dostateczna

Uczeƒ:
• wyjaÊnia poj´cie siły wypadkowej, podaje
przykłady
• wyznacza doÊwiadczalnie wypadkowà dwóch
sił działajàcych wzdłu˝ tej samej prostej
• podaje cechy wypadkowej sił działajàcych
wzdłu˝ tej samej prostej
• posługuje si´ poj´ciem niepewnoÊci
pomiarowej
• zapisuje wynik pomiaru jako przybli˝ony
(z dokładnoÊcià do 2–3 cyfr znaczàcych)
• wnioskuje na podstawie obserwacji, ˝e
zmiana pr´dkoÊci ciała mo˝e nastàpiç
wskutek jego oddziaływania z innymi ciałami
• opisuje przebieg i wynik doÊwiadczenia
(badanie dynamicznych skutków
oddziaływaƒ, badanie, od czego zale˝y tarcie,
badanie zale˝noÊci wartoÊci przyspieszenia
ruchu ciała pod działaniem
niezrównowa˝onej siły od wartoÊci
działajàcej siły i masy ciała, badanie
swobodnego spadania ciał, badanie sił akcji
i reakcji), wyciàga wnioski, wyjaÊnia rol´
u˝ytych przyrzàdów i wykonuje
schematyczny rysunek obrazujàcy układ
doÊwiadczalny
• opisuje wpływ oporów ruchu na poruszajàce
si´ ciała
• wymienia sposoby zmniejszania lub
zwi´kszania tarcia
• formułuje I zasad´ dynamiki Newtona
• opisuje zachowanie si´ ciał na podstawie
I zasady dynamiki Newtona

Uczeƒ:
• dokonuje pomiaru siły za pomocà siłomierza
• posługuje si´ symbolem siły i jej jednostkà
w układzie SI
• odró˝nia statyczne i dynamiczne skutki
oddziaływaƒ, podaje przykłady skutków
oddziaływaƒ w ˝yciu codziennym
• bada doÊwiadczalnie dynamiczne skutki
oddziaływaƒ ciał
• posługuje si´ poj´ciami: tarcia, oporu
powietrza
• przelicza wielokrotnoÊci i podwielokrotnoÊci
(przedrostki: mili-, centy-, kilo-, mega-);
przelicza jednostki czasu (sekunda, minuta,
godzina)
• rozpoznaje zale˝noÊç rosnàcà i malejàcà na
podstawie danych z tabeli; wskazuje wielkoÊç
maksymalnà i minimalnà
• rozró˝nia siły akcji i siły reakcji

dobra

Uczeƒ:
• szacuje rzàd wielkoÊci spodziewanego
wyniku pomiaru siły
• przedstawia graficznie wypadkowà sił
działajàcych wzdłu˝ tej samej prostej
• przewiduje i nazywa skutki opisanych
oddziaływaƒ
• planuje i przeprowadza doÊwiadczenia
zwiàzane z badaniem, od czego zale˝y tarcie,
i obrazujàce sposoby zmniejszania lub
zwi´kszania tarcia
• rozró˝nia tarcie statyczne i kinetyczne,
wskazuje odpowiednie przykłady
• rysuje siły działajàce na klocek wprawiany
w ruch (lub poruszajàcy si´)
• wykazuje doÊwiadczalnie istnienie
bezwładnoÊci ciała, opisuje przebieg i wynik
przeprowadzonego doÊwiadczenia, wyciàga
wniosek i wykonuje schematyczny rysunek
obrazujàcy układ doÊwiadczalny
• przeprowadza doÊwiadczenia zwiàzane
z badaniem zale˝noÊci wartoÊci
przyspieszenia ruchu ciała pod działaniem
niezrównowa˝onej siły od wartoÊci
działajàcej siły i masy ciała (m.in. wybiera
właÊciwe narz´dzia pomiaru; mierzy: czas,
długoÊç i sił´ grawitacji, zapisuje wyniki
pomiarów w formie tabeli, analizuje wyniki,
wyciàga wnioski) oraz zwiàzane z badaniem
swobodnego spadania ciał
• wskazuje przyczyny niepewnoÊci
pomiarowych, posługuje si´ poj´ciem
niepewnoÊci pomiarowej

Ocena

dopuszczajàca

1 Dynamika

Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny)

Ogólne zasady oceniania i wymagania ogólne opisano w Ksià˝ce nauczyciela do podrecznika „Spotkania z fizykà, cz´Êç 1”.

