
 
 
 

1. Grawitacja 

Wymagania edukacyjne z fizyki  poziom podstawowy 

 

Lp. Temat lekcji Oceana 
  

Ocena 
 dostateczna 

Ocena  
dobra 

Ocena  
bardzo dobra 

1 O odkryciach Kopernika, 
Keplera i o geniuszu 

Newtona. 
Prawo powszechnej 

grawitacji 

 opo  
o odkryciach Kopernika, 
Keplera i Newtona, 

 hy planet, 
 r rawa 
powszechnej grawitacji, 

 narysow
ywania 

grawitacyjnego dwóch 
kul jednorodnych, 

 obj
wyst ce we wzorze 

𝐹 = 𝐺
𝑚1𝑚2

𝑟2
 

 

 przedsta ówne 
enia teorii 

heliocentrycznej 
Kopernika, 

 nterpretow
wzór przedsta cy 
wart grawitacji, 

 obliczy wart  
grawitacyjnego 

przy wóch 
jednorodnych kul, 

 w , dlaczego 
dostrzegamy skutki 
przy rzez 

cych 
nas przedmiotów, a nie 
obserwujemy skutków 
ich wzajemnego 

ywania 
grawitacyjnego. 

 r rawa 
Keplera, 

 uzasadni , dlaczego 
hipoteza Newtona 

ci Wsz ata 
umo w
przyczyn ruchu planet, 

 roz zyw
obliczeniowe, st
prawo grawitacji. 

 na podstawie 
samodzielnie 
zgromadzonych 
mater ów przygotow
prezen Newton na 
tle epoki, 

 wykaza , e Kopernika 
mo  uw

owieka renesansu. 



 

 

 

Lp. Temat lekcji Oceana 
  

Ocena 
 dostateczna 

Ocena  
dobra 

Ocena  
bardzo dobra 

2 ko 
skut yw

grawitacyjnych 

 wsk grawitacji 
jako przycz
swobodnego spadania 

owierz
Ziemi, 

 giw
terminem 
swobodne , 

 obliczy rzybli
wart grawitacji 

c  
 

 w
których zale y 
przyspieszenie 
grawitac
planet yca. 

 przedsta wynik cy 
z  eksperymentów 
Galileusza wniosek 
doty cy spadania cia , 

 wykaza , e  spadanie 
swobodne z niewielkich 
wy to 
ruch jednostajnie 
przyspieszony 
z  przyspieszeniem 
grawitacyjnym, 

 wykaza , e wart
przyspieszenia 

cego swobodnie 
y od jego 

masy, 
 obliczy wart
przyspieszenia 
grawitacyjnego 

 

 przedsta  
Arystotelesa na ruch 
i spadanie cia , 

 w , dlaczego 
czasy spadania 
swobodnego (z takiej 
samej wy
o ró ny
jednakowe, 

 obliczy wart
przyspieszenia 
grawitacyjnego 

owolnej 
planet yca. 

 zaplanow w
zenie (np. ze 
rzyczepionymi 

do nici) wyk ce, e 
spadanie swobodne 
odbyw z
przyspieszeniem. 

3, 4 O ruchu po okr
jego przyczynie 

 ny 
po okr u, 

 giw
okr
cz totliw  

 wsk
rodkow

przycz
okr u. 

 
wart

rodkowej od 
masy i sz

c  
po okr raz od 
promienia okr u, 

 rzyk
cych r

rodkowej. 

 wart
rodkowej, 

  wart
przyspieszenia 

rodkowego, 
 roz zyw
obliczeniowe, w których 
r rodkowej 
odgryw ró
naturze. 

 omó w
zenie (np. 

opisane w zadaniu 4 na 
str. 43) spraw ce 

F
r
(m, , r). 



 

 

 

Lp. Temat lekcji Oceana 
  

Ocena 
 dostateczna 

Ocena  
dobra 

Ocena  
bardzo dobra 

5, 6 grawitacji jak
rodkowa. III prawo 

Keplera. 
Ruchy satelitów 

 wsk grawitacji, 
któr ce 
i planety oraz planety 

yc
rodkow  

 giw
atelity 

geostacjonarnego. 

 r rawa 
Keplera, 

 opisyw
sztucznych satelitów, 

 giw
pierwszej pr
kosmicznej, 

  
u yt atelitów 
geostacjonarnych. 

 stosow rawo 
Keplera  do opisu 
ruchu planet Uk

o, 
 wyprow zór 
na wart rwszej 
pr

fizyczny, 
 obliczy wart
pierwszej pr
kosmicznej. 

 stosow rawo 
Keplera  do opisu 
ruchu uk atelitów 
kr cych w tego 

 
 wyprow rawo 
Keplera, 

 obliczy z
satelity na orbicie 
o zadanym promieniu, 

 obliczy r
orbity satelity 
geostacjonarnego. 

