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Wymagania ogólne – uczeń: 
• wykorzystuje wielkości fizyczne do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań 
obliczeniowych, 
• przeprowadza doświadczenia i wyciąga wnioski z otrzymanych wyników 
• wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady zjawisk opisywanych za pomocą poznanych praw i 
zależności fizycznych, 
• posługuje się informacjami pochodzącymi z analizy przeczytanych tekstów (w tym 
popularnonaukowych). 
Ponadto uczeń: 
• wykorzystuje narzędzia matematyki oraz formułuje sądy oparte na rozumowaniu matematycznym, 
• wykorzystuje wiedzę o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także 
formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych 
dotyczących przyrody, 
• wyszukuje, selekcjonuje i krytycznie analizuje informacje, 
• potrafi pracować w zespole. 
 
 
 
zagadnienia  
Fizyka kwantowa 

Ocena 
Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry 
 wie, że fizycy stosują 

modele fizyczne  
do wyjaśniania przebiegu 
zjawisk 
i formułowania praw 
nimi rządzących; 

 wie, że modele objaśniają 
rzeczywistość  
w sposób uproszczony, 
obejmując tylko pewien 
zakres zjawisk i 
procesów,  podlegają 
ciągłej ewaluacji  
w miarę rozwoju nauki; 

 wie, że teoria fizyczna to 
model opisujący 
wyczerpująco zespół 
zjawisk i procesów 
fizycznych; 

 podaje przykłady teorii 
fizycznych; 

 omawia podstawowe 
założenia modelu 
korpuskularnego 
i falowego; 

 wymienia przykłady 
zjawisk fizycznych 
wymagających 
zastosowania modelu 
korpuskularnego oraz 
falowego; 

 rysuje sinusoidę 
symbolizującą idealną 
falę 
 i na rysunku zaznacza jej 
długość oraz wskazuje 
kierunek prędkości; 

 zapisuje związek 
szybkości fali z jej 
długością 
 i częstotliwością; 

 definiuje zjawiska 
dyfrakcji  
i interferencji fali; 

 omawia obraz 
interferencyjny powstały 
w wyniku dyfrakcji 
światła na dwóch 
szczelinach 
(doświadczenie Younga); 

 stosuje model falowy  
do interpretacji  obrazu 
interferencyjnego 
otrzymanego  
w doświadczeniu Younga   
i obrazu 
interferencyjnego 
elektronów, które 
przeszły przez układ dwu 
równoległych szczelin 
uzasadnia na wybranym 
przykładzie dualizm 
korpuskularno-falowy;  

 wyjaśnia pojęcie fal 
materii; 

 
 oblicza maksymalną 

energię wybitych 
elektronów w zjawisku 
fotoelektrycznym i pracę 
wyjścia  

 

 omawia budowę i zasadę 
działania lampy 
katodowej;  

 uzasadnia słuszność 
zastosowania modelu 
falowego do interpretacji 
dyfrakcji światła  
i elektronów; 

 uzasadnia słuszność 
zastosowania modelu 
korpuskularnego 
(fotonowego)  
do interpretacji zjawiska 
fotoelektrycznego; 

 prawidłowo wybiera 
model opisu zjawiska 
związanego ze światłem 
lub poruszającymi się 
makroobiektami; 
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 wymienia rodzaje fal 
występujących  
w przyrodzie; 

 wyjaśnia, na czym 
polegają zjawiska 
dyfrakcji 
 i interferencji;  

 zna szybkość 
rozchodzenia się  
w próżni fal 
elektromagnetycznych; 

 definiuje wielkości 
fizyczne opisujące falę 
sinusoidalną tj. długość 
fali, częstotliwość, okres, 
prędkość fali, i określa 
ich jednostki; 

 wymienia zjawiska, 
charakteryzujące falę; 

 objaśnia pojęcie fotonu 
 zapisuje związek między 

energią fotonu i 
częstotliwością fali 
elektromagnetycznej; 

 definiuje jednostkę 
energii - 1eV; 

 wyjaśnia, na czym polega 
zjawisko fotoelektryczne; 

 wie, że wyjaśnienie 
zjawiska 
fotoelektrycznego 
wymaga wprowadzenia 
modelu korpuskularnego 
(fotonowego) ; 

 definiuje częstotliwość 
progową fotoemisji; 

