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Plan wynikowy z fizyki dla I klasy szkoły branżowej rok szkolny 2022/2023 
 

Temat (rozumia-
ny jako lekcja) 

Wymagania konieczne 
(ocena dopuszczająca) 

Wymagania podsta-
wowe 

(ocena dostateczne) 

Wymagania rozszerza-
jące 

(ocena dobra) 

Wymagania dopełnia-
jące 

(ocena bardzo dobra) 

Wymagania wykracza-
jące 

(ocena celująca) 

Dział 1. Wiadomości wstępne 

1.1. O fizyce Uczeń: 

• definiuje poję-
cia:ciało, substan-
cja, wielkość fizycz-
na, zjawisko fizycz-
ne 

• definiuje pojęcie 
pomiar, obserwacja 
i doświadczenie 

• definiuje pojęciehi-
poteza, model fi-
zyczny 

• dostrzega zjawiska 
fizyczne w otacza-
jącym świecie i ży-
ciu codziennym 

Uczeń: 

• wyjaśnia, czym jest 
prawo fizyczne 

• opisuje zjawiska 
fizyczne w otacza-
jącym świecie i ży-
ciu codziennym 

 

Uczeń: 

• opisuje obserwo-
wane zjawiska i 
wielkości fizyczne 
własnymi słowami 

• przedstawia wła-
snymi słowami 
główne tezy tekstu 
popularnonauko-
wego 

 

Uczeń: 

• opisuje obserwo-
wane zjawiska i 
wielkości fizyczne, 
wykorzystując ter-
minologię naukową 

• formułuje wnioski z 
treści tekstu popu-
larnonaukowego 

 

Uczeń: 

• formułuje proste 
prawa fizyczne na 
podstawie obser-
wacji 

1.2. Wielkości 
fizyczne i ich 
jednostki 

Uczeń: 

• definiuje wielkość 
fizyczną 

• wymienia jednostki 
podstawowe ukła-
du SI 

• wyjaśnia, czym są 

Uczeń: 

• wyjaśnia różnicę 
między wielkością 
podstawową a 
wielkością po-
chodną 

• zamienia jednostki 

Uczeń: 

• zapisuje jednostki 
pochodne za po-
mocą jednostek 
podstawowych  

• posługuje się no-
tacja wykładniczą 

Uczeń: 

• przedstawia jed-
nostki pochodne za 
pomocą jednostek 
podstawowychna 
podstawie wzoru 
opisującego wiel-

Uczeń: 

• sprawdza popraw-
ność wzorów za 
pomocą rachunku 
jednostek 

• zamienia jednostki 
historyczne na 
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jednostki pochodne 

• podaje przykłady 
jednostek pochod-
nych 

• posługuje się kartą 
wybranych wzorów 
i stałych fizycznych 
oraz tablicami 

wielokrotne i 
podwielokrotne na 
jednostki główne 

do zapisu jedno-
stek wielo- i pod-
wielkrotnych 

kość pochodną jednostki układu SI 

• podaje przykłady 
jednostek histo-
rycznych 

1.3. Prawa fi-
zyczne i wy-
kresy 

Uczeń: 

• definiuje prawo 
fizyczne 

• odczytuje z wykre-
su wartości wielko-
ści fizycznych przy 
danych założeniach 

• rozpoznaje wielko-
ści rosnące i male-
jące 

Uczeń: 

• wyjaśnia, czym jest 
prawo fizyczne 

• sporządza wykresy 
zależności pomiędzy 
wielkościami fizycz-
nymi na podstawie 
wzoru  

• odczytuje z wykresu 
wartości wielkości fi-
zycznych przy da-
nych założeniach – 
jako pole pod wy-
kresem 

• rozpoznaje wielkości 
wprost proporcjo-
nalne 

 

Uczeń: 

• oznacza odpowied-
nio osie układu 
współrzędnych w 
celu przedstawienia 
zadanej zależności 
na wykresie 

• na podstawie wy-
kresu określa wza-
jemne relacje wiel-
kości fizycznych 

Uczeń: 

• dobiera skalę osi 
układu współrzęd-
nych w celu przed-
stawienia zadanej 
zależności na wy-
kresie 

• dopasowuje prostą 
do danych przed-
stawionych na wy-
kresie  

Uczeń: 

• podaje i wyjaśnia 
znaczenie parame-
trów prostej dopa-
sowanej do danych 
przedstawionych na 
wykresie  

• ocenia poprawność 
podanej zależności 
na podstawie wykre-
su i odwrotnie 

1.4. Wektory Uczeń: 

• wyjaśnia różnicę 
miedzy wielkością 
wektorową i wiel-

Uczeń: 

• wymienia cechy 
wektora: wartość, 
kierunek, zwrot i 

Uczeń: 

• oblicza długość wek-
tora będącego sumą 
wektorów o tych 

Uczeń: 

• oblicza wartość wek-
tora będącego sumą 
zadanych wektorów 

Uczeń: 

• mnoży wektor przez 
liczbę 

• rozkłada wektor na 
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kością skalarną 

• podaje przykłady 
wielkości fizycznych 
skalarnych i wekto-
rowych 

• stosuje odpowied-
nie oznaczenia gra-
ficzne do opisu 
wielkości wektoro-
wych 

punkt przyłożenia 

• dodaje wektory o 
tym samym kierunku 

samych kierunkach 

• dodaje wektory o 
różnych kierunkach 
metodą równoległo-
boku i metoda trój-
kąta 

prostopadłych 
 

składowe o wskaza-
nych kierunkach 

• oblicza kąt pomiędzy 
wektorem będącym 
sumą dwóch zada-
nych wektorów pro-
stopadłych, a jego 
składowymi 

1.5. Niepewności 
pomiarowe 

Uczeń: 

• definiuje niepew-
ność pomiarową i 
dokładność pomia-
ru 

• definiuje pomiary 
pośrednie i bezpo-
średnie 

• przeprowadzapro-
ste pomiary i do-
świadczenia we-
dług instrukcji 

• korzysta z prostych 
przyrządów pomia-
rowych 

• definiuje niepew-
ność bezwzględną i 
względną pomiaru 

• przestrzega zasad 
bezpieczeństwa 

Uczeń: 

