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Przedmiotowy system oceniania. Cz´Êç 3
Proponowany system oceniania uczniów uczàcych si´ fizyki w gimnazjum ma u∏atwiç nauczycielowi codziennà prac´ oraz pomóc w tak trudnym elemencie

pracy dydaktycznej, jakim jest ocenianie. Niewàtpliwie zamieszczone poni˝ej wymagania programowe, taksonomia celów poznawczych, a szczególnie kryteria

oceniania, stanowià wa˝ny element pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela. Niniejszej propozycji PSO nie nale˝y traktowaç jako jedynie s∏usznego

i ostatecznego wzoru, zach´camy do przekszta∏cania i uzupe∏niania PSO stosownie do potrzeb i warunków istniejàcych w danej szkole, a nawet klasie. Warto

jednak pami´taç, ˝e najwa˝niejszym celem naszej pracy dydaktyczno-wychowawczej jest rozwój intelektualny i kszta∏towanie osobowoÊci uczniów. W tym kon-

tekÊcie nale˝y elastycznie podchodziç zarówno do wymagaƒ programowych, jak i wszelkich taksonomii celów, które stawiamy przed uczniem, pami´tajàc

o tym, ˝e zbyt drobiazgowe i kategoryczne ich egzekwowanie mo˝e przynieÊç negatywne i nieodwracalne skutki.

Tabela wymagaƒ programowych i kategorii celów poznawczych

WiadomoÊci Umiej´tnoÊci

Temat lekcji
w podr´czniku 

Wymagania programowe 

K + P – konieczne + podstawowe R – rozszerzajàce D – dope∏niajàce 

Kategorie celów poznawczych 

A. Zapami´tanie B. Rozumienie C. Stosowanie wiadomoÊci
w sytuacjach typowych 

D. Stosowanie wiadomoÊci
w sytuacjach problemowych 

Uczeƒ umie: 

1. ElektrycznoÊç i magnetyzm 

1. Oddzia∏ywania
elektrostatyczne 

• wymieniç sposoby elektryzowania
cia∏: przez tarcie, dotyk i indukcj´,

• podaç przyk∏ady zjawisk zwiàza-
nych z elektryzowaniem cia∏,

• podaç nazw´ jednostki ∏adunku
elektrycznego.

• opisaç budow´ atomu i wymieniç 
jego sk∏adniki,

• scharakteryzowaç elektron i proton ja-
ko czàstki o okreÊlonym ∏adunku,

• wyjaÊniç, kiedy cia∏o jest nienaelektry-
zowane (równa liczba protonów
i elektronów), naelektryzowane ujem-
nie (nadmiar elektronów) lub dodat-
nio (niedomiar elektronów),

• wyjaÊniç, ˝e podczas elektryzowania
cia∏ sta∏ych przemieszczajà si´ tylko
elektrony. 

• opisaç sposoby elektryzowania cia∏
przez tarcie i dotyk; wyjaÊniç, ˝e zja-
wiska te polegajà na przep∏ywie elek-
tronów mi´dzy cia∏ami,

• przeprowadziç eksperyment polegajà-
cy na elektryzowaniu cia∏ przez tarcie
i zademonstrowaç wzajemne oddzia-
∏ywanie cia∏ naelektryzowanych jed-
noimiennie oraz ró˝noimiennie,

• opisywaç (jakoÊciowo) oddzia∏ywanie
∏adunków jednoimiennych i ró˝no-
imiennych,

• pos∏ugiwaç si´ poj´ciem ∏adunku
elektrycznego jako wielokrotnoÊci 
∏adunku elementarnego. 

• wyjaÊniç, od jakich wielkoÊci fizycz-
nych zale˝y oddzia∏ywanie cia∏ naelek-
tryzowanych (jakoÊciowo).
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2. Pole 
elektryczne 

• podaç okreÊlenie pola 
elektrycznego,

• podaç przyk∏ady pól centralnych
i pól jednorodnych. 

• wyjaÊniç, dzi´ki czemu mo˝e odbywaç
si´ oddzia∏ywanie cia∏ naelektryzowa-
nych na odleg∏oÊç. 

• zademonstrowaç oddzia∏ywanie elek-
trostatyczne na odleg∏oÊç,

• narysowaç linie pola elektrycznego
dla ró˝nych pól,

• uzasadniç twierdzenie, ˝e pole elek-
tryczne ma energi´. 