 ·definiuje pracę wyjścia; 
 wyjaśnia, na czym polega 

dualizm korpuskularni - 
falowy; 

 wie, że cząstki 
elementarne, a nawet 
ciała makroskopowe 
wykazują dualizm 
korpuskularno-falowy 
(hipoteza de Broglie’a); 

 zapisuje  związek 
długości fali materii z 
pędem obiektu; 

 oblicza energię fali 
elektromagnetycznej przy 
danej częstotliwości lub 
długości fali (podręcznik  
cz.. 3, zad.1.3 s.18); 

 zna stałą Plancka i jej 
jednostkę; 

 stosuje związek między 
energią fotonu  
i częstotliwością fali 
elektromagnetycznej  
do obliczenia energii 
fotonu lub częstotliwości 
fali;   

 przelicza elektronowolty  
na dżule i odwrotnie 
zapisuje i interpretuje  
wzór Einsteina dla 
zjawiska 
fotoelektrycznego; 

 wyjaśnia dlaczego w 
zjawisku 
fotoelektrycznym 
występuje częstotliwość 
progowa; 

 

 oblicza długość fali 
materii 

 
 
 
zagadnienia  

Widma 
Ocena 

Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry 
 wyjaśnia pojęcia: widmo 

promieniowania, widmo 
emisyjne, absorpcyjne, 
liniowe, pasmowe, ciągłe 
objaśnia pojęcia: poziom 
energetyczny, stan 
podstawowy i stan 
wzbudzony atomu oraz 
sformułowanie: 
„skwantowanie energii” 
atomu; 

 wie, że analiza widma 
danego pierwiastka 
umożliwia odtworzenie 
struktury wewnętrznej 
jego atomu; 

 wie, że światło 
emitowane jest przez 

 wymienia źródła 
promieniowania o 
widmie liniowym, 
pasmowym  
i ciągłym; 

 wie, że analiza widm 
może służyć  
do identyfikacji 
pierwiastków, które 
wchodzą w skład 
świecącego ciała;; 

 wyjaśnia emisję  
i absorpcję fotonu jako 
efekt zmiany poziomu 
energetycznego elektronu 
w atomie, posługując się 
pojęciami: poziom 
energetyczny, stan 

 omawia historię badań 
naukowych, które 
doprowadziły do 
powstania teorii 
elektromagnetyzmu;  

 uzasadnia, że każde 
przejście energetyczne 
zmienia energię atomu; 

 oblicza długość  
i częstotliwość fali 
emitowanej lub 
absorbowanej przez 
atom, znając energię 
poziomów 
energetycznych, między 
którymi przechodzi 
elektron (podręcznik cz. 
3, zad. 2.1 s. 33); 

 dowodzi istnienia 
dyskretnych poziomów 
energetycznych w atomie 
na podstawie struktury 
widma liniowego;  

 omawia zastosowania 
analizy spektralnej; 

 wyjaśnia, jak teoria 
Makswella tłumaczy 
powstawanie  
i rozchodzenie się fal 
elektromagnetycznych  

 omawia właściwości  
i zastosowania 
poszczególnych rodzajów 
promieniowania 
elektromagnetycznego; 

 uzasadnia skwantowanie 
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atomy, które pochłonęły 
uprzednio porcję energii; 

 
 przedstawia graficznie 

poziomy energetyczne 
elektronu w atomie; 

 wyjaśnia, czym jest fala 
elektromagnetyczna; 

 omawia widmo fal 
elektromagnetycznych; 

 wskazuje szybkość 
światła w próżni jako 
największą szybkość 
rozchodzenia się 
informacji; 

 omawia modele budowy 
atomu: Thomsona, 
planetarny, falowy jako 
kolejne etapy rozwoju 
teorii budowy atomu; 

 zapisuje związek między 
długością, 
częstotliwością  
i szybkością fali; 

 definiuje pojęcie 
momentu pędu ciała; 

 określa jednostkę 
momentu pędu; 

 wskazuje moment pędu 
jako wielkość 
wektorową;  