Przedmiotowy system oceniania (propozycja)

Uczeƒ:
• wyznacza kierunek i zwrot wypadkowej sił
działajàcych wzdłu˝ ró˝nych prostych
• przewiduje i wyjaÊnia skutki oddziaływaƒ
na przykładach innych ni˝ poznane na lekcji
• wyjaÊnia na przykładach, kiedy tarcie i inne
opory ruchu sà po˝yteczne, a kiedy
niepo˝àdane
• przedstawia i analizuje siły działajàce
na opadajàcego spadochroniarza
• planuje doÊwiadczenia zwiàzane z badaniem
zale˝noÊci wartoÊci przyspieszenia ruchu
ciała pod działaniem niezrównowa˝onej siły
od wartoÊci działajàcej siły i masy ciała (m.in.
formułuje pytania badawcze i przewiduje
wyniki doÊwiadczenia, wskazuje czynniki
istotne i nieistotne, szacuje rzàd wielkoÊci
spodziewanego wyniku pomiaru czasu i siły)
oraz zwiàzane z badaniem swobodnego
spadania ciał
• Rwykorzystuje wiedz´ naukowà do
przedstawienia i uzasadnienia ró˝nic ci´˝aru
ciała w ró˝nych punktach kuli ziemskiej
• rozwiàzuje zło˝one zadania obliczeniowe,
stosujàc do obliczeƒ zwiàzek mi´dzy masà
ciała, przyspieszeniem i siłà oraz wzór na
przyspieszenie i odczytuje dane z wykresu
pr´dkoÊci od czasu
• demonstruje zjawisko odrzutu
• poszukuje, selekcjonuje i wykorzystuje
wiedz´ naukowà do przedstawienia
przykładów wykorzystania zasady odrzutu
w przyrodzie i w technice

bardzo dobra

R – treÊci nadprogramowe

dopuszczajàca

• posługuje si´ poj´ciem przyspieszenia do
opisu ruchu prostoliniowego jednostajnie
przyspieszonego oraz poj´ciami siły ci´˝koÊci
i przyspieszenia ziemskiego
• rozpoznaje zale˝noÊç proporcjonalnà na
podstawie wyników pomiarów zapisanych
w tabeli, posługuje si´ proporcjonalnoÊcià
prostà
• formułuje treÊç II zasady dynamiki Newtona;
definiuje jednostki siły w układzie SI (1 N)
• rozwiàzuje proste zadania obliczeniowe,
stosujàc do obliczeƒ zwiàzek mi´dzy masà
ciała, przyspieszeniem i siłà; rozró˝nia
wielkoÊci dane i szukane
• podaje przykłady sił akcji i sił reakcji
• formułuje treÊç III zasady dynamiki Newtona

dostateczna

dobra
bardzo dobra

• opisuje zachowanie si´ ciał na podstawie
• Rrozwiàzuje zadania obliczeniowe
II zasady dynamiki Newtona
z zastosowaniem zasady zachowania p´du
• rozwiàzuje umiarkowanie trudne zadania
obliczeniowe, stosujàc do obliczeƒ zwiàzek
mi´dzy masà ciała, przyspieszeniem i siłà oraz
posługujàc si´ poj´ciem przyspieszenia
• planuje i przeprowadza doÊwiadczenie
wykazujàce istnienie sił akcji i reakcji; zapisuje
wyniki pomiarów, analizuje je i wyciàga
wniosek
• opisuje wzajemne oddziaływanie ciał,
posługujàc si´ III zasadà dynamiki Newtona
• opisuje zjawisko odrzutu i jego zastosowanie
w technice
• Rposługuje si´ poj´ciem p´du i jego jednostkà
w układzie SI
• Rformułuje treÊç zasady zachowania p´du
• Rstosuje zasad´ zachowania p´du w prostych
przykładach