• zaproponowaç doÊwiadczenie, 
pozwalajàce zademonstrowaç linie
pola elektrycznego dla ró˝nych pól,

• omówiç zasady dzia∏ania lampy oscy-
loskopowej lub kineskopowej. 

3. Zasada 
zachowania 
∏adunku 
elektrycznego 

• podaç treÊç zasady zachowania 
∏adunku.

• wyjaÊniç, ˝e podczas elektryzowania
∏adunki nie sà wytwarzane 
i nie znikajà.

• stosowaç zasad´ zachowania ∏adunku
elektrycznego do wyjaÊniania elektry-
zowania przez tarcie, dotyk i indukcj´,

• omówiç budow´ butelki lejdejskiej
i kondensatora p∏askiego.

• zaprojektowaç i przeprowadziç 
eksperyment ilustrujàcy zasad´ 
zachowania ∏adunku,

• zaprojektowaç i zbudowaç elektro-
skop,

• zaprojektowaç i przeprowadziç ekspe-
ryment obrazujàcy zasad´ dzia∏ania
elektroskopu.

4. Mikroskopowy
model zjawisk
elektrycznych 

• podaç przyk∏ady substancji b´dà-
cych przewodnikami, izolatorami
i pó∏przewodnikami,

• wymieniç gdzie znalaz∏y zastoso-
wanie przewodniki, izolatory 
i pó∏przewodniki (w najbli˝szym 
otoczeniu ucznia). 

• wyjaÊniç ró˝nice w mechanizmie 
elektryzowania przewodników 
i izolatorów.

• dokonaç podzia∏u cia∏ ze wzgl´du 
na ich w∏aÊciwoÊci elektryczne 
na przewodniki, izolatory i pó∏prze-
wodniki,

• analizowaç kierunek przep∏ywu elek-
tronów. 

• wymieniç elementy elektroniczne 
wytwarzane z materia∏ów pó∏prze-
wodnikowych. 

5. Nat´˝enie 
pràdu 
elektrycznego 

• podaç definicj´ pràdu elektrycznego,
• podaç jednostk´ nat´˝enia pràdu

i jej definicj´. 

• rozró˝niç rzeczywisty i umowny 
kierunek przep∏ywu pràdu 
elektrycznego,

• wyjaÊniç zjawiska zachodzàce po 
po∏àczeniu przewodnikiem cia∏a 
naelektryzowanego dodatnio z cia∏em
naelektryzowanym ujemnie,

• podaç okreÊlenie nat´˝enia pràdu
elektrycznego,

• podaç wzór na nat´˝enie pràdu 
elektrycznego. 

• pos∏ugiwaç si´ poj´ciem nat´˝enia
pràdu elektrycznego,

• zmierzyç nat´˝enie pràdu elektryczne-
go w prostym obwodzie,

• przeliczaç wielokrotnoÊci i podwielo-
krotnoÊci w odniesieniu do nat´˝enia
pràdu elektrycznego. 

• stosowaç wzór na nat´˝enie pràdu
elektrycznego w zadaniach rachun-
kowych. 

6. Napi´cie 
elektryczne 

• podaç jednostk´ napi´cia elektrycz-
nego i jej definicj´. 

• wyjaÊniç ró˝nic´ mi´dzy ogniwami
chemicznymi a fotoogniwami. 

• pos∏ugiwaç si´ (intuicyjnie) poj´ciem
napi´cia elektrycznego,

• zmierzyç napi´cie wytwarzane 
przez ogniwo lub bateri´ ogniw,

• przedstawiç budow´ ogniwa 
chemicznego,

• wyjaÊniç, ˝e êród∏ami napi´cia sà
ogniwa chemiczne i akumulatory,

• podaç przyk∏ady u˝ywanych ogniw
i akumulatorów,

• przedstawiç osiàgni´cia naukowe
Aleksandra Volty. 



3

Przedm
iotow

y system
 oceniania. C

z´Êç 3

©
 C

opyright by W
ydaw

nictw
a Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., W

arszaw
a 2011

7. Budowa 
obwodów 
elektrycznych 

• narysowaç schemat prostego 
obwodu elektrycznego,

• narysowaç schemat obwodu 
z w∏àczonym amperomierzem
i woltomierzem,

• podaç oznaczenia elementów 
obwodu elektrycznego: ogniwo,
opornik, ˝arówka, wy∏àcznik, 
woltomierz, amperomierz. 