• rozróżnia pomiary 
bezpośrednie i po-
średnie w zadanych 
sytuacjach 

• korzysta z przyrzą-
dów pomiarowych 

• odczytuje parametry 
przyrządów pomia-
rowych 

• określa niepewności 
systematyczne dla 
różnych przyrządów 
pomiarowych 

• oblicza niepewność 
względną pomiaru 

• zapisuje wyniki po-
miarów z uwzględ-
nieniem niepewno-
ści pomiarowej 

Uczeń: 

• planuje pomiary w 
zadanych sytuacjach 

• podaje sposoby re-
dukcji niepewności 
pomiarowej 

• oblicza niepewność 
przeciętną i maksy-
malną pomiaru wie-
lokrotnego 

• ocenia jakość po-
miaru na podstawie 
błędu względnego 

• szacuje wynik po-
miaru i obliczeń 

Uczeń: 

• ocenia pomiar na 
podstawie zgodności 
z wielkościami sza-
cunkowymi 

• zaokrągla wyniki 
pomiarów i obliczeń 

Uczeń: 

• potrafi ocenić przy-
datność dokonane-
go pomiaru 

• formułuje wnioski 
dokonanych pomia-
rów 
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podczas wykony-
wania doświadczeń 

• wymieniaźródła 
niepewności pomia-
rowych 

Dział 2. Kinematyka 
2.1. Ruch i wiel-

kości go opi-
sujące 

Uczeń: 

• definiuje pojęcieu-
kład odniesienia 

• rozumie, że ruch jest 
względny 

• definiuje punkt ma-
terialny 

• definiuje ruch i jego 
parametry: czas ru-
chu, tor, drogę, 
przemieszczenie 

• rozpoznaje drogę, 
tor i przemieszczenie 
w przykładowych sy-
tuacjach 

• definiuje prędkość  

• definiuje przyrost 
prędkości oraz przy-
spieszenie 

• podaje przykłady 
ruchu i spoczynku 

• odróżnia ruch pro-
stoliniowy od krzy-
woliniowego i jed-
nostajny od niejed-
nostajnego 

Uczeń: 

• wyjaśnia, na czym 
polega względność 
ruchu  

• wyjaśnia sens fizycz-
ny prędkości i przy-
spieszenia 

• oblicza drogę i 
przemieszczenie w 
sytuacjach typowych  

• oblicza wartość 
prędkości szybkości 
w sytuacjach typo-
wych  

• oblicza wartość 
przyspieszenia w ru-
chu jednostajnie 
zmiennym w sytua-
cjach typowych 

Uczeń: 

• przekształca wzory, 
aby obliczyć warto-
ści przebytej drogi i 
czasu ruchu 

• oznacza wektor 
prędkości jako 
styczny do toru ru-
chu 

• oblicza drogę i 
przemieszczenie w 
sytuacjachproble-
mowych 

• oblicza wartość 
prędkości w sytua-
cjach problemo-
wych 

• oblicza wartość 
przyspieszenia w 
ruchu jednostajnie 
zmiennym w sytua-
cjach problemo-
wych 

Uczeń: 

• wyjaśnia koniecz-
ność istnienia układu 
odniesienia w opisie 
ruchu 

• podaje przykłady 
uzasadniające 
względność ruchu 

• oblicza wartość 
prędkości w ruchu 
przyspieszonym w 
zadanej chwili  

Uczeń: 

• podaje przykłady 
ruchu, w których 
ciała niemożna trak-
tować jako punktu 
materialnego 
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• podaje jednostki 
prędkości i przyspie-
szenia 

2.2. Ruch prosto-
liniowy jed-
nostajny 

Uczeń: 

• definiuje ruch pro-
stoliniowy jedno-
stajny 

• przedstawia na wy-
kresie zależności 
drogi od czasu oraz 
prędkości od czasu w 
ruchu prostolinio-
wym jednostajnym 

Uczeń: 

• oblicza prędkość w 
ruchu prostolinio-
wym jednostajnym 
w sytuacjach typo-
wych 

• oblicza drogę prze-
bytą w ruchu prosto-
liniowym jednostaj-
nym w dowolnym 
przedziale czasu w 
sytuacjach typowych 

• odczytuje wartość 
szybkości z wykresu 
zależności prędkości 
od czasu w ruchu 
prostoliniowym jed-
nostajnym 

• określa na podsta-
wie wykresów zależ-
ności drogi od czasu 
w ruchu prostoli-
niowym jednostaj-
nym, które ciało po-
rusza się z większą 
prędkością 

• oblicza prędkość na 

Uczeń: 

• odczytuje wartość 
drogi z wykresu za-
leżności prędkości 
od czasu w ruchu 
prostoliniowym jed-
nostajnym 

• oblicza prędkość w 
ruchu prostolinio-
wym jednostajnym 
w sytuacjach pro-
blemowych 

• oblicza drogę prze-
bytą w ruchu prosto-
liniowym jednostaj-
nym w dowolnym 
przedziale czasu w 
sytuacjach proble-
mowych 

• oblicza prędkość 
wypadkową w ruchu 
będącym złożeniem 
ruchów prostolinio-
wych jednostajnych 
w sytuacjach typo-
wych 

Uczeń: 

• przedstawia graficz-
nie ruch prostoli-
niowy jednostajny za 
pomocą współrzęd-
nych położenia i cza-
su 

• na podstawie wykre-
sów zależności szyb-
kości od czasu w ru-
chu prostoliniowym 
jednostajnym kreśli 
zależność położenia 
od czasu 

• oblicza prędkość 
wypadkową w ruchu 
będącym złożeniem 
ruchów prostolinio-
wych jednostajnych 
w sytuacjach pro-
blemowych 

Uczeń: 

• oblicza przemiesz-
czenie na podstawie 
wykresu zależności 
szybkości od czasu 
w ruchu prostoli-
niowym jednostaj-
nym  

