dlaczego przy równoległym łàczeniu
odbiorników jest na nich jednakowe napi´cie

Uczeƒ:
• formułuje prawo Ohma
• oblicza nat´˝enie pràdu lub napi´cie,
posługujàc si´ proporcjonalnoÊcià prostà
• buduje obwód elektryczny
• oblicza opór, wykorzystujàc wyniki pomiaru
napi´cia i nat´˝enia
• oblicza opór na podstawie wykresu
zale˝noÊci I(U)
• wyjaÊnia, dlaczego nie wolno dotykaç
przewodów elektrycznych pod napi´ciem
• wyjaÊnia, w jakim celu stosujemy bezpieczniki
• zapisuje dane i szukane w rozwiàzywanych
zadaniach
• opisuje oddziaływanie magnesów
• wskazuje bieguny magnetyczne Ziemi
• opisuje działanie elektromagnesu
• wyjaÊnia rol´ rdzenia w elektromagnesie
• opisuje budow´ silnika elektrycznego
• opisuje budow´ transformatora
• wymienia przykłady zastosowania
transformatora

Uczeƒ:
• przelicza wielokrotnoÊci i podwielokrotnoÊci
jednostki oporu
• stosuje prawo Ohma do rozwiàzywania
prostych zadaƒ obliczeniowych
• rysuje schemat obwodu
• sporzàdza wykres zale˝noÊci nat´˝enia pràdu
od napi´cia
• porównuje obliczone wartoÊci oporów
• wyjaÊnia, do czego słu˝y uziemienie
• opisuje zasady post´powania przy pora˝eniu
elektrycznym
• rozwiàzuje zadania, w których konieczne jest
połàczenie wiedzy o przepływie pràdu z naukà o
cieple
• opisuje zasad´ działania kompasu
• opisuje zachowanie igły magnetycznej
znajdujàcej si´ w pobli˝u przewodnika
z pràdem
• opisuje wzajemne oddziaływanie magnesów
z elektromagnesami
• wyjaÊnia działanie silnika elektrycznego pràdu
stałego
• opisuje budow´ pràdnicy
• wyjaÊnia, w jakim celu stosujemy
transformatory

Uczeƒ:
• wyjaÊnia przyczyn´ oporu elektrycznego
• planuje doÊwiadczenie, którego celem jest
wyznaczenie oporu elektrycznego
• projektuje tabel´ pomiarowà
• wyjaÊnia, co to znaczy, ˝e w domowej sieci
elektrycznej mamy doprowadzone napi´cie
przemienne
• oblicza, czy dany bezpiecznik wyłàczy pràd,
wiedzàc, jaka jest liczba i moc włàczonych
urzàdzeƒ elektrycznych
• rozwiàzuje zadania, w których konieczne
jest połàczenie wiedzy o przepływie pràdu
z prawami mechaniki
• rozwiàzuje zadania obliczeniowe, posługujàc si´
poj´ciem sprawnoÊci urzàdzenia
• wyjaÊnia, dlaczego ˝elazo znajdujàce si´
w pobli˝u magnesu te˝ staje si´ magnesem
• wyjaÊnia, dlaczego nie mogà istnieç
pojedyncze bieguny magnetyczne
• wyjaÊnia przyczyn´ namagnesowania
magnesów trwałych
• opisuje doÊwiadczenie, w którym energia
elektryczna zamienia si´ w energi´
mechanicznà
• opisuje doÊwiadczenia, które pozwalajà
zaobserwowaç przepływ pràdu w obwodzie
niezasilanym ze êródła pràdu
• opisuje działanie pràdnicy

4

3

Rozdział II. ElektrycznoÊç i magnetyzm

• wyjaÊnia, jakie napi´cie uzyskujemy, gdy
baterie połàczymy szeregowo
• wyjaÊnia, jakie napi´cie uzyskujemy, gdy
baterie połàczymy równolegle