• podaç i omówiç warunki przep∏ywu
pràdu elektrycznego w obwodzie
(w obwodzie musi byç êród∏o napi´-
cia, obwód musi byç zamkni´ty). 

• budowaç proste obwody elektryczne
i rysowaç ich schematy,

• budowaç prosty obwód elektryczny
wed∏ug zadanego schematu,

• rozpoznawaç symbole elementów 
obwodu elektrycznego: ogniwo, 
opornik, ˝arówka, wy∏àcznik, wolto-
mierz, amperomierz,

• zbudowaç obwód pràdu elektryczne-
go i dokonaç pomiaru napi´cia mi´-
dzy dwoma punktami tego obwodu
oraz nat´˝enia pràdu elektrycznego
p∏ynàcego w obwodzie. 

• zaprojektowaç i wykonaç latark´ 
elektrycznà. 

8. Prawo Ohma • podaç zale˝noÊç mi´dzy nat´˝e-
niem pràdu p∏ynàcego przez prze-
wodnik a napi´ciem przy∏o˝onym
do jego koƒców i oporem prze-
wodnika,

• podaç wzór na obliczenie oporu
przewodnika,

• podaç treÊç prawa Ohma,
• podaç jednostk´ oporu elektrycz-

nego. 

• wyjaÊniç, co to znaczy, ˝e nat´˝enie
pràdu w przewodniku jest wprost
proporcjonalne do napi´cia elektrycz-
nego przy∏o˝onego do jego koƒców. 

• pos∏ugiwaç si´ poj´ciem oporu elek-
trycznego i stosowaç prawo Ohma,

• wyznaczyç opór elektryczny przewod-
nika za pomocà woltomierza i ampe-
romierza,

• wyjaÊniç, dlaczego opór przewodni-
ków metalowych roÊnie wraz ze
wzrostem temperatury,

• przeliczaç wielokrotnoÊci i podwielo-
krotnoÊci w odniesieniu do napi´cia
elektrycznego, nat´˝enia pràdu elek-
trycznego i oporu elektrycznego,

• wyznaczyç opór elektryczny z wykresu
zale˝noÊci nat´˝enia pràdu od napi´-
cia elektrycznego,

• porównaç opory elektryczne ró˝nych
przewodników na podstawie wykre-
sów zale˝noÊci nat´˝enia pràdu 
od napi´cia elektrycznego (jakoÊciowo
i iloÊciowo). 

• zaprojektowaç i wykonaç doÊwiadcze-
nie, na podstawie którego mo˝na
zbadaç, od czego i jak zale˝y nat´˝e-
nie pràdu elektrycznego w obwodzie,

• zbadaç, jak opór przewodników 
metalowych zale˝y od temperatury. 

• obliczyç napi´cie mi´dzy dwoma
punktami obwodu, jako iloraz pracy
wykonanej przy przemieszczeniu 
∏adunku i wartoÊci tego ∏adunku,

• przeliczaç wielokrotnoÊci i podwielo-
krotnoÊci w odniesieniu do napi´cia
elektrycznego. 
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9. Po∏àczenia 
szeregowe 
i równoleg∏e
w obwodach
elektrycznych 

• podaç rodzaje obwodów elektrycz-
nych w zale˝noÊci od sposobu
pod∏àczenia odbiorników,

• podaç, ˝e amperomierz zawsze
w∏àczamy do obwodu szeregowo,

• podaç, ˝e woltomierz w∏àczamy
równolegle. 

• wyjaÊniç, do czego s∏u˝y bezpiecznik
w instalacjach elektrycznych. 

• po∏àczyç obwód z miernikami 
do pomiaru napi´cia i nat´˝enia 
pràdu przy równoleg∏ym oraz szere-
gowym ∏àczeniu odbiorników i wyko-
naç pomiary,

• porównaç, co si´ dzieje z napi´ciem,
nat´˝eniem i oporem przy po∏à-
czeniu oporników szeregowo 
oraz równolegle,

• budowaç proste obwody elektryczne
szeregowe i równoleg∏e oraz rysowaç
ich schematy,

• budowaç proste obwody elektryczne
szeregowe i równoleg∏e wed∏ug 
zadanego schematu,

• podaç przyk∏ady zastosowania po∏à-
czeƒ szeregowych i równoleg∏ych 
odbiorników pràdu elektrycznego
w ˝yciu codziennym,

• pos∏ugiwaç si´ poj´ciem oporu 
elektrycznego i stosowaç prawo
Ohma w prostych obwodach 
elektrycznych. 