7 Co to znaczy, 
stanie niew k  

 rzyk  
cy

w stanie niew  

 rzyk
z tórych 

mo rwow

niew  

 w , na czym 
polega stan niew  

 wykaza , 
przeprow
odpowiednie 
rozumowanie, e 
prz cy 

ze windy 
cej swobodnie 

jest w stanie 
niew  

 zaplanowa , w
w zenie 
pok ce, e w stanie 
niew o
zmierzy wart

 



 

 
2. Astronomia 

 

Lp. Temat lekcji Oceana 
  

Ocena 
 dostateczna 

Ocena  
dobra 

Ocena  
bardzo dobra 

1 Jak zmierz
yca, planet 

i gwiazd? 

 wymien ki 
ywane 

w astronomii, 
 rzybli

yca od 
Ziemi (przynajmniej r

 

 
yca, 

zej 
gwiazdy, 

 w , na czym 
polega zjawisko 
paralaksy, 

 giw  
k ta paralaksy 

geocentrycznej 
i heliocentrycznej, 

 zdefiniow  rok 
n

astr  

 obliczy
yca (lub 

zych planet), 
k t paralaksy 

geocentrycznej, 
 obliczy
najb zej gwiazdy, 

k t paralaksy 
heliocentrycznej, 
 dokonyw ny 
jednost
stosowanych 
w astronomii. 

 wyr k ty 
w minutach  i sekundach 

ku. 

2 yc  nasz naturalny 
satelita 

 warunki, jakie 
owierzchni 

Ks yca. 

 w owstawanie 
yca, 

 rzyczyny, dla 
których obserwujemy 
t r

yca. 

 warunki, jakie 
by e, by 

owitego 
 

 warunki, jakie 
by e, by 

d owitego 
yca. 

 w , dlaczego 
 

yca nie wyst
cz to, 

 , któr
prz to przy obliczaniu 
daty Wielkanocy. 

3 wiat planet  w , sk
nazwa a , 

 w nety 
Uk o. 

 
widzianych z Ziemi, 

 w ty 
w ce w sk
Uk o. 

 w , dlaczego 
planety widziane z Ziemi 
przesuw
gwiazd, 

 ty Uk  
o. 

 wyszuk formacje na 
temat rzymskich bogów, 
których imionami 
nazwano planety. 



 

 
3. Fizyka atomowa 

 

Lp. Temat lekcji Oceana 
  

Ocena 
 dostateczna 

Ocena  
dobra 

Ocena  
bardzo dobra 

1, 2 Zjawisko fotoelektryczne 
ze rzne 

 w fotonu, 
 zór na energ
fotonu, 

 rzyk
praktycznego 
wykorzystania zjawiska 
fotoelektrycznego. 

 
zjawisko 
fotoelektryczne, 

 a
fotonów, 

 wyja , od czego 
zale y liczba 
fotoelektronów, 
 w , od czego 
zale y maksymalna 
energia kinetyczna 
fotoelektronów. 

 zór Einsteina 
cy zjawisko 

fotoelektryczne, 
 obliczy
cz totliw  

fali promieniowania 
wyw cego efekt 
fotoelektryczny dla 
metalu o danej pracy 
w  

 ow
tosowania 

fotokomórki, 
 roz zyw
obliczeniowe, st
wzór Einsteina, 

 odczytyw formacje 
z wykr
Ek(). 

 przedsta wyniki 
z
cych 

o kwantowym 
charakterze 

yw a
z mater  

 spor
wykr
maksymalnej 
energii kinetycznej 
fotoelektronów 
od cz totliw
promieniowania 
wyw cego efekt 
fotoelektryczny dla 
fotokatod wykonanych 
z ró nych metali, 

 w , co to znaczy, 
a atur

 

3, 4 O promieniowaniu cia , 
ych i 

widmach liniowych 

 rozró
i widmo liniowe, 

 rozró
emisyjne i absorpcyjne. 

 o
promieniow

ych i cieczy, 
 zów 
jednoatomowych i par 
pierwiastków, 

 w ró c zy 
widmem emisyjnym 
i absorpcyjnym. 

 zcz owo 
widmo atomu wodoru, 

 zór Balmera, 
 t zy 
widmowej, 

 rzyk
zastosowania analizy 
widmowej. 

 obliczy
odpo cych liniom 
widzialnej cz
atomu wodoru, 

 ny 
wzór Balmera. 