• rozwiązuje zadania 
problemowe wykra-
czające poza wyma-
gania dopełniające 
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podstawie graficz-
nego przedstawienia 
ruchu prostolinio-
wego jednostajnego  

2.3. Ruch prosto-
liniowy jed-
nostajnie 
przyspieszo-
ny 

Uczeń: 

• definiuje ruch pro-
stoliniowy jednostaj-
nie przyspieszony 

• podaje przykłady 
ruchu prostoliniowe-
go jednostajnie przy-
spieszonego 

• kreśli zależność drogi 
od czasu w ruchu 
prostoliniowym jed-
nostajnie przyspie-
szonym  

• wyjaśnia pojęcie 
spadku swobodnego 

• podaje przykłady 
spadku swobodnego 

• wie, że czas spadku 
swobodnego nie za-
leży od masy ciała 

Uczeń: 

• oblicza wartość 
przyspieszenia w ru-
chu jednostajnie 
przyspieszonym w 
sytuacjach typowych 

• oblicza prędkość 
chwilową w danej 
chwili w ruchu pro-
stoliniowym jedno-
stajnie przyspieszo-
nym 

• odczytuje wartość 
prędkości chwilo-
wejw zadanej chwili 
na podstawie wykre-
su zależności pręd-
kości od czasu w ru-
chu prostoliniowym 
jednostajnie przy-
spieszonym 

• określa, które ciało 
porusza się z więk-
szym przyspiesze-
niem na podstawie 
wykresów zależności 

Uczeń: 

• oblicza wartość 
przyspieszenia w 
ruchu jednostajnie 
przyspieszonym w 
sytuacjach proble-
mowych 

• oblicza prędkość 
średnią w zadanym 
przedziale czasu w 
ruchu prostolinio-
wym jednostajnie 
przyspieszonym 

• odczytuje wartość 
drogi przebytej w 
zadanym przedziale 
czasu na podstawie 
wykresu zależności 
prędkości od czasu 
w ruchu prostoli-
niowym jednostaj-
nie przyspieszonym 

• oblicza drogę w 
ruchu prostolinio-
wym jednostajnie 
przyspieszonym 

Uczeń: 

• na podstawie wykre-
sów zależności pręd-
kości od czasu oraz 
drogi od czasu roz-
poznaje ruch jedno-
stajnie przyspieszo-
ny 

• określa, które ciało 
porusza się z więk-
szym przyspiesze-
niem na podstawie 
wykresów zależności 
drogi od czasu w ru-
chu prostoliniowym 
jednostajnie przy-
spieszonym  

• oblicza prędkość 
początkową, końco-
wą, drogę i czas ru-
chu w ruchu jedno-
stajnie przyspieszo-
nym w sytuacjach 
problemowych 

• oblicza wysokość, na 
jakiej znajdzie się 

Uczeń: 

• wyznacza prędkość 
w dowolnej chwili 
czasu jako tangens 
nachylenia stycznej 
do wykresu na pod-
stawie zależności 
drogi od czasu w ru-
chu jednostajnie 
przyspieszonym  

• wyprowadza wzory 
na prędkość, czas i 
wysokość w spadku 
swobodnym 

• rozwiązuje zadania 
problemowe wykra-
czające poza wyma-
gania dopełniające 
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prędkości od czasu w 
ruchu prostolinio-
wym jednostajnie 
przyspieszonym  

• oblicza całkowitą 
drogę przebytą w 
ruchu prostolinio-
wym jednostajnie 
przyspieszonym 

• wyjaśnia znaczenie 
przyspieszenia ziem-
skiego i podaje jego 
przybliżoną wartość 

• opisuje spadek swo-
bodny jako ruch pro-
stoliniowy jedno-
stajnie przyspieszony 
z zerową szybkością 
początkową 

przebytą w zada-
nym przedziale cza-
su 

• oblicza przyrost 
prędkości na pod-
stawie wykresu za-
leżności przyspie-
szenia od czasu w 
ruchu jednostajnie 
przyspieszonym  

• wyjaśnia niezależ-
ność czasu spadku 
swobodnego od 
masy spadającego 
ciała 

• oblicza prędkość 
końcową i czas 
spadku swobodne-
go z danej wysoko-
ści 

• oblicza wysokość, z 
jakiej spadało swo-
bodnie ciało na 
podstawie danego 
czasu ruchu lub 
prędkości końcowej 

spadające swobod-
nie ciało w danej 
chwili czasu 

• oblicza wartości 
prędkości, czasu i 
wysokości w spadku 
swobodnym w sytu-
acjach problemo-
wych 
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2.4. Ruch prosto-
liniowy jed-
nostajnie 
opóźniony 

uczeń: 

• definiuje pojęcie 
opóźnienia, jako 
przyspieszenia o 
ujemnej wartości 

• podaje przykłady 
ruchu prostolinio-
wego jednostajnie 
opóźnionego 

• wyjaśnia pojęcie 
rzutu pionowego w 
górę 

Uczeń: 

• definiuje pojęcie 
opóźnienia jako 
przyspieszenia o 
zwrocie przeciwnym 
do zwrotu prędkości 

• oblicza wartość 
opóźnienia w ruchu 
jednostajnie opóź-
nionym w sytuacjach 
typowych 

• oblicza prędkość 
chwilową w danej 
chwili w ruchu pro-
stoliniowym jedno-
stajnie opóźnionym 

• odczytuje wartość 
prędkości chwilo-
wejw zadanej chwili 
czasu na podstawie 
wykresu zależności 
szybkości od czasu w 
ruchu prostolinio-
wym jednostajnie 
opóźnionym 

• na podstawie wykre-
sów zależności szyb-
kości od czasu w ru-
chu prostoliniowym 
jednostajnie opóź-

Uczeń: 

• oblicza wartość 
opóźnienia w ruchu 
jednostajnie opóź-
nionym w sytua-
cjach problemo-
wych 

• oblicza prędkość 
średnią w zadanym 
przedziale czas w 
ruchu prostolinio-
wym jednostajnie 
opóźnionym 