• wyjaÊniç, dlaczego w instalacji domo-
wej stosuje si´ po∏àczenie równoleg∏e
odbiorników,

• wyjaÊniç, dlaczego ˝aróweczki stoso-
wane w lampkach choinkowych po
pod∏àczeniu do domowej instalacji
elektrycznej (napi´cie 230 V) nie prze-
palajà si´, chocia˝ sà przystosowane
do pracy przy maksymalnym 
napi´ciu 1,5 V. 

10. Praca 
i moc pràdu 
elektrycznego 

• podaç przyk∏ady zamiany energii
elektrycznej na inne formy energii,

• zapisaç wzór na prac´ (energi´)
pràdu elektrycznego,

• wyjaÊniç, o czym informuje nas
moc urzàdzeƒ podawana 
na tabliczce znamionowej 
(informacyjnej) urzàdzenia 
lub w instrukcji obs∏ugi. 

• wyjaÊniç, od czego i jak zale˝y war-
toÊç pracy wykonanej przy przep∏ywie
pràdu elektrycznego,

• zapisaç wzór na moc pràdu elektrycz-
nego i podaç definicj´ mocy pràdu
elektrycznego,

• uzasadniç koniecznoÊç oszcz´dzania
energii elektrycznej (z punktu widze-
nia ekologicznego i ekonomicznego),

• wyjaÊniç, do czego s∏u˝y licznik ener-
gii elektrycznej. 

• zbadaç doÊwiadczalnie, od czego
i w jaki sposób zale˝y iloÊç ciep∏a 
wydzielonego przy przep∏ywie pràdu
elektrycznego,

• podaç przyk∏ady mocy (orientacyjnie)
urzàdzeƒ zasilanych pràdem 
elektrycznym,

• pos∏ugiwaç si´ poj´ciem pracy 
i mocy pràdu elektrycznego,

• przeliczaç energi´ elektrycznà podanà
w kilowatogodzinach na d˝ule i d˝ule
na kilowatogodziny,

• wymieniaç i opisaç urzàdzenia, 
w których energia elektryczna 
przekszta∏ca si´ w inne formy 
energii,

• wyznaczaç moc ˝arówki zasilanej
z baterii korzystajàc z woltomierza
i amperomierza. 

• opisaç budow´ i zastosowanie 
licznika energii elektrycznej. 
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12. Oddzia∏y-
wania 
magnetyczne 

• wymieniç substancje, które zalicza-
my do ferromagnetyków,

• podaç znaczenie poj´ç: ferroma-
gnetyk, domeny magnetyczne, 
magnes, bieguny magnesu 
(oznaczenia biegunów), pole 
magnetyczne. 

• wyjaÊniç przyczyn´ ustawiania si´ ig∏y
magnetycznej w kompasie,

• wyjaÊniç, w jaki sposób odbywa si´
magnesowanie i rozmagnesowywanie
ferromagnetyków. 

• zbadaç, mi´dzy jakimi cia∏ami zacho-
dzà oddzia∏ywania magnetyczne,

• zademonstrowaç oddzia∏ywania 
mi´dzy magnesami a przedmiotami
z ˝elaza,

• uzasadniç, ˝e magnesu trwa∏ego 
nie da si´ rozdzieliç tak, aby mia∏ 
tylko jeden biegun,

• rozró˝niç bieguny magnetyczne 
magnesów trwa∏ych i opisaç 
oddzia∏ywania mi´dzy nimi,

• zbadaç i opisaç zachowanie ig∏y 
magnetycznej w obecnoÊci magnesu,

• wyjaÊniç zasad´ dzia∏ania kompasu,
• zademonstrowaç powstawanie linii

pola magnetycznego,
• narysowaç linie pola magnetycznego

dla ró˝nych pól magnetycznych 
i zaznaczyç ich zwrot na podstawie
u∏o˝enia opi∏ków ˝elaza lub/i igie∏ 
magnetycznych,

• opisaç oddzia∏ywanie magnesu 
na ˝elazo i podaç przyk∏ady wykorzy-
stania tego oddzia∏ywania. 

• podaç informacje dotyczàce zmiany
ziemskich biegunów magnetycznych,

• podaç przyk∏ady zastosowania ma-
gnesów w urzàdzeniach technicznych. 