 wie, że moment pędu 
elektronu i energia atomu 
wodoru  są skwantowane;  

 podaje treść I i II 
postulatu Bohra; 

podstawowy, stan 
wzbudzony, 
skwantowanie energii; 

 oblicza energię fotonu, 
znając energię poziomów 
energetycznych, miedzy 
którymi przechodzi 
elektron w; 

 oblicza długość, 
częstotliwość i szybkość 
fali elektromagnetycznej; 
stosując zależności 
między tymi 
wielkościami (podręcznik 
cz.3, zad.2.3 s.35); 

 wie, że częstotliwość fali 
nie zmienia się po 
przejściu przez granicę 
dwóch ośrodków;  

 określa kierunek i zwrot 
wektora momentu pędu  

 zapisuje związek 
wartości momentu pędu i 
energii atomu wodoru z 
główną liczbą kwantową; 

 oblicza moment pędu 
planety oraz elektronu w 
stanie podstawowym 
(podręcznik cz. 3, zad. 
2.7 
 s. 38);  

 oblicza dozwolone 
wartości momentu pędu 
elektronu  
i energii atomu wodoru  
dla danej głównej liczby 
kwantowej wie, że 
wartość momentu pędu 
??elektronu w stanie 
podstawowym jest równa 
wartości stałej Plancka; 

 wie, czym zajmuje się 
mechanika kwantowa; 

energii w atomie wodoru, 
odnosząc się do I 
postulatu Bohra  

 omawia model atomu 
podlegający prawom 
mechaniki kwantowej; 

 

 
 
 
zagadnienia  

Metody pracy fizyków 
Ocena 

Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry 
 wymienia jednostki 

podstawowe układu SI; 
 wie, że pomiary  

wielkości fizycznych 
pozwalają opisywać 
rzeczywistość w sposób 
obiektywny; 

 wyjaśnia, czym jest 
pomiar; 

 wie, że w wypadku 
zjawisk z zachodzących  
w mikroświecie pomiar 
wpływa na stan 
obiektów;  

 
 wymienia indukcję  

i dedukcję jako sposoby 
rozumowania i definiuje 
je; 

 wie, że sformułowanie 
nowej teorii wymaga 
zastosowania pewnego 
schematu działania 
naukowego; 

 definiuje przykładowe 
jednostki układu SI; 

 uzasadnia na przykładzie, 
że użycie przyrządów  
do pomiaru zakłóca 
przebieg zjawiska 
fizycznego, co jest 
przyczyną błędów 
pomiarowych;  

 zapisuje, interpretuje  
i stosuje  w zadaniach 
obliczeniowych zasadę 
nieoznaczoności 
(nierówność 
Heisenberga) dla pędu  
i położenia cząstki 
(podręcznik cz. 3, zad. 1 
 s. 243); 

 wyjaśnia, że prawa 
mechaniki klasycznej 
dokonują 
deterministycznego opisu 
zjawisk fizycznych; 

 wyjaśnia, że  
w przypadku zjawisk 
kwantowych stosujemy 
indeterministyczny opis;  

 omawia przykłady 
rozumowania 
dedukcyjnego  
i indukcyjnego; 

 omawia doświadczenia 
wyznaczające niektóre 
stałe fizyczne; 

 wyjaśnia, w jaki sposób 
można zmniejszyć błędy 
pomiarowe; 

 zapisuje i interpretuje 
oraz stosuje w zadaniach 
obliczeniowych zasadę 
nieoznaczoności dla 
energii i czasu 
(podręcznik cz. 3, zad. 2 
s. 243); 

 wyjaśnia, że zjawiska  
z zakresu fizyki 
kwantowej przebiegają w 
sposób 
indeterministyczny; 

 omawia przykłady 
działań naukowych przy 
tworzeniu teorii 
fizycznej; 

 

 omawia działania mające 
na celu zmniejszenie 
niepewności pomiarowej 
wyznaczanej wielkości 
fizycznej; 

 uzasadnia zasadę 
nieoznaczoności na 
przykładzie dyfrakcji 
elektronów; 

 odróżnia rozumowanie 
dedukcyjne  
i indukcyjne; 
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 omawia schemat 
działania naukowego 
ilustrujący metodę 
badawczą fizyki; 