Ocena

R – treÊci nadprogramowe
Przedmiotowy system oceniania

dostateczna

Uczeƒ:
• posługuje si´ poj´ciami pracy i mocy oraz ich
jednostkami w układzie SI
• interpretuje moc urzàdzenia o wartoÊci 1 W
• R rozpoznaje zale˝noÊç proporcjonalnà
(rosnàcà) na podstawie danych z tabeli lub na
podstawie wykresu, wskazuje wielkoÊç
maksymalnà i minimalnà, posługuje si´
proporcjonalnoÊcià prostà
• R zapisuje wynik pomiaru lub obliczenia jako
przybli˝ony (z dokładnoÊcià do 2–3 cyfr
znaczàcych), posługuje si´ poj´ciem
niepewnoÊci pomiarowej
• rozwiàzuje proste zadania obliczeniowe
dotyczàce pracy mechanicznej i mocy,
rozró˝nia wielkoÊci dane i szukane, przelicza
wielokrotnoÊci i podwielokrotnoÊci
(przedrostki: mili-, centy-, kilo-, mega-),
szacuje rzàd wielkoÊci spodziewanego
wyniku i na tej podstawie ocenia wynik
obliczeƒ
• planuje i wykonuje doÊwiadczenia zwiàzane
z badaniem, od czego zale˝y energia
potencjalna ci´˝koÊci, przewiduje wyniki
i teoretycznie je uzasadnia, wyciàga wnioski
z doÊwiadczeƒ
• stosuje zale˝noÊç mi´dzy energià potencjalnà
ci´˝koÊci, masà i wysokoÊcià, na której ciało
si´ znajduje, do porównywania energii
potencjalnej ciał
• wykorzystuje zwiàzek mi´dzy przyrostem
energii i pracà i zale˝noÊcià opisujàcà energi´
potencjalnà ci´˝koÊci oraz zwiàzek mi´dzy
przyrostem energii kinetycznej i pracà do
rozwiàzywania prostych zadaƒ
obliczeniowych
• bada doÊwiadczalnie, od czego zale˝y energia
kinetyczna ciała, przewiduje wyniki
i teoretycznie je uzasadnia, wykonuje pomiary,
wyciàga wnioski, wykonuje schematyczny
rysunek obrazujàcy układ doÊwiadczalny

Uczeƒ:
• posługuje si´ poj´ciem energii, podaje
przykłady ró˝nych jej form
• odró˝nia prac´ w sensie fizycznym od pracy
w j´zyku potocznym, wskazuje w otoczeniu
przykłady wykonania pracy mechanicznej
• rozró˝nia poj´cia: praca i moc
• porównuje moc ró˝nych urzàdzeƒ
• posługuje si´ poj´ciem energii mechanicznej,
wyjaÊnia na przykładach, kiedy ciało ma
energi´ mechanicznà
• posługuje si´ poj´ciem energii potencjalnej
grawitacji (ci´˝koÊci)
• posługuje si´ poj´ciem energii kinetycznej,
wskazuje przykłady ciał majàcych energi´
kinetycznà, odró˝nia energi´ kinetycznà od
innych form energii
• podaje przykłady przemian energii
(przekształcania i przekazywania)
• wymienia rodzaje maszyn prostych, wskazuje
odpowiednie przykłady
• bada doÊwiadczalnie, kiedy blok nieruchomy
jest w równowadze
• opisuje przebieg i wynik przeprowadzonego
(prostego) doÊwiadczenia, wyjaÊnia rol´
u˝ytych przyrzàdów i wykonuje
schematyczny rysunek obrazujàcy
prosty układ doÊwiadczalny