*11. Przep∏yw
pràdu 
elektrycznego
w cieczach, 
gazach i pró˝ni 

• podaç definicje poj´ç: jon, elektro-
lit, elektroliza,

• wymieniç przyk∏ady elektrolitów,
• podaç zasady bezpiecznego korzy-

stania z urzàdzeƒ elektrycznych. 

• wyjaÊniç, jakie zjawiska zachodzà
w elektrolicie po doprowadzeniu 
do niego napi´cia elektrycznego,

• wyjaÊniç, ˝e przep∏yw pràdu 
przez elektrolit jest zwiàzany 
z przenoszeniem ∏adunków 
elektrycznych (ukierunkowany 
ruch jonów),

• wyjaÊniç, na czym polega przep∏yw
pràdu elektrycznego w gazach 
(ukierunkowany ruch jonów 
i elektronów),

• podaç zasady bezpieczeƒstwa 
podczas wy∏adowania atmosfe-
rycznego.

• zaplanowaç i przeprowadziç badanie
przewodnoÊci ró˝nych cieczy i roz-
tworów wodnych,

• przedstawiç zastosowanie zjawiska
elektrolizy,

• podaç przyk∏ady zastosowania 
przep∏ywu pràdu elektrycznego 
w gazach. 

• omówiç niebezpieczeƒstwa zwiàzane
z niew∏aÊciwym eksploatowaniem
urzàdzeƒ elektrycznych oraz sposoby
zabezpieczania si´ przed pora˝eniem
pràdem elektrycznym i zasady bez-
piecznego pos∏ugiwania si´ odbiorni-
kami energii elektrycznej w gospodar-
stwie domowym,

• wyjaÊniç, na czym polega wy∏ado-
wanie atmosferyczne i wskazaç 
przemiany energii elektrycznej 
na inne formy energii podczas 
wy∏adowania,

• wyjaÊniç, na czym polega wy∏adowa-
nie atmosferyczne. 
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13. Pole 
magnetyczne
wokó∏ przewodu
z pràdem 
elektrycznym 

• podaç, ˝e przewodnik, przez który
p∏ynie pràd elektryczny, oddzia∏uje
na magnesy (np. ig∏y magnetycz-
ne) i ferromagnetyki (np. opi∏ki 
˝elaza),

• podaç okreÊlenie elektromagnesu. 

• wyjaÊniç, dlaczego miedziany prze-
wodnik, w którym nie p∏ynie pràd
elektryczny, nie oddzia∏uje na ig∏´ 
magnetycznà i na opi∏ki ˝elazne; 
natomiast ten sam przewodnik, gdy
p∏ynie przez niego pràd elektryczny,
oddzia∏uje na ig∏´ magnetycznà 
i na opi∏ki ˝elazne. 

• zademonstrowaç dzia∏anie przewod-
nika z pràdem na ig∏´ magnetycznà,

• zademonstrowaç (za pomocà opi∏ków
˝elaza lub/i igie∏ magnetycznych) linie
pola magnetycznego wytworzonego
przez przewodnik prostoliniowy
i zwojnic´,

• wyznaczyç po∏o˝enie biegunów 
magnetycznych zwojnicy, przez którà
p∏ynie pràd elektryczny,

• opisaç dzia∏anie elektromagnesu i rol´
rdzenia w elektromagnesie. 

• wykonaç elektromagnes i zademon-
strowaç jego dzia∏anie,

• podaç przyk∏ady zastosowania elek-
tromagnesów w urzàdzeniach tech-
nicznych. 

14. Silnik 
elektryczny 

• podaç przyk∏ady urzàdzeƒ z naj-
bli˝szego otoczenia, w których 
zastosowano silniki elektryczne. 

• podaç okreÊlenie si∏y elektrodynamicz-
nej,

• wyjaÊniç, co jest êród∏em si∏y elektro-
dynamicznej,

• wyjaÊniç, ˝e w silniku zachodzi zamia-
na energii elektrycznej na energi´ me-
chanicznà. 

• opisaç wzajemne oddzia∏ywanie ma-
gnesów z elektromagnesami i wyja-
Êniç dzia∏anie silnika elektrycznego,

• zademonstrowaç dzia∏anie si∏y elek-
trodynamicznej,

• zbadaç, od czego zale˝y wartoÊç, kie-
runek i zwrot si∏y elektrodynamicznej,

• wyznaczyç kierunek i zwrot si∏y elek-
trodynamicznej za pomocà regu∏y le-
wej d∏oni,

• opisaç budow´ i zasad´ dzia∏ania sil-
nika elektrycznego. 