 
 
 
 
zagadnienia  

Termodynamika 
Ocena 

Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry 
 wyjaśnia na wybranych 

przykładach, na czym 
polega ogrzewanie oraz 
oziębianie ciał; objaśnia 
stan równowagi 
termodynamicznej; 

 wyjaśnia, na czym polega 
przekazywanie ciepła; 

 wymienia sposoby 
przekazywania ciepła; 

 wie, że na skutek 
ogrzewania ciało 
zwiększa swoje rozmiary; 

 omawia przykłady 
występowania 
rozszerzalności liniowej 
 i objętościowej  
w przyrodzie wie, że 
przyrost temperatury o 1 
oC 
 i o 1 K są sobie równe; 

  wyjaśnia pojęcia: 
współczynnik 
rozszerzalności liniowej 
 i objętościowej, 
bezwzględny i względny 
przyrost długości lub 
objętości;  

 omawia anomalną 
rozszerzalność wody; 

 wymienia stany skupienia 
substancji; definiuje 
procesy przejść 
fazowych: (topnienie, 
parowanie itd.); 

 objaśnia pojęcie 
temperatury przemian 
fazowych (temp.: 
topnienia, wrzenia itd.); 

 
 wymienia założenia 

modelu kinetyczno-
molekularnego budowy 
substancji; 

 wyjaśnia pojęcie energii 
wewnętrznej; 

 wymienia sposoby 
zmiany energii 
wewnętrznej;  

 

 omawia przekazywanie 
ciepła przez 
przewodzenie, konwekcję  
i promieniowanie 
zapisuje liniową 
zależność od temperatury 
długości oraz objętości 
ciała; 

 omawia właściwości 
fizyczne ciał stałych, 
cieczy i gazów na 
podstawie modelu 
kinetyczno-
molekularnego budowy 
substancji;  

 omawia zmiany stanów 
skupienia  na podstawie 
modelu kinetyczno-
molekularnego budowy 
substancji; 

 zapisuje wzór i oblicza 
ilość energii, którą należy 
dostarczyć do ciała, by 
spowodować wzrost jego 
temperatury; 

 zapisuje wzór i oblicza 
ilość energii, którą należy 
dostarczyć do ciała, by 
spowodować zmianę jego 
stanu skupienia;  

 zapisuje i interpretuje 
I zasadę termodynamiki; 

 określa znak pracy 
 i wymienionego 
 z otoczeniem ciepła; 

 stosuje I zasadę 
termodynamiki w 
prostych zadaniach 
obliczeniowych; 

 definiuje ciepło właściwe 
substancji i podaje jego 
jednostkę; 

 definiuje ciepło 
przemiany fazowej (np. 
ciepło topnienia) i podaje 
jego jednostkę; 

 
 analizuje wykresy 

przedstawiające 
zależność temperatury od 
czasu ogrzewania 
(oziębiania) substancji; 

 

 oblicza względny  
i bezwzględny przyrost 
długości i objętości ciała 
wyznacza współczynnik 
rozszerzalności liniowej  
na podstawie wykresu 
zależności długości pręta  
od jego temperatury; 

 interpretuje diagram 
fazowy wyjaśnia pojęcie 
stanu krytycznego 
substancji; 

 rozwiązuje zadania 
obliczeniowe dotyczące 
przemian  

 omawia doświadczalne 
metody wyznaczania 
ciepła właściwego oraz 
ciepła przemiany fazowej 
substancji; 

 

 

 ·wyjaśnia, na czym 
polega fenomenologiczny  
i mikroskopowy opis 
zjawisk cieplnych; 

 wykazuje związek 
między objętościowym  
i liniowym 
współczynnikiem 
rozszerzalności; 

 rozwiązuje problemy 
dotyczące rozszerzalności 
liniowej i objętościowej 
ciał; 

 omawia zjawisko 
konwekcji w odniesieniu 
do zjawiska  
rozszerzalności 
objętościowej gazów  
i cieczy; 

 posługuje się diagramem 
fazowym w celu 
określenia fazy 
substancji, warunków 
równowagi fazowej  
i zmiany fazy substancji; 

 interpretuje wykres 
zależności sił 
wzajemnego 
oddziaływania drobin  
od odległości między 
nimi; 

 rozwiązuje zadania 
obliczeniowe dotyczące 
przemian fazowych 
wymagające 
zastosowania zasady 
bilansu cieplnego; 