dobra

Uczeƒ:
• wyjaÊnia na przykładach, kiedy – mimo
działania na ciało siły – praca jest równa zeru
• R opisuje przebieg i wynik doÊwiadczenia
(wyznaczenie pracy), wyjaÊnia rol´ u˝ytych
przyrzàdów i wykonuje schematyczny
rysunek obrazujàcy układ doÊwiadczalny
• R sporzàdza wykres na podstawie wyników
pomiarów zapisanych w tabeli (oznaczenie
wielkoÊci i skali na osiach), odczytuje dane
z wykresu
• posługuje si´ informacjami pochodzàcymi
z analizy przeczytanych tekstów (w tym
popularnonaukowych, z Internetu),
dotyczàcych mocy ró˝nych urzàdzeƒ oraz
˝ycia i dorobku Jamesa Prescotta Joule’a
• opisuje zwiàzek pracy wykonanej podczas
podnoszenia ciała na okreÊlonà wysokoÊç
(zmiany wysokoÊci) ze zmianà energii
potencjalnej ciała
• stosuje zale˝noÊç mi´dzy energià kinetycznà
ciała, jego masà i pr´dkoÊcià do porównania
energii kinetycznej ciał
• opisuje zwiàzek pracy wykonanej podczas
zmiany pr´dkoÊci ciała ze zmianà energii
kinetycznej ciała
• formułuje zasad´ zachowania energii
mechanicznej, posługujàc si´ poj´ciem układu
izolowanego
• wykorzystuje zasad´ zachowania energii
mechanicznej do rozwiàzywania prostych
zadaƒ obliczeniowych, rozró˝nia wielkoÊci
dane i szukane, przelicza wielokrotnoÊci
i podwielokrotnoÊci, szacuje rzàd wielkoÊci
spodziewanego wyniku, zapisuje wynik
obliczenia fizycznego jako przybli˝ony
(z dokładnoÊcià do 2–3 cyfr znaczàcych)
• planuje doÊwiadczenie zwiàzane
z wyznaczeniem masy ciała za pomocà
dêwigni dwustronnej: wybiera właÊciwe
narz´dzia pomiaru, przewiduje wyniki

Ocena

dopuszczajàca

2 Praca, moc, energia

Uczeƒ:
• R planuje doÊwiadczenie zwiàzane z badaniem
zale˝noÊci wartoÊci siły powodujàcej
przemieszczenie obcià˝nika na spr´˝ynie od
wartoÊci jego przemieszczenia, szacuje rzàd
wielkoÊci spodziewanego wyniku pomiaru
siły grawitacji działajàcej na obcià˝nik,
wybiera właÊciwe narz´dzia pomiaru; mierzy:
długoÊç i sił´ grawitacji
• R rozwiàzuje zło˝one zadania obliczeniowe
dotyczàce pracy i mocy, wykorzystujàc
geometrycznà interpretacj´ pracy
• posługuje si´ poj´ciem energii potencjalnej
spr´˝ystoÊci
• wykorzystuje zwiàzek mi´dzy przyrostem
energii i pracà oraz zale˝noÊç opisujàcà
energi´ potencjalnà ci´˝koÊci i zale˝noÊç
opisujàcà energi´ kinetycznà do
rozwiàzywania zadaƒ zło˝onych
i nietypowych, szacuje rzàd wielkoÊci
spodziewanego wyniku i ocenia na tej
podstawie wartoÊci obliczanych wielkoÊci
fizycznych, zapisuje wynik obliczenia
fizycznego jako przybli˝ony (z dokładnoÊcià
do 2–3 cyfr znaczàcych)
• posługuje si´ informacjami pochodzàcymi
z analizy przeczytanych tekstów (w tym
popularnonaukowych, z Internetu),
dotyczàcych praktycznego wykorzystania
wzajemnej zamiany energii potencjalnej
i kinetycznej
• wykorzystuje zasad´ zachowania energii
mechanicznej do rozwiàzywania zło˝onych
zadaƒ, np. dotyczàcych przemian energii ciała
rzuconego pionowo
• RwyjaÊnia i demonstruje zasad´ działania
dêwigni jednostronnej, bloku ruchomego
i równi pochyłej, formułuje warunki równowagi i wskazuje przykłady wykorzystania

bardzo dobra

R – treÊci nadprogramowe

Przedmiotowy system oceniania

dopuszczajàca

• opisuje na przykładach przemiany energii,
stosujàc zasad´ zachowania energii
• posługuje si´ poj´ciem energii mechanicznej
jako sumy energii kinetycznej i potencjalnej
• stosuje zasad´ zachowania energii
mechanicznej do opisu jej przemian,
np. analizujàc przemiany energii podczas
swobodnego spadania ciała
• bada doÊwiadczalnie, kiedy dêwignia
dwustronna jest w równowadze: wykonuje
pomiary, wyciàga wniosek, wykonuje
schematyczny rysunek obrazujàcy układ
doÊwiadczalny
• formułuje warunek równowagi dêwigni
dwustronnej
• wyjaÊnia zasad´ działania dêwigni
dwustronnej, wykonujàc odpowiedni
schematyczny rysunek
• wyznacza mas´ ciała za pomocà dêwigni
dwustronnej, innego ciała o znanej masie
i linijki: mierzy długoÊç, zapisuje wyniki
pomiarów
• stosuje warunek równowagi dêwigni
dwustronnej do bloku nieruchomego
i kołowrotu
• wykorzystuje warunek równowagi dêwigni
dwustronnej do rozwiàzywania prostych
zadaƒ obliczeniowych