 

 

 

Lp. Temat lekcji Oceana 
  

Ocena 
 dostateczna 

Ocena  
dobra 

Ocena  
bardzo dobra 

5, 6 Model Bohra 
budowy atomu 

 przedsta  
Bohra budowy atomu 
i podstawow enia 
tego modelu. 

 w , co to znaczy, 
e promienie orbit 

w atomie w
skwantowane, 

 w , co to znaczy, 
e energia elektronu 

w atomie wodoru jest 
skwantowana, 

 w , co to znaczy, 
e atom wodoru jest 

w stanie podstawowym 
lub wzbudzonym. 

 obliczy romienie 
kolejnych orbit w atomie 
wodoru, 

 obliczy energ
elektronu na dowolnej 
orbicie atomu wodoru, 

 obliczy ró ce energii 
zy poziomami 

energetycznymi atomu 
wodoru, 

 w owstawanie 
liniowego widma 
emisyjnego i widma 
absorpcyjnego atomu 
wodoru. 

 obliczy z totliw

promieniowania 

emitowanego przez 
atom, 

 w owstawanie 
serii widmowych atomu 
wodoru, 

 wykaza , e uogólniony 
wzór Balmera jest 
zgodny ze wzorem 
wynik cym z modelu 
Bohra, 

 w owstawanie 
linii Fraunhofera. 



 

 
4. Fizyka rowa 

 

Lp. Temat lekcji Oceana 
  

Ocena 
 dostateczna 

Ocena  
dobra 

Ocena  
bardzo dobra 

1 Odkrycie 
promieniotwórcz

Promieniow rowe i 
w  

 w rodzaje 
promieniowania 

rowego 
wyst cego 
w przyrodzie. 

 przedsta
podstawowe fakty 
doty ce odkrycia 
promieniowania 

rowego, 
 k Marii 
Sk owskiej-Curie 
w badania nad 
promieniotwórcz  

 omó w
promieniowania a, b i g. 

 w , do cz y 
licznik G-M, 

 przedsta  
wnioski wynik ce z 

zenia 
Wykrywanie 
promieniowania 

cego za pomoc
licznika G-M. 

 odszuk formacje 
o promieniowaniu X, 

 wsk t
ró c zy 
promieniowaniem X 
a promieniowaniem 

rowym, 
 przygotow
prezen
temat: Historia 
odkrycia i badania 
promieniowania 

rowego. 

2 ywanie 
promieniowania 

cego 
z mat D
promieniowania na 

organizmy we 

 w awowe 
zasady ochrony przed 
promieniowaniem 

cym, 
 oc w
promieniowania 

cego 
 

prz owieka 
w ró nych sytuacjach. 

 w awki 
t

jednostk , 
 w awki 
skut
jednostk , 

 wybrany 
sposób wykrywania 
promieniowania 

cego. 

 obliczy a
 

 w cy 
dawki, 

 w , do cz
dozymetry. 

 podejmow

na rzecz ochrony 
rodowiska naturalnego 

przed nadmiernym 
promieniowaniem 

cym (, , , X), 
 odszuk rzedsta
informacje na temat 
mo w
st enia radonu 
w swoim otoczeniu. 



 

 

 

Lp. Temat lekcji Oceana 
  

Ocena 
 dostateczna 

Ocena  
dobra 

Ocena  
bardzo dobra 

3 zenie 
Rutherforda. 

Budow ra 
atomowego 

 ow ra 
atomowego, 

 giw
ro 

atomowe, proton, 
neutron, nukleon, 
pierwiastek, izotop. 

 zenie 
Rutherforda i omó
jego znaczenie, 

 k ra 
atomowego na 
podstawie liczby 
masowej i atomowej. 

 przeprow
rozumowanie, 
które poka e, e 
w zenie 
wynik zenia 
Rutherforda jest 
mo we tylko przy 

eniu, e prawie 
atomu jest 

sk rze 
rednicy mniejszej 

ok. 105 raz rednicy 
atomu. 

 w ó

zenia 
Rutherforda, 

 odszuk formacje na 
temat modeli budowy 

ra atomowego 
i omó  

4 Prawo rozpadu 
promieniotwórczego. 

Metoda datowania 
izotopowego 

 rozpady alfa 
i beta, 

 w
owicznego rozpadu. 

 aty 
rozpadów alfa i beta, 

 
powstawania 
promieniowania 
gamma, 

 giw
ra stabilnego 

i niestabilnego, 
 giw

owicznego 
rozpadu, 

 narysow wykres 

liczb r, któr
rozpadowi, 

 rawo rozpadu 
promieniotwórczego. 

 w
datowania substancji 
na podstawie jej sk
izotopowego i stosow
t  

 w zenie 
ce rozpad 

promieniotwórczy. 

 rawo rozpadu 
promieniotwórczego 
w postaci N = N0 (1/2)t/T 

 zyczny 
ty

promieniotwórczej, 
 roz zyw
obliczeniowe, st
wzory: N = N0 (1/2)t/T 

oraz 
0 

A = A0 (1/2)t/T, 
 w , co to znaczy, 

e rozpad 
promieniotwórczy ma 
charakter statystyczny. 