 ·rozwiązuje problemy 
dotyczące I zasady 
termodynamiki; 

 wyznacza doświadczalnie 
ciepło właściwe i ciepło 
przemiany fazowej 
substancji  

 

 
 
 

zagadnienia  
Gaz idealny 

Ocena 
Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry 
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 wymienia założenia 
modelu kinetyczno-
molekularnego gazu; 

 wie, że ciśnienie, jakie 
wywiera gaz, 
spowodowane jest 
zderzeniami 
poruszających się 
chaotycznie cząsteczek  
ze ściankami naczynia; 

 wymienia parametry 
określające stan gazu  
i określa ich jednostki;  

 podaje definicję jednego 
mola 

 zapisuje relację między 
temperaturą bezwzględną  
i temperaturą w skali 
Celsjusza; 

 wymienia i 
charakteryzuje przemiany 
gazu doskonałego; 

 
 zapisuje i interpretuje 

równanie stanu gazu 
doskonałego; 

 definiuje masę molową  
i jej jednostkę; 

 wie, jakie ruchy 
nazywamy ruchami 
Browna;  

 przelicza temperatury 
wyrażone w skali 
Celsjusza na temperatury 
w skali Kelvina; 

 zapisuje prawa gazowe 
przemian: izotermicznej, 
izobarycznej, 
izochorycznej; 

 sporządza wykresy 
obrazujące zależności 
wynikające z 
poszczególnych praw 
gazowych  

 objaśnia pojęcie gazu 
doskonałego; 

 określa  związek średniej 
energii kinetycznej ruchu 
postępowego cząsteczek  
z temperaturą gazu w 
skali bezwzględnej; 

 interpretuje 0 K jako 
temperaturę, w której 
zanika ruch postępowy 
cząsteczek; 

 wie, że ruchy Browna 
objaśnił teoretycznie 
Albert Einstein, 
posługując się 
założeniami modelu 
kinetyczno- 
molekularnego materii; 

 
 oblicza liczbę moli gazu, 

znając masę i masę 
molową (podręcznik cz. 
3, zad. 8.6 s. 149); 

 stosuje prawa przemian 
gazowych w prostych 
zadaniach 
obliczeniowych  

 stosuje równanie stanu 
gazu doskonałego  
w prostych zadaniach 
problemowych  
i obliczeniowych   

 posługuje się związkiem 
między średnią energią 
kinetyczną ruchu 
postępowego cząsteczek  
a temperaturą, 
rozwiązując proste 
zadania rachunkowe; 

 posługuje się wykresem 
zależności objętości  
od temperatury przy 
stałym ciśnieniu gazu  
do określenia 
bezwzględnej skali 
temperatur; 

 omawia zjawiska 
występujące tylko  
w obszarach temperatur 
bliskich zera 
bezwzględnego; 

 
 rozwiązuje złożone 

zadania obliczeniowe  
i problemowe dotyczące 
gazu doskonałego; 

 wnioskuje na podstawie 
stwierdzonych 
doświadczalnie odstępstw 
od ustalonych 
teoretycznie praw 
gazowych, że model 
kinetyczno-molekularny 
opisuje własności gazów 
rzeczywistych tylko  
w sposób przybliżony; 

 wskazuje warunki,  
w których występują 
odstępstwa od praw 
gazowych dla gazów 
rzeczywistych; 

 

 
 
 
 

zagadnienia  
Struktura atomowa 

Ocena 
Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry 
 omawia model budowy 

atomu Rutherforda;  
 wymienia składniki jądra 

atomowego (nuklidu); 
 wyjaśnia znaczenie 

liczby masowej A, 
atomowej Z  
i neutronowej N; 

 określa skład jądra 
atomowego na  podstawie 
symbolicznego zapisu; 

 wyjaśnia pojęcie izotopu 
pierwiastka; 

 wie, że trwałość jądra 
zapewniają krótko 
zasięgowe siły 
oddziaływania 
jądrowego; 