dostateczna

dobra

i teoretycznie je uzasadnia, szacuje rzàd
wielkoÊci spodziewanego wyniku pomiaru
masy danego ciała
• wyjaÊnia zasad´ działania bloku
nieruchomego i kołowrotu, wykonuje
odpowiedni schematyczny rysunek
• wykorzystuje warunek równowagi dêwigni
dwustronnej do rozwiàzywania zadaƒ
zło˝onych i nietypowych
• wskazuje maszyny proste w ró˝nych
urzàdzeniach, posługuje si´ informacjami
pochodzàcymi z analizy przeczytanych
tekstów (w tym popularnonaukowych,
z Internetu), dotyczàcych praktycznego
wykorzystania dêwigni dwustronnych jako
elementów konstrukcyjnych ró˝nych
narz´dzi i jako cz´Êci maszyn

Ocena

• Rprojektuje i wykonuje model maszyny
prostej
• Rposługuje si´ poj´ciem sprawnoÊci urzàdzeƒ
(maszyn), rozwiàzuje zadania
z zastosowaniem wzoru na sprawnoÊç

bardzo dobra

R – treÊci nadprogramowe
Przedmiotowy system oceniania

dostateczna

Uczeƒ:
• posługuje si´ poj´ciami pracy, ciepła i energii
wewn´trznej, podaje ich jednostki
w układzie SI
• opisuje wyniki obserwacji i doÊwiadczeƒ
zwiàzanych ze zmianà energii wewn´trznej
spowodowanà wykonaniem pracy lub
przekazaniem ciepła, wyciàga wnioski
• analizuje jakoÊciowo zmiany energii
wewn´trznej spowodowane wykonaniem
pracy i przepływem ciepła
• wyjaÊnia, czym ró˝nià si´ ciepło i temperatura
• wyjaÊnia przepływ ciepła w zjawisku
przewodnictwa cieplnego oraz rol´ izolacji
cieplnej
• formułuje I zasad´ termodynamiki
• wymienia sposoby przekazywania energii
wewn´trznej, podaje przykłady
• R planuje i przeprowadza doÊwiadczenia
zwiàzane z badaniem zjawiska
rozszerzalnoÊci cieplnej ciał stałych, cieczy
i gazów, opisuje wyniki obserwacji i wyciàga
wnioski
• R na podstawie obserwacji i wyników
doÊwiadczeƒ opisuje zmiany obj´toÊci ciał
stałych, cieczy i gazów pod wpływem
ogrzewania
• R rozró˝nia rozszerzalnoÊç liniowà ciał stałych
i rozszerzalnoÊç obj´toÊciowà
• R wyjaÊnia na przykładach, w jakim celu
stosuje si´ przerwy dylatacyjne
• R rozró˝nia rodzaje termometrów, wskazuje
przykłady ich zastosowania
• przeprowadza doÊwiadczenie zwiàzane
z badaniem zale˝noÊci iloÊci ciepła
potrzebnego do ogrzania wody od przyrostu
temperatury i masy ogrzewanej wody,
wyznacza ciepło właÊciwe wody za pomocà
czajnika elektrycznego lub grzałki o znanej
mocy (przy zało˝eniu braku strat), odczytuje
moc czajnika lub grzałki, mierzy czas, mas´