• zademonstrowaç oddzia∏ywanie
dwóch przewodników z pràdem elek-
trycznym i zbadaç, jak zale˝y zwrot si∏
oddzia∏ywania mi´dzy nimi od kierun-
ku pràdu w przewodnikach,

• zbudowaç model silnika elektrycznego.

*15. Pràdnica
pràdu 
przemiennego 

• podaç okreÊlenie zjawiska indukcji
elektromagnetycznej. 

• wskazaç ró˝nic´ mi´dzy pràdem sta-
∏ym otrzymywanym z akumulatorów
a pràdem przemiennym,

• wyjaÊniç znaczenie poj´ç: okres 
i cz´stotliwoÊç pràdu przemiennego,
napi´cie skuteczne,

• wyjaÊniç przemiany energii zacho-
dzàce w pràdnicach pràdu 
przemiennego. 

• zademonstrowaç wzbudzanie pràdu
indukcyjnego,

• wyjaÊniç, ˝e pràd elektryczny powsta-
jàcy w elektrowniach jest pràdem in-
dukcyjnym,

• opisaç, jak jest zbudowana najprost-
sza pràdnica pràdu przemiennego. 

• udowodniç doÊwiadczalnie, ˝e nat´-
˝enie pràdu indukcyjnego zale˝y 
od szybkoÊci zmian pola magne-
tycznego,

• wyjaÊniç, dlaczego energia elektrycz-
na jest przesy∏ana na du˝e odleg∏oÊci
pod wysokim napi´ciem,

• opisaç przemiany energii zachodzàce
w elektrowniach: wodnych, w´glo-
wych (gazowych i na olej opa∏owy),
jàdrowych, wiatrowych, s∏onecznych,

• omówiç zasad´ dzia∏ania mikrofonu
i g∏oÊnika. 
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18. Promie-
niowanie 
podczerwone
i nadfioletowe

• opisaç, jak wykryto promieniowa-
nie podczerwone,

• podaç êród∏a promieniowania pod-
czerwonego i nadfioletowego. 

• wymieniç w∏aÊciwoÊci promieniowa-
nia podczerwonego i nadfioletowego,

• wyjaÊniç niebezpieczeƒstwo zwiàzane
z dziurà ozonowà i podaç, jak si´ 
zabezpieczaç przed skutkami 
zwiàzanymi z dziurà ozonowà,

• wymieniç sposoby przeciwdzia∏ania
powi´kszaniu dziury ozonowej. 

• wymieniç i omówiç zastosowania 
promieniowania podczerwonego,

• wymieniç i omówiç zastosowania 
promieniowania nadfioletowego,

• wykazaç, w jaki sposób mo˝emy chro-
niç si´ przed szkodliwym dzia∏aniem
promieniowania nadfioletowego,

• wyjaÊniç rol´ kremów (filtrów UV)
w ochronie skóry przed promienio-
waniem. 

• wyjaÊniç zagro˝enia dla ˝ycia 
biologicznego ze strony krótkofalo-
wego promieniowania elektroma-
gnetycznego,

• opisaç zasad´ dzia∏ania kamery 
termowizyjnej i jej zastosowanie. 

19. Promienio-
wanie 
rentgenowskie
i promieniowanie
gamma 

• podaç zakres d∏ugoÊci fal promie-
niowania rentgenowskiego i pro-
mieniowania gamma,

• wymieniç w∏aÊciwoÊci promieni
rentgenowskich i promieni gamma. 

• wymieniç êród∏a promieni rentgenow-
skich i promieniowania gamma,

• wyjaÊniç, które w∏aÊciwoÊci promieni
Roentgena sà wykorzystywane w dia-
gnostyce medycznej,

• wyjaÊniç, które w∏aÊciwoÊci promieni
Roentgena sà wykorzystywane w wal-
ce z nowotworami oraz do sterylizacji
narz´dzi medycznych, materia∏ów
opatrunkowych i ˝ywnoÊci. 

• podaç i opisaç zastosowanie promieni
rentgenowskich i gamma w medycy-
nie i technice,

• podaç sposoby ochrony przed szkodli-
wym dzia∏aniem promieniowania
rentgenowskiego i promieniowania
gamma (ochrona radiologiczna). 