• odczytuje wartość 
drogi przebytej w 
zadanym przedziale 
czasu na podstawie 
wykresu zależności 
prędkości od czasu 
w ruchu prostoli-
niowym jednostaj-
nie opóźnionym 

• oblicza drogę w 
ruchu prostolinio-
wym jednostajnie 
opóźnionym prze-
bytą w zadanym 
przedziale czasu 

• na podstawie wy-
kresu zależności 

Uczeń: 

• na podstawie wy-
kresów zależności 
prędkości od czasu 
oraz drogi od czasu 
rozpoznaje ruch 
jednostajnie opóź-
niony 

• określa, które ciało 
porusza się z więk-
szym opóźnieniem 
na podstawie wy-
kresów zależności 
drogi od czasu w 
ruchu prostolinio-
wym jednostajnie 
opóźnionym 

• oblicza prędkość 
początkową, koń-
cową, drogę i czas 
ruchu w ruchu jed-
nostajnie opóźnio-
nym w sytuacjach 
problemowych 

• opisuje złożony 
ruch ciała na pod-
stawie zależności 
szybkości od czasu i 
drogi od czasu 

• oblicza wyso-

Uczeń: 

• wyznacza prędkość 
w dowolnej chwili 
jako tangens nachy-
lenia stycznej do 
wykresu na podsta-
wie zależności drogi 
od czasu w ruchu 
jednostajnie opóź-
nionym  

• rozwiązuje zadania 
problemowe wykra-
czające poza wyma-
gania dopełniające 
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nionym określa, któ-
re ciało porusza się z 
większym opóźnie-
niem 

• oblicza całkowitą 
drogę przebyta w 
ruchu prostolinio-
wym jednostajnie 
opóźnionym 

• opisuje rzut pionowy 
w górę jako następu-
jące po sobie ruchy-
prostoliniowyjedno-
stajnie opóźniony 
oraz jednostajnie 
przyspieszony 

przyspieszenia od 
czasu w ruchu jed-
nostajnie opóźnio-
nym, oblicza przy-
rost prędkości 

• opisuje ruch będący 
następującymi po 
sobie ruchami jed-
nostajnymi, jedno-
stajnie przyspieszo-
nymi i jednostajnie 
opóźnionymi 

• oblicza prędkość na 
różnych etapach 
ruchu w rzucie pio-
nowym w górę 

• oblicza czas ruchu i 
maksymalną wyso-
kość w rzucie pio-
nowym w górę w 
sytuacjach typo-
wych 

• oblicza szybkość 
początkową, z jaką 
rzucono ciało pio-
nowo w góręna 
podstawie danego 
czasu ruchu i mak-
symalnej wysokości 

kość,na jakiej znaj-
dzie się ciało w da-
nej chwiliw rzucie 
pionowym w górę 

• oblicza prędkość 
początkową, koń-
cową, czas ruchu i 
maksymalną wyso-
kość w rzucie pio-
nowym w górę w 
sytuacjach proble-
mowych 
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2.5. Ruch jedno-
stajny po 
okręgu 

Uczeń: 

• definiuje ruch okre-
sowy 

• definiuje ruch jed-
nostajny po okręgu 

• opisuje ruch po 
okręgu jako ruch 
krzywoliniowy i ruch 
okresowy 

• definiuje pojęcieczę-
stotliwość, okres, 
prędkość liniowa i 
droga w ruchu okre-
sowym, podaje ich 
jednostki 

• oblicza drogę w ru-
chu jednostajnym po 
okręgu w sytuacjach 
prostych 

• definiuje prędkość 
liniową w ruchu po 
okręgu 

• definiuje przyspie-
szenie dośrodkowe 
w ruchu po okręgu 

Uczeń: 

• oblicza drogę w ru-
chu jednostajnym 
po okręgu w sytua-
cjach problemowych 

• podaje zależności 
pomiędzy częstotli-
wością i okresem w 
ruchu jednostajnym 
po okręgu 

• wykorzystuje radian 
jako miarę kąta 

• definiuje prędkość 
kątową 

• wyjaśnia znaczenie 
przyspieszenia do-
środkowego w ru-
chu jednostajnym 
po okręgu 

Uczeń: 

• oblicza wartości 
prędkości liniowej 
okresu i częstotliwo-
ści w ruchu jedno-
stajnym po okręgu w 
sytuacjach typowych 

• podaje zależność 
między prędkością 
liniowa i kątową w 
ruchu po okręgu 

• oblicza wartość 
prędkości kątowej 
na podstawie danej 
prędkości linioweji 
odwrotnie w ruchu 
jednostajnym po za-
danym okręgu 

• oblicza przyspiesze-
nie dośrodkowe w 
ruchu jednostajnym 
po zadanym okręgu 
w sytuacjach typo-
wych 

Uczeń: 

• oblicza wartości 
prędkości liniowej, 
kątowej,okresu i 
częstotliwości w ru-
chu jednostajnym po 
okręgu w sytuacjach 
problemowych 

• oblicza przyspiesze-
nie dośrodkowe w 
ruchu jednostajnym 
po zadanym okręgu 
w sytuacjach pro-
blemowych 

Uczeń: 

• wyprowadza zależ-
ności pomiędzy 
prędkością liniową a 
prędkością kątową 
oraz zależności po-
między prędkością 
liniową i kątową a 
okresem 

• rozwiązuje zadania 
problemowe wykra-
czające poza wyma-
gania dopełniające 

Dział 3. Dynamika 
3.1. Podstawowe 

pojęcia dy-
namiki. I za-
sada dyna-

Uczeń: 

• definiuje pojęciema-
sai siła 

• podaje jednostki 

Uczeń: 

• określa siłę jako 
wielkość wektorową 

• wyznacza siłę wy-

Uczeń: 

• wyznacza siłę wy-
padkową dla trzech i 
więcej sił składowych 

Uczeń: 

• wyznacza siłę będą-
ca wypadkową sił 
danych w sytua-

Uczeń: 