2
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Uczeƒ:
• definiuje amplitud´, okres i cz´stotliwoÊç
drgaƒ
• oblicza Êredni czas ruchu wahadła na
podstawie wykonanych pomiarów
• wyznacza okres i cz´stotliwoÊç drgaƒ
ci´˝arka zawieszonego na spr´˝ynie
• odczytuje amplitud´ i okres z wykresu x(t)
dla ciała drgajàcego
• wskazuje punkty toru, w których wahadło
osiàga najwi´kszà i najmniejszà (zerowà)
energi´ potencjalnà
• wskazuje punkty toru, w których wahadło
osiàga najwi´kszà i najmniejszà (zerowà)
energi´ kinetycznà
• opisuje fal´, posługujàc si´ poj´ciami:
amplituda, okres, cz´stotliwoÊç, pr´dkoÊç
i długoÊç fali
• stwierdza, ˝e pr´dkoÊç rozchodzenia si´
dêwi´ku zale˝y od rodzaju oÊrodka
• porównuje pr´dkoÊci dêwi´ków w ró˝nych
oÊrodkach
• wymienia wielkoÊci fizyczne, od których
zale˝y wysokoÊç dêwi´ku
• wymienia wielkoÊci fizyczne, od których
zale˝y głoÊnoÊç dêwi´ku
• wyjaÊnia, ˝e fale elektromagnetyczne ró˝nià
si´ cz´stotliwoÊcià (i długoÊcià)
• podaje przybli˝onà pr´dkoÊç fal
elektromagnetycznych w pró˝ni
• stwierdza, ˝e ka˝de ciało wysyła
promieniowanie cieplne
• opisuje doÊwiadczenie ilustrujàce zjawisko
ugi´cia fali na wodzie
• opisuje doÊwiadczenie ilustrujàce zjawisko
interferencji fal na wodzie
• opisuje doÊwiadczenie ilustrujàce zjawisko
rezonansu mechanicznego

Uczeƒ:
• wskazuje poło˝enie równowagi ciała w ruchu
drgajàcym
• nazywa jednostki amplitudy, okresu
i cz´stotliwoÊci drgaƒ
• podaje przykłady drgaƒ mechanicznych
• mierzy czas wahni´ç wahadła (np. dziesi´ciu),
wykonujàc kilka pomiarów
• oblicza okres drgaƒ wahadła, wykorzystujàc
wynik pomiaru czasu
• podaje przykłady fal
• odczytuje z wykresu zale˝noÊci x(t)
amplitud´ i okres drgaƒ
• odczytuje z wykresu zale˝noÊci y(x)
amplitud´ i długoÊç fali
• podaje przykłady ciał, które sà êródłem
dêwi´ków
• wytwarza dêwi´ki o wi´kszej i mniejszej
cz´stotliwoÊci od danego dêwi´ku za pomocà
dowolnego ciała drgajàcego lub instrumentu
muzycznego
• wytwarza dêwi´ki głoÊniejszy i cichszy od
danego dêwi´ku za pomocà dowolnego ciała
drgajàcego lub instrumentu muzycznego
• wymienia przykłady praktycznego
zastosowania ultradêwi´ków
• stwierdza, ˝e fala elektromagnetyczna mo˝e
rozchodziç si´ w pró˝ni
• stwierdza, ˝e w pró˝ni wszystkie fale
elektromagnetyczne rozchodzà si´
z jednakowà pr´dkoÊcià
• podaje przykłady zjawiska rezonansu
mechanicznego