16. Rodzaje fal
elektromagne-
tycznych 

• podaç okreÊlenie pola elektroma-
gnetycznego i fali elektromagne-
tycznej,

• dokonaç podzia∏u fal elektroma-
gnetycznych ze wzgl´du na d∏u-
goÊç i cz´stotliwoÊç tych fal,

• nazwaç rodzaje fal elektromagne-
tycznych (radiowe, mikrofale, pro-
mieniowanie podczerwone, Êwia-
t∏o, nadfioletowe, rentgenowskie),

• podaç przybli˝onà wartoÊç pr´dko-
Êci Êwiat∏a w pró˝ni i w powietrzu,

• podaç, ˝e Êwiat∏o jest falà 
elektromagnetycznà o d∏ugoÊci 
od 400 nm (fiolet) do 700 nm
(czerwieƒ). 

• podaç, ˝e wszystkie fale elektroma-
gnetyczne przenoszà energi´, majà
okreÊlonà pr´dkoÊç, sà falami po-
przecznymi, odbijajà si´ i za∏amujà,
wzmacniajà si´ lub os∏abiajà w wyni-
ku nak∏adania si´,

• podaç pr´dkoÊç Êwiat∏a jako maksy-
malnà pr´dkoÊç przep∏ywu informacji,

• wyjaÊniç zwiàzek mi´dzy cz´stotli-
woÊcià i d∏ugoÊcià fal elektromagne-
tycznych,

• wyjaÊniç, od czego zale˝y pr´dkoÊç
rozchodzenia si´ fal elektromagne-
tycznych. 

• porównaç (wymieniaç cechy wspólne
i ró˝nice) rozchodzenie si´ fal mecha-
nicznych i elektromagnetycznych,

• przeliczaç d∏ugoÊci fal w ró˝nych 
jednostkach,

• okreÊliç rodzaj fali obliczajàc jej 
d∏ugoÊç przy znanej cz´stotliwoÊci. 

• podaç i omówiç przyk∏ady zastoso-
wania fal elektromagnetycznych,

• wyjaÊniç rol´ jonosfery i atmosfery
w zatrzymywaniu szkodliwego pro-
mieniowania elektromagnetycznego
docierajàcego do powierzchni Ziemi
z kosmosu. 

17. Fale radiowe
i mikrofale 

• podaç zakresy cz´stotliwoÊci 
i d∏ugoÊci fal dla fal radiowych
oraz mikrofal. 

• opisaç znaczenie fal elektromagne-
tycznych (w szczególnoÊci fal radio-
wych i mikrofal) w radiokomunikacji
i ∏àcznoÊci telefonicznej,

• podaç zastosowanie mikrofal w go-
spodarstwie domowym i gastronomii,

• zaznaczyç na osi cz´stotliwoÊci zakre-
sy fal radiowych i mikrofal.

• wyjaÊniç, na czym polega i w jakim
celu jest stosowana modulacja,

• wymieniç urzàdzenia do wytwarzania
fal elektromagnetycznych i przesy∏a-
nia informacji.

• opisaç zastosowanie radioteleskopu,
• opisaç zastosowanie fal radiowych

i mikrofal (np. radary i urzàdzenia 
radiolokacyjne),

• opisaç zasad´ dzia∏ania kuchenki 
mikrofalowej. 
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20. W∏aÊciwoÊci
materii

21. Ruch. 
Opory ruchu 

22. Dynamika 

23. Termo-
dynamika 

24. Drgania i fale
mechaniczne 

25. Optyka 

Kryteria oceny uczniów:

Przyk∏adowe wymagania na poszczególne oceny, opracowane 
na podstawie kryteriów wymagaƒ programowych:

Wymagania programowe:

K – konieczne,

P – podstawowe,

R – rozszerzajàce,

D – dope∏niajàce,

W – wykraczajàce.

Ocena Poziom wymagaƒ

dopuszczajàca (2) 70 % K + P 

dostateczna (3) K + P 

dobra (4) K + P + R 

bardzo dobra (5) K + P + R + D 

celujàca (6) K + P + R + D + W

Wymagania programowe do tej cz´Êci powtórzenia mo˝na znaleêç w PSO do cz´Êci I cyklu podr´czników Ciekawa fizyka opublikowanej 
w poradniku dla nauczyciela i na stronie internetowej wydawnictwa WSiP. 