• stosuje twierdzenie 
sinusów i cosinusów 
do obliczania warto-
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miki masy i siły 

• definiuje siłę ciężko-
ści i ciężar 

• definiuje równowagę 
sił 

• podaje przykłady 
równowagi sił 

• definiuje pojęcie 
bezwładność 

• formułuje pierwszą 
zasadę dynamiki 

• podaje przykłady 
obowiązywania 
pierwszej zasady dy-
namiki w życiu co-
dziennym 

• definiuje inercjalne i 
nieinercjalne układy 
odniesienia 

• podaje przykłady 
inercjalnych i niein-
ercjalnych układów 
odniesienia 

• podaje przykłady 
działania bezwład-
ności w życiu co-
dziennym 

padkową dla danych 
dwóch sił składo-
wych 

• opisuje siłę ciężkości 
i ciężar ciała przy 
powierzchni Ziemi 

• opisuje zjawisko 
równowagi sił, 
przedstawia równo-
wagę sił za pomocą 
wektorów 

• wskazuje masę jako 
miarę bezwładności 

• wyjaśnia znaczenie 
pierwszej zasady dy-
namiki 

• przedstawia graficz-
nie siły działające na 
ciało z zgodnie z 
pierwszą zasadą dy-
namiki 

• oblicza siłę ciężkości i 
ciężar ciała przy po-
wierzchni Ziemi w sy-
tuacjach typowych 

• wyznacza wektor siły 
tak, aby w zadanym 
układzie zaszła rów-
nowaga sił 

• stosuje pierwszą za-
sadę dynamiki do 
analizy ruchu ciała w 
sytuacjach typowych 

cjach problemo-
wych 

• oblicza siłę ciężkości 
i ciężar ciała przy 
powierzchni ziemi w 
sytuacjach proble-
mowych 

• stosuje pierwszą 
zasadę dynamiki do 
analizy ruchu ciała 
w sytuacjach pro-
blemowych 

ści sił 

• definiuje pęd 

• wyprowadza zależ-
ność pomiędzy siłą a 
pędem 

• definiuje środek 
masy 

• wyznacza środek 
masy 

• formułuje pierwszą 
zasadę dynamiki dla 
środka masy 

• rozwiązuje zadania 
problemowe wykra-
czające poza wyma-
gania dopełniające 

3.2. Druga i trze-
cia zasada 
dynamiki 

Uczeń: 

• formułuje słownie 
oraz zapisuje za po-

Uczeń: 

• zapisuje za pomocą 
wzoru i wyjaśnia 

Uczeń: 

• wykorzystuje drugą 
zasadę dynamiki do 

Uczeń: 

• stosuje zasady dy-
namiki w sytuacjach 

Uczeń: 

• przedstawia graficz-
nie rozkład sił dzia-
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mocą wzoru drugą 
zasadę dynamiki  

• definiuje jednostkę 
siły 

• formułuje trzecią 
zasadę dynamiki 

• podaje przykłady 
obowiązywania trze-
ciej zasady dynamiki 
w życiu codziennym 

drugą zasadę dyna-
miki  

• opisuje jednostkę 
siły za pomocą jed-
nostek podstawo-
wych układu SI; 

2

kg m
1 N 1

s


=  

• wyjaśnia znaczenie 
trzeciej zasady dy-
namiki 

• formułuje wnioski 
płynące z trzeciej za-
sady dynamiki 

obliczania wartości 
siły działającej na 
ciało poruszające się 
z danym przyspie-
szeniem oraz do ob-
liczania przyspiesze-
nia ciała poruszają-
cego się pod wpły-
wem danej siły 

• oblicza parametry 
ruchu oraz wartości 
sił działających na 
ciało w sytuacjach 
typowych 

• wykorzystuje zasady 
dynamiki do graficz-
nego przedstawiania 
sił działających na 
ciało w sytuacjach 
typowych 

problemowych 

• oblicza parametry 
ruchu oraz wartości 
sił działających na 
ciało w sytuacjach 
problemowych 

• wykorzystuje zasady 
dynamiki do graficz-
nego przedstawiania 
sił działających na 
ciało w sytuacjach 
problemowych 

łających na ciało 
umieszczone na 
równi pochyłej i ob-
licza parametry  

• rozwiązuje zadania 
problemowe wykra-
czające poza wyma-
gania dopełniające 

3.3. Siły oporu i 
siły tarcia 

Uczeń: 

• definiuje siłę tarcia 

• definiuje tarcie sta-
tyczne i kinetyczne 

• podaje przykłady 
działania sił tarcia w 
życiu codziennym 

• definiuje tarcie po-
ślizgowe  

• definiuje siły opo-

Uczeń: 

• oblicza wartość siły 
tarcia w sytuacjach 
typowych 

• wyjaśnia zależność 
siły tarcia od siły 
wywołującej ruch i 
przedstawia tę za-
leżność na wykresie 

• wyjaśnia znaczenie 

Uczeń: 

• oblicza wartość 
współczynnika tar-
cia w sytuacjach ty-
powych 

• uwzględnia siłę tar-
cia w równaniach sił 
w sytuacjach typo-
wych 

• wyjaśnia znaczenie 

Uczeń: 

• oblicza wartość siły 
tarcia oraz współ-
czynnika tarcia w 
sytuacjach proble-
mowych 

• uwzględnia siłę tar-
cia w równaniach sił 
w sytuacjach pro-
blemowych 

Uczeń: 

• planuje i samodziel-
nie wykonuje do-
świadczenie badają-
ce współczynnik tar-
cia statycznego i ki-
netycznego 

• rozwiązuje zadania 
problemowe wy-
kraczające poza 
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ruośrodka 

• definiuje prędkość 
graniczną 

współczynnika tar-
cia statycznego i 
tarcia kinetycznego 
orazzależność mie-
dzy nimi 