 

 

 

Lp. Temat lekcji Oceana 
  

Ocena 
 dostateczna 

Ocena  
dobra 

Ocena  
bardzo dobra 

5 Energ
Reakcja rozszczepienia 

 r
rozszczepienia uranu 
235 U . 92 

 w , na czym 
polega reakcja 

owa, 
 warunk
r owej, 

 giw
poj rgia 
spoczynkowa, deficyt 
masy, energ  

 obliczy rg
spoczynkow  
deficyt masy, energ

ró nych 
pierwiastków, 

 przeanalizow wykres 
rgii 

rz cej 

E 
na jeden nukleon      w  

 

A 
od liczby nukleonów 
w cych w sk

ra atomu. 

 rotonu, 
neutronu, elektronu 
i atomu o liczbie 
masowej A, obliczy
energ tego 
atomu, 

 na podstawie 
wykr  

 Ew  ( A) w  
A 

otrzymywanie wielkich 
energii w reakcjach 
rozszcz kich 

r. 

6 Bomba atomowa, 
energetyk rowa 

 rzyk
wykorzystania energii 

rowej. 

 ow
reaktora 

rowego, 
 
elektro rowej, 

 w rzy  
i zag enia z  
z wykorzystaniem 
energ rowej, 

 
bomby atomowej. 

 ow by 
atomowej, 

 przygotow
wypo temat: 
Czy elektro rowe 

bezpieczne? 

 odszuk formacje i 
przygotow
prezen temat 
sk owania odpadów 
radioaktywnych 
i z nych z tym 
zag  



 

 

 

Lp. Temat lekcji Oceana 
  

Ocena 
 dostateczna 

Ocena  
dobra 

Ocena  
bardzo dobra 

7 Reak rowe, S ce i 
bomba wodorowa 

 rzyk reakcji 
rowej, 

 nazw reakcje 
c  

i w innych gwiazdach, 
 odpo
pytanie: jakie r
r rg  

 w
ró rodzaje reakcji 

rowych, 
 zastosow
zachowania liczby 
nukleonów ku 
elektrycznego oraz 
energii w reakcjach 

rowych, 
 warunki 

reakcji ter rowej. 

 roces fuzji 
lekk
przyk cyklu pp, 

 reakcje 
ce w bombie 

wodorowej. 

 poró nergie 
uwalniane w reakcjach 
syntezy i reakcjach 
rozszczepienia. 

 

 
 

5. wiat galaktyk 
 

Lp. Temat lekcji Oceana 
  

Ocena 
 dostateczna 

Ocena  
dobra 

Ocena  
bardzo dobra 

1 Nasza Galaktyka. 
Inne galaktyki 

 ow zej 
Galaktyki. 

 enie 
Uk
w Galaktyce, 

 k  
o. 

 w , jak pow  
ce i planety, 

 
wyznaczenia wieku 
pr ycowych 
i meteorytów. 

 p rzybli
galaktyk dost nych 
naszym obserwacjom, 

 rzybli
gwiazd w galaktyce. 



 

 

 

Lp. Temat lekcji Oceana 
  

Ocena 
 dostateczna 

Ocena  
dobra 

Ocena  
bardzo dobra 

2 Prawo Hubble a  na przyk
balonika w zy
obserwowany fakt 
rozszer
Wsz ata, 

  
Wsz ata. 

 r rawa 
 

je wzorem 
r 
= H · r 

 
wyst ce w tym 
wzorze, 

 w termin 
ka galaktyk . 

 obliczy  
Wsz ata, 

 , jak na 
podstawie prawa 
Hubble'a wnioskujemy, 
e galaktyk

od siebie. 

 roz zyw
obliczeniowe, st
prawo Hubble'a. 

3 Teoria Wielkiego 
Wybuchu 

 okr ek 
znanego nam 
Wsz ata terminem 
Wielki Wybuch . 

  Wielki Wybuch.  w , co to jest 
promieniowanie 
reliktowe. 

 rgumenty 
przema ce za 

teorii 
Wielkiego Wybuchu. 

 