Uczeƒ:
• wykorzystuje poj´cie energii i wymienia
ró˝ne formy energii
• wskazuje w otoczeniu przykłady zmiany
energii wewn´trznej spowodowane
wykonaniem pracy
• rozró˝nia poj´cia: ciepło i temperatura
• planuje pomiar temperatury, wybiera
właÊciwy termometr, mierzy temperatur´
• wskazuje w otoczeniu przykłady zmiany
energii wewn´trznej spowodowanej
przekazaniem (wymianà) ciepła, podaje
warunek przepływu ciepła
• rozró˝nia przewodniki ciepła i izolatory,
wskazuje przykłady ich wykorzystania
w ˝yciu codziennym
• R odczytuje dane z tabeli – porównuje
przyrosty długoÊci ciał stałych wykonanych
z ró˝nych substancji i przyrosty obj´toÊci
ró˝nych cieczy przy jednakowym wzroÊcie
temperatury
• R wymienia termometr cieczowy jako
przykład praktycznego zastosowania zjawiska
rozszerzalnoÊci cieplnej cieczy
• opisuje przebieg i wynik doÊwiadczenia,
wyjaÊnia rol´ u˝ytych przyrzàdów, posługuje
si´ proporcjonalnoÊcià prostà
• posługuje si´ tabelami wielkoÊci fizycznych
w celu odszukania ciepła właÊciwego,
porównuje wartoÊci ciepła właÊciwego
ró˝nych substancji
• rozró˝nia zjawiska: topnienia, krzepni´cia,
parowania, skraplania, wrzenia, sublimacji,
resublimacji, wskazuje przykłady tych zjawisk
w otoczeniu
• wyznacza temperatur´ topnienia
i wrzenia wybranej substancji; mierzy czas,
mas´ i temperatur´, zapisuje wyniki
pomiarów w formie tabeli jako przybli˝one
(z dokładnoÊcià do 2–3 cyfr znaczàcych)

Uczeƒ:
• Rprzedstawia zasad´ działania silnika
wysokopr´˝nego, demonstruje to na modelu
tego silnika, opisuje działanie innych silników
cieplnych i podaje przykłady ich zastosowania
• posługuje si´ informacjami pochodzàcymi
z analizy przeczytanych tekstów (w tym
popularnonaukowych), dotyczàcych historii
udoskonalania (ewolucji) silników cieplnych
i tzw. perpetuum mobile (R) oraz na temat
wykorzystania (w przyrodzie i w ˝yciu
codziennym) przewodnictwa cieplnego
(przewodników i izolatorów ciepła), zjawiska
konwekcji (np. pràdy konwekcyjne) oraz
promieniowania słonecznego (np. kolektory
słoneczne)
• Ropisuje zjawisko anomalnej rozszerzalnoÊci
wody
• RwyjaÊnia znaczenie zjawiska anomalnej
rozszerzalnoÊci wody w przyrodzie
• Rprojektuje i przeprowadza doÊwiadczenia
prowadzàce do wyznaczenia ciepła
właÊciwego danej substancji, opisuje
doÊwiadczenie Joule’a
• wykorzystuje wzory na ciepło właÊciwe

Uczeƒ:
• wskazuje inne ni˝ poznane na lekcji przykłady
z ˝ycia codziennego, w których
wykonywaniu pracy towarzyszy efekt cieplny
• planuje i przeprowadza doÊwiadczenie
zwiàzane z badaniem zmiany energii
wewn´trznej spowodowanej wykonaniem
pracy lub przepływem ciepła, wskazuje
czynniki istotne i nieistotne dla wyniku
doÊwiadczenia
• wyjaÊnia zwiàzek mi´dzy energià kinetycznà
czàsteczek a temperaturà
• odró˝nia skale temperatur: Celsjusza i
Kelvina, posługuje si´ nimi
• wykorzystuje zwiàzki Δ Ew = W i Δ Ew = Q
oraz I zasad´ termodynamiki do
rozwiàzywania prostych zadaƒ zwiàzanych
ze zmianà energii wewn´trznej
• opisuje ruch cieczy i gazów w zjawisku
konwekcji
• R wyjaÊnia, dlaczego ciała zwi´kszajà obj´toÊç
ze wzrostem temperatury
• R opisuje znaczenie zjawiska rozszerzalnoÊci
cieplnej ciał w przyrodzie i technice
• R przedstawia budow´ i zasad´ działania
ró˝nych rodzajów termometrów
• planuje doÊwiadczenie zwiàzane z badaniem
zale˝noÊci iloÊci ciepła potrzebnego
do ogrzania ciała od przyrostu temperatury
i masy ogrzewanego ciała oraz
z wyznaczeniem ciepła właÊciwego wody
za pomocà czajnika elektrycznego lub grzałki
o znanej mocy (przy zało˝eniu braku strat),
wybiera właÊciwe narz´dzia pomiaru,
wskazuje czynniki istotne i nieistotne dla
wyniku doÊwiadczenia, szacuje rzàd wielkoÊci
spodziewanego wyniku
• analizuje dane w tabeli – porównuje wartoÊci
ciepła właÊciwego wybranych substancji,
interpretuje te wartoÊci, w szczególnoÊci dla
wody