• wymienia czynniki 
mające wpływ na 
wartości sił tarcia i 
oporu ośrodka  

• wymienia sposoby 
redukcji oraz zwięk-
szania tarcia 

• podaje przykłady 
sytuacji, w których 
tarcie i opór ośrod-
ka jest zjawiskiem 
pożądanym i prze-
ciwnie 

wartości prędkości 
granicznej 

• dostrzega działanie 
praw fizyki w życiu 
codziennym 

 

• wyjaśnia znaczenie 
praw fizyki w życiu 
codziennym 

wymagania dopeł-
niające 

3.4. Siły bez-
władności 

Uczeń: 

• podaje przykłady 
inercjalnego i niein-
ercjalnego układu 
odniesienia 

• definiuje siłę bez-
władności 

• definiuje siłę naci-
sku i siłę sprężysto-
ści podłoża 

• definiuje siły rze-
czywiste i pozorne 

Uczeń: 

• wskazuje na siły 
działające na to sa-
mo ciało w różnych 
układach odniesie-
nia 

• wskazuje siłę naci-
sku i siłę sprężysto-
ści podłoża w sytua-
cjach typowych 

• podaje przykłady 
występowania sta-

Uczeń: 

• oblicza wartość siły 
bezwładności w sy-
tuacjach typowych 

• demonstruje działa-
nie siły bezwładno-
ści 

• wskazuje siłę naci-
sku i siłę sprężysto-
ści podłoża w sytua-
cjach problemo-
wych 

Uczeń: 

• oblicza wartości siły 
bezwładności oraz 
parametrów ruchu 
w sytuacjach pro-
blemowych 

Uczeń: 

• planuje i samodziel-
nie wykonuje do-
świadczenie obrazu-
jące działanie siły 
bezwładności 

• rozwiązuje zadania 
problemowe wykra-
czające poza wyma-
gania dopełniające 
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• podaje przykłady 
działania siły bez-
władności w życiu 
codziennym 

nu przeciążenia, 
niedociążenia i 
nieważkości w życiu 
codziennym 

3.5. Siły w ruchu 
po okręgu 

Uczeń: 

• definiuje siłę do-
środkową 

• definiuje siłę bez-
władności odśrod-
kowej 

• podaje przykłady 
działania siły bez-
władności odśrod-
kowej w życiu co-
dziennym 

Uczeń: 

• wyjaśnia znaczenie 
siły dośrodkowej 

• zapisuje zależności 
pomiędzy siłą do-
środkową a prędko-
ścią liniową, często-
tliwością i okresem 

• oblicza wartość siły 
dośrodkowej dla 
zadanego ruchu po 
okręgu 

• wyjaśnia różnice 
pomiędzy siłą do-
środkową i siłą 
bezwładności od-
środkowej  

• określa wartość siły 
bezwładności od-
środkowej 

Uczeń: 

• oblicza wartości 
parametrów ruchu 
po okręgu przy 
znanej wielkości siły 
dośrodkowej 

Uczeń: 

• oblicza wartości sił 
działających oraz w 
sytuacjach proble-
mowych 

Uczeń: 

• wyprowadza zależ-
ności pomiędzy siłą 
dośrodkową a szyb-
kością liniową i ką-
tową, częstotliwo-
ścią i okresem 

• rozwiązuje zadania 
problemowe wykra-
czające poza wyma-
gania dopełniające 

Dział 4. Praca, moc i energia 
4.1. Praca i moc Uczeń: 

• definiuje pracę  

• zna jednostkę pracy 

• definiuje moc 

• zna jednostkę mocy 

Uczeń: 

• opisuje jednostkę 
pracy za pomocą 
jednostek podsta-
wowych układu SI 

Uczeń: 

• podaje warunki, w 
których wykonana 
praca jest równa ze-
ro oraz w których 

Uczeń: 

• oblicza wartość 
wykonanej pracy 
przy różnych kie-
runkach działającej 

Uczeń: 

• wyprowadza zależ-
ność pomiędzy pra-
cą i pędem 

• wyprowadza zależ-
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• podaje przykłady 
wykonywania pracy 
w sensie fizycznym 

2

2

kg m
1 J 1 N m 1

s


=  =

 

• rozumie znaczenie 
pojęcia pracy jako 
sposobu przekazy-
wania energii 

• oblicza wartość wy-
konanej pracy przez 
siłę działającą rów-
nolegle do przesu-
nięcia 

• oblicza wartość mo-
cy w sytuacjach ty-
powych 

• definiuje 1 wat 

• opisuje jednostkę 
mocy za pomocą 
jednostek podsta-
wowych układu SI 

3

J kg m
1 W 1 1

s s


= =  

jest ujemna 

• oblicza siłę średnią 
przy liniowej zmia-
nie wartości siły 

• wyznacza wartości 
pracy, siły działają-
cej i przesunięcia w 
sytuacjach proble-
mowych 

• wykorzystuje poję-
cie mocy do obli-
czaniawartości siły 
działającej, pracy i 
parametry ruchu w 
sytuacjach typo-
wych 

siły 

• wyznacza wartości 
pracy, siły działają-
cej i przesunięcia w 
sytuacjach proble-
mowych 

• oblicza wartość 
mocy, siły działają-
cej, pracy i para-
metry ruchu w sy-
tuacjach proble-
mowych 

ności pomiędzy mo-
cą a siłą, prędkością 
i pędem 

• rozwiązuje zadania 
problemowe wykra-
czające poza wyma-
gania dopełniające 

4.2. Energia po-
tencjalna 

Uczeń: 

• wyjaśnia pojęcie 
energia mechanicz-
na, podaje jej jed-
nostkę 

• definiuje pojęcie 
energia potencjalna 

• definiuje pojęcie 

Uczeń: 

• definiuje 1 dżul 

• wyjaśnia związek 
miedzy zmianą 
energii mechanicz-
nej a wykonaną 
pracą 

• opisuje energię po-

Uczeń: 

• wyjaśnia zależność 
wielkości energii 
potencjalnej od 
układu odniesienia 

• oblicza wartości 
energii potencjal-
nej, pracy, sił dzia-

Uczeń: 

• oblicza wartości 
energii potencjalnej, 
pracy, sił działających 
oraz parametrów ru-
chu w sytuacjach 
problemowych  