3

Uczeƒ:
• opisuje ruch wahadła matematycznego
• zapisuje wynik obliczenia Êredniego czasu
wahadła jako przybli˝ony
• oblicza cz´stotliwoÊç drgaƒ wahadła
• opisuje ruch ci´˝arka zawieszonego na
spr´˝ynie
• wyjaÊnia, dlaczego nie mierzymy czasu
jednego drgania, tylko 10, 20 lub 30 drgaƒ
• opisuje, na których etapach ruchu wahadła
energia potencjalna roÊnie, a na których
maleje
• opisuje, na których etapach ruchu wahadła
energia kinetyczna roÊnie, a na których
maleje
• wskazuje punkty toru, w których ci´˝arek
osiàga najwi´kszà i najmniejszà (zerowà)
energi´ kinetycznà
• stosuje do obliczeƒ zale˝noÊç mi´dzy
długoÊcià fali, pr´dkoÊcià i okresem
• oblicza czas lub drog´ przebywanà przez
dêwi´k w ró˝nych oÊrodkach
• porównuje dêwi´ki na podstawie wykresów
zale˝noÊci x(t)
• posługuje si´ poj´ciami: infradêwi´ki
i ultradêwi´ki
• stosuje do obliczeƒ zale˝noÊç mi´dzy
długoÊcià fali, pr´dkoÊcià i okresem
• wyjaÊnia, dlaczego dêwi´k nie mo˝e
rozchodziç si´ w pró˝ni
• opisuje doÊwiadczenie ilustrujàce uło˝enie linii
pola magnetycznego wokół magnesu
• stwiedza, ˝e ładunek elektryczny wytwarza pole
elektryczne
• wyjaÊnia, ˝e promieniowanie cieplne jest falà
elektromagnetycznà
• stwierdza, ˝e ciała ciemne pochłaniajà wi´cej
promieniowania ni˝ jasne

Rozdział III. Drgania i fale

2

1

Uczeƒ:
• analizuje siły działajàce na ci´˝arek
zawieszony na spr´˝ynie w kolejnych fazach
jego ruchu
• analizuje przemiany energii w ruchu wahadła
matematycznego, stosujàc zasad´ zachowania
energii
• analizuje przemiany energii w ruchu ci´˝arka
zawieszonego na spr´˝ynie
• wskazuje punkty toru, w których ci´˝arek
osiàga najwi´kszà i najmniejszà (zerowà)
energi´ potencjalnà ci´˝koÊci
• wskazuje punkty toru, w których wahadło
osiàga najwi´kszà i najmniejszà (zerowà)
energi´ potencjalnà spr´˝ystoÊci
• opisuje mechanizm przekazywania drgaƒ
z jednego punktu oÊrodka do drugiego
w przypadku fal na napi´tej linie
• opisuje mechanizm przekazywania drgaƒ
z jednego punktu oÊrodka do drugiego
podczas rozchodzenia si´ fal dêwi´kowych
w powietrzu
• opisuje sposoby wytwarzania dêwi´ku
w instrumentach muzycznych, głoÊnikach itp.
• rysuje wykresy fal dêwi´kowych ró˝niàcych
si´ wysokoÊcià
• rysuje wykresy fal dêwi´kowych ró˝niàcych
si´ amplitudà
• wyjaÊnia, na czym polega echolokacja
• nazywa rodzaje fal elektromagnetycznych
(radiowe, mikrofale, promieniowanie
podczerwone, Êwiatło widzialne,
promieniowanie nadfioletowe
i promieniowanie rentgenowskie)
• podaje przykłady zastosowania ró˝nych
rodzajów fal elektromagnetycznych
• opisuje pole magnetyczne jako właÊciwoÊç
przestrzeni, w której działajà siły magnetyczne

4
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1

2
• wyjaÊnia zjawisko interferencji fal
• wyjaÊnia, ˝e zjawisko dyfrakcji i interferencji
dotyczy zarówno fal dêwi´kowych, jak
i elektromagnetycznych
• wyjaÊnia zjawisko rezonansu mechanicznego

3
• okreÊla zwrot linii pola magnetycznego
• opisuje ustawienie igiełki magnetycznej
w polu magnetycznym
• opisuje pole elektryczne jako właÊciwoÊç
przestrzeni, w której działajà siły elektryczne
• wyjaÊnia, ˝e cz´stotliwoÊç fali wysyłanej
przez ciało zale˝y od jego temperatury
• wyjaÊnia, które ciała bardziej si´ nagrzewajà
– jasne czy ciemne
• wyjaÊnia zjawisko efektu cieplarnianego
• wyjaÊnia zjawisko dyfrakcji fali
• porównuje sposoby rozchodzenia si´ fal
mechanicznych i elektromagnetycznych,
podajàc cechy wspólne i ró˝nice
• wyjaÊnia rol´ rezonansu w konstrukcji
i działaniu instrumentów muzycznych
• podaje przykłady rezonansu fal
elektromagnetycznych

4
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