)

Q
Q
do rozwiàzywania
ic =
m p m

zadaƒ obliczeniowych wymagajàcych
zastosowania bilansu cieplnego

fazowej ct =

(

do rozwiàzywania zło˝onych zadaƒ
obliczeniowych
• wyjaÊnia, co dzieje si´ z energià pobieranà
(lub oddawanà) przez mieszanin´ substancji
w stanie stałym i ciekłym (np. wody i lodu)
podczas topnienia (lub krzepni´cia) w stałej
temperaturze, analizuje zmiany energii
wewn´trznej
• R wykorzystuje wzór na ciepło przemiany

R

(c = m ·QΔ T ) i bilans cieplny

bardzo dobra

R – treÊci nadprogramowe

dobra

Ocena

dopuszczajàca

3 Termodynamika

Przedmiotowy system oceniania

dostateczna

• analizuje tabele temperatury topnienia
i temperatur´, zapisuje wyniki i dane
i wrzenia substancji, posługuje si´ tabelami
w formie tabeli
wielkoÊci fizycznych w celu odszukania ciepła • zapisuje wynik pomiaru lub obliczenia jako
topnienia i ciepła parowania, porównuje te
przybli˝ony (z dokładnoÊcià do 2–3 cyfr
wartoÊci dla ró˝nych substancji
znaczàcych), posługuje si´ niepewnoÊcià
pomiarowà
• posługuje si´ poj´ciem ciepła właÊciwego,
interpretuje jego jednostk´ w układzie SI
• posługuje si´ kalorymetrem, przedstawia
jego budow´, wskazuje analogi´ do termosu
i wyjaÊnia rol´ izolacji cieplnej
• opisuje na przykładach zjawiska topnienia,
krzepni´cia, parowania (wrzenia), skraplania,
sublimacji i resublimacji
• opisuje przebieg i wynik doÊwiadczenia,
wyjaÊnia rol´ u˝ytych przyrzàdów, posługuje
si´ poj´ciem niepewnoÊci pomiarowej
• posługuje si´ poj´ciami: ciepło topnienia
i ciepło krzepni´cia oraz ciepło parowania
i ciepło skraplania, interpretuje ich jednostki
w układzie SI
• rozwiàzuje proste zadania obliczeniowe
zwiàzane ze zmianami stanu skupienia ciał,
rozró˝nia wielkoÊci dane i szukane, przelicza
wielokrotnoÊci i podwielokrotnoÊci, podaje
wynik obliczenia jako przybli˝ony

dopuszczajàca

dobra

• wykorzystuje zale˝noÊç Q = c · m · Δ T
do rozwiàzywania prostych zadaƒ
obliczeniowych, rozró˝nia wielkoÊci dane
i szukane, przelicza wielokrotnoÊci
i podwielokrotnoÊci
• wyszukuje informacje dotyczàce
wykorzystania w przyrodzie du˝ej wartoÊci
ciepła właÊciwego wody (zwiàzek
z klimatem) i korzysta z nich
• planuje doÊwiadczenie zwiàzane z badaniem
zjawisk topnienia, krzepni´cia, parowania
i skraplania, wybiera właÊciwe narz´dzia
pomiaru, wskazuje czynniki istotne
i nieistotne dla wyniku doÊwiadczenia,
szacuje rzàd wielkoÊci spodziewanego
wyniku pomiaru
• sporzàdza wykres zale˝noÊci temperatury
od czasu ogrzewania (ozi´biania) dla zjawisk:
topnienia, krzepni´cia, na podstawie danych
z tabeli (oznaczenie wielkoÊci i skali
na osiach); odczytuje dane z wykresu
• posługuje si´ informacjami pochodzàcymi
z analizy przeczytanych tekstów (w tym
popularnonaukowych), dotyczàcych zmian
stanu skupienia wody w przyrodzie (zwiàzek
z klimatem)

Ocena
bardzo dobra

R – treÊci nadprogramowe