Uczeń: 
rozwiązuje zadania 
problemowe wykracza-
jące poza wymagania 
dopełniające 
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energia potencjalna 
ciężkości 

• definiuje pojęciee-
nergiapotencjalna 
sprężystości 

• podaje przykłady 
ciał obdarzonych 
energią potencjalną 

tencjalną ciężkości 
w pobliżu po-
wierzchni Ziemi 

• zapisuje wzór na 
energię potencjalną 
ciężkości w pobliżu 
powierzchni Ziemi 

• zapisuje wzór na 
energię potencjalną 
sprężystości 

• oblicza wartość 
energii ciała poten-
cjalnej w sytuacjach 
typowych 

 

łających oraz para-
metrów ruchu w sy-
tuacjach typowych 

• oblicza wartość 
zmiany energii po-
tencjalnej jako 
wielkości wykona-
nej pracy z 
uwzględnieniem 
pracy o wartości 
dodatniej i ujemnej 

4.3. Energia kine-
tyczna. Za-
sada zacho-
wania ener-
gii 

Uczeń: 

• definiuje pojęcie 
energiakinetyczna 

• podaje przykłady 
ciał obdarzonych 
energią kinetyczną 

• podaje wzór na 
energię kinetyczną 

• definiuje całkowitą 
energię mechanicz-
ną ciała 

• formułuje zasadę 
zachowania energii 

• podaje przykłady 
zmiany energii me-

Uczeń: 

• oblicza wartość 
energii kinetycznej 
w sytuacjach pro-
stych 

• oblicza całkowitą 
energię mechanicz-
ną ciała w sytua-
cjach typowych 

Uczeń: 

• oblicza energię ki-
netyczną, masę 
oraz parametry ru-
chu ciała w sytua-
cjach typowych 

• wyznacza wielkość 
pracy wykonanej 
przez siłę ze-
wnętrzną nad cia-
łem o danej masie 
poruszającym się z 
dana szybkością 

• oblicza całkowitą 
energię mechanicz-

Uczeń: 

• oblicza energię ki-
netyczną, masę 
oraz parametry ru-
chu ciała w sytua-
cjach problemo-
wych 

• wykorzystuje zasa-
dę zachowania 
energii w sytua-
cjach problemo-
wych 

Uczeń: 

• wyprowadza wzór 
na energię kine-
tyczna ciała o za-
danej masie, poru-
szającego się z da-
na szybkością 

• wyprowadza zależ-
ność pomiędzy 
energiąkinetycznąa 
pędem 

• planuje i samo-
dzielnie wykonuje 
doświadczenie ob-
razujące związek 
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chanicznej poprzez 
wykonanie pracy 

• podaje przykłady 
obowiązywania za-
sady zachowania 
energii w życiu co-
dziennym 

ną ciała w sytua-
cjach problemo-
wych 

• opisuje zmianę 
energii mechanicz-
nej układu w zależ-
ności od wartości 
pracy wykonanej 
przez siły zewnętrz-
ne 

• wykorzystuje zasa-
dę zachowania 
energii w sytua-
cjach typowych 

miedzy zmianą 
energii mechanicz-
nej a wykonaną 
pracą 

• rozwiązuje zadania 
problemowe wy-
kraczające poza 
wymagania dopeł-
niające 

4.4. Maszyny 
proste 

Uczeń: 

• definiuje pojęcie 
maszyna prosta 

• definiuje pojęcia 
dźwignia jedno-
stronnai dźwignia 
dwustronna 

• definiuje pojęcia: 
krążki, kołowrót, 
klin oraz przekład-
nia 

• podaje przykłady 
zastosowań maszyn 
prostych 

Uczeń: 

• opisuje dźwignię 
jednostronną i dwu-
stronną 

• opisuje krążki, koło-
wrót, klin oraz prze-
kładnie 

• formułuje i wyja-
śniać zasadę nie-
zmienności pracy 

 

Uczeń: 

• wykorzystuje poję-
cia siła, praca, moc i 
energia oraz zasady 
dynamiki do opisu 
działania maszyn 
prostych 

 

Uczeń: 

• wyznacza siły działa-
jące w maszyn pro-
stych 

• oblicza wartości sił 
działających w ma-
szynach prostych 

Uczeń: 

• wyprowadza zależ-
ności opisujące siły 
działające w maszy-
nach prostych 

• rozwiązuje zadania 
problemowe wykra-
czające poza wyma-
gania dopełniające 

4.5. Badanie wa-
runków 

Uczeń: 

• formułuje warunki 

Uczeń: 

• wykonuje doświad-

Uczeń: 

• planuje doświad-

Uczeń: 

• formułuje proste 

Uczeń: 

• rozwiązuje zadania 
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równowagi 
dźwigni 

równowagi dźwigni 

• organizuje stanowi-
sko pomiarowe 
zgodnie z instrukcją 

• zapisuje wyniki 
pomiarów  

czenie zgodnie z in-
strukcją 

• dokonuje niezbęd-
nych pomiarów 

• oblicza podstawo-
we niepewności 
pomiarowe 

czenie, prawidłowo 
przeprowadza po-
miary 

• opracowuje wyniki 
pomiarów, dokonu-
je niezbędnych obli-
czeń 

teorie fizyczne na 
podstawie wnio-
sków z przeprowa-
dzonych badań 

• porównuje wyniki 
przeprowadzonych 
pomiarów z prze-
widywaniami 

problemowe wykra-
czające poza wyma-
gania dopełniające 

Dział 5. Grawitacja i elementy astronomii 
5.1. Prawo 

powszech-
nego ciąże-
nia 

Uczeń: 

• zna historyczne 
poglądy na temat 
budowy Układu 
Słonecznego 

• definiuje siłę grawi-
tacji 

• formułuje prawo 
powszechnego cią-
żenia 

• podaje działania 
siły grawitacji 

• definiuje poję-
cia:przyspieszenie 
grawitacyjne i stała 
grawitacji 

Uczeń: 

• zapisuje wzór na 
siłę grawitacji 

• wyjaśnia po-
wszechność działa-
nia siły grawitacji 

• podaje wartość 
Ziemskiego przy-
wieszenia grawita-
cyjnego i stałej 
grawitacji 

• oblicza siłę grawi-
tacji w sytuacjach 
typowych 

• opisuje siłę grawi-
tacji jako siłę do-
środkową podczas 
ruchu ciał niebie-
skich po orbitach 

Uczeń: 

• wykorzystuje prawo 
powszechnego cią-
żenia w sytuacjach 
typowych 

• oznacza graficznie 
siły działające na 
ciało w polu grawi-
tacyjnym 

Uczeń: 

• wykorzystuje prawo 
powszechnego cią-
żenia w sytuacjach 
problemowych 

Uczeń: 

• omawia rys histo-
ryczny teorii budo-
wy wszechświata i 
porównuje nieści-
słości historycznych 
teorii budowy 
wszechświata 

• rozwiązuje zadania 
problemowe wykra-
czające poza wyma-
gania dopełniające 

5.2. Stan nie-
ważkości 

Uczeń: 

• definiuje pojęcie 

Uczeń: 

• oblicza szybkość 

Uczeń: 

• oznacza graficznie 

Uczeń: 

• wykorzystuje zjawi-

Uczeń: 

• opisuje siły działają-
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satelita (sztucznyi 
naturalny) 

• podaje przykłady 
satelitów Ziemi 

• opisuje zjawiska 
nieważkości  

• podaje przykłady 
występowania sta-
nu nieważkości 

orbitalną satelitów, 
promień orbity oraz 
okres obiegu w sy-
tuacjach typowych 

• oznacza siły działa-
jące na ciało zgod-
nie z pierwszą za-
sadą dynamiki 

• wykorzystuje zjawi-
ska nieważkości w 
sytuacjach typo-
wych 

siły działające na 
ciało zgodnie z 
pierwszą zasadą 
dynamiki 

• oznacza graficznie 
siły działające na 
ciało w układzie 
odniesienia poru-
szający się ze sta-
łym przyspiesze-
niem 

• wyjaśnia zjawiska 
nieważkości na 
podstawie zasad 
dynamiki 

• opisuje wpływ zja-
wiska nieważkości 
na organizm ludzki 

ska nieważkości w 
sytuacjach proble-
mowych 

ce oraz stany nie-
ważkości w statku 
kosmicznym pod-
czas startu, lądowa-
nia i ruchu po orbi-
cie 

• planuje i wykonuje 
doświadczenie uka-
zujące stan nieważ-
kości 

• rozwiązuje zadania 
problemowe wykra-
czające poza wyma-
gania dopełniające 

5.3. Układ 
Słoneczny 

Uczeń: 

• omawia geocen-
tryczne i heliocen-
tryczne teorie bu-
dowy Układu Sło-
necznego 

• opisuje osiągnięcia 
Galileusza i Keplera 

• wymienia we wła-
ściwej kolejności 
planety Układu Sło-
necznego 

Uczeń: 

• porównujegeocen-
tryczne i heliocen-
tryczne teorie bu-
dowy Układu Sło-
necznego 

• opisuje wpływ ba-
dan Galileusza i Ke-
plera na poglądy na 
temat budowy 
Układu Słonecznego 

• opisuje budowę 

Uczeń: 

• wymienia błędy i 
niezgodności histo-
rycznych teorii bu-
dowy Układu Sło-
necznego 

• opisuje obrazowo 
wielkości obiektów 
w Układzie Sło-
necznym i odległo-
ści miedzy nimi 

• posługuje się jed-

Uczeń: 

• opisuje pasy plane-
toid oraz planety 
karłowate jako 
obiekty Układu Sło-
necznego 

• definiuje pojęci 
kometa, meteoroli-
ta, asteroida 

Uczeń: 

• wyjaśnia pojęcie 
ekliptyka 

• wskazuje położenie 
planet Układu Sło-
necznego na mapie 
nieba 

• planuje i wykonuje 
obserwacje nieba, 
wskazuje widoczne 
obiekty astrono-
miczne 
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• opisuje położenie 
Ziemi w Układzie 
Słonecznym 

• wymienia i definiuje 
jednostki długości 
używane w astro-
nomii: jednostkę 
astronomiczną, rok 
świetlny 

Układu Słonecznego 

• opisuje Słońce jako 
gwiazdę 

• podaje najważniej-
sze cechy planet 
Układu Słonecznego 

• podaje zależność 
pomiędzy jednost-
kami długości uży-
wanymi w astrono-
mii (jednostką 
astronomiczną, ro-
kiem świetlnym) a 
metrem 

 

nostkami długości 
używanymi w 
astronomii: jed-
nostką astrono-
miczną, rokiem 
świetlnym 

• zamienia jednostki 
długości używane w 
astronomii na kilo-
metry 

5.4. Gwiazdy i 
galaktyki 

Uczeń: 

• definiuje pojęcie 
galaktyka 

• definiuje pojęcie 
gwiazdozbiór 

• wymienia główne 
rodzaje galaktyk 

• jest świadomy zjawi-
ska rozszerzania się 
Wszechświata 

Uczeń: 

• opisuje cechy głów-
nych typów galaktyk 

• opisuje budowę 
Drogi Mlecznej 

Uczeń: 

• opisuje obrazowo 
wielkości obiektów 
w Galaktyce i odle-
głości między nimi 

• opisuje położenie 
Układu Słoneczne-
go w Galaktyce 

Uczeń: 

• opisuje rozmiary 
Galaktyki 

• wymienia obiekty w 
Galaktyce 

• opisuje model 
Wielkiego Wybuchu 

• wyjaśnia pojęcia: 
gromada gwiazd, 
gromada galaktyk 

• wskazuje położenie 
Drogi Mlecznej na 
mapie nieba 

• wymienia przykłady 
innych galaktyk 

• podaje szacunkową 
prędkość, z jaką 
Układ Słoneczny 
obiega centrum Ga-
laktyki 

 