 

 identyfikuje nazwę  
nuklidu o podanych 
wartościach liczby 
masowej, atomowej  
i neutronowej, 
korzystając z układu 
okresowego 
pierwiastków (podręcznik 
cz. 3, zad. 10.2 s. 177); 

 podaje przykłady 
izotopów różnych 
pierwiastków;  

 omawia właściwości sił 
jądrowych;  

 omawia przyczyny 
rozpadu (samorzutnego 
lub po wchłonięciu 
neutronu) ciężkiego jądra  
na dwa lżejsze; 

 

 interpretuje wyniki 
doświadczeń 
bombardowania folii ze 
złota cząstkami α; 

 wyjaśnia znaczenie sił 
jądrowych dla trwałości 
jąder atomowych; 

 omawia zastosowania 
izotopów różnych 
pierwiastków;  

 oblicza promień jądra 
atomowego (podręcznik 
cz. 3, zad. 4 s. 181) ; 

 omawia doświadczenia,  
w których wykryto 
neutron i proton, oraz 
znaczenie tych odkryć  
dla opracowania modelu 
budowy atomu; 

 omawia współczesne 
metody badania jąder 
atomowych; 

 
 

 
zagadnienia  

Fizyka jądrowa 
Ocena 

Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry 
 ·zna zasadę zachowania 

ładunku i liczby 
nukleonów; 

 wyjaśnia, na czym polega 

 ·zapisuje i uzupełnia 
równania reakcji 
jądrowych, stosując 
zasadę zachowania 

 identyfikuje reakcje 
jądrowe endo-  
i egzoenergetyczne  

 wskazuje różnice między 

 omawia procesy 
anihilacji i kreacji par 
pozyton-elektron; 

 rozwiązuje zadania 
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reakcja rozszczepienia 
 i syntezy jąder 
atomowych; 

 wie, że rozszczepieniu 
ulegają tylko masywne 
jądra w wyniku 
samorzutnego rozpadu 
lub po wchłonięciu 
neutronu; 

 wie, że proces syntezy 
(fuzji) lekkich jąder 
przebiega w określonych 
warunkach, omawia je;  

 wie, że podczas 
rozszczepienia i syntezy 
jąder atomowych 
wydziela się duża ilość 
energii (procesy 
egzoenergetyczne); 

 zapisuje i interpretuje 
wzór Einsteina 
wyrażający 
równoważność masy  
i energii; 

 objaśnia pojęcia deficytu 
masy i energii wiązania; 

 stosuje atomową 
jednostkę masy  
do określania mas 
nukleonów; 

ładunku i liczby 
nukleonów; 

 omawia wykorzystanie 
reakcji jądrowych przez 
człowieka; 

 oblicza deficyt masy  
i energię wiązania; 

 zapisuje związek między 
masą i liczbą masową 
jądra; 

 oblicza energię wiązania 
przypadającą na jeden 
nukleon (podręcznik  
cz. 3, zad. 11.6 s. 187); 

reakcją rozszczepienia  
a reakcją syntezy 
jądrowej, analizując 
oddziaływania jądrowe; 

 oblicza energię 
wydzieloną w czasie 
reakcji jądrowej  

 wyjaśnia, dlaczego  
w procesach 
rozszczepienia i syntezy 
jąder atomowych nie jest 
spełniona zasada 
zachowania masy; 

 

obliczeniowe dotyczące 
reakcji jądrowych; 

 
 
 
 

zagadnienia  
Radioaktywność 

Ocena 
Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry 
 wymienia rodzaje 

naturalnego 
promieniowania 
jądrowego; 

 zna zasługi Marii 
Skłdowskiej-Curie  
w badaniach nad 
promieniotwórczością 
naturalną; 

 omawia podstawowe 
cechy cząstek α, β, i γ; 

 wie, że promieniowanie 
jądrowe wywołuje 
jonizację ośrodka, przez 
który przechodzi; 

 wymienia naturalne  
i sztuczne źródła 
promieniowania 
jonizującego; 

 objaśnia pojęcie czasu 
połowicznego zaniku; 

 wyjaśnia pojęcie stałej 
rozpadu 
promieniotwórczego  
i podaje jej jednostkę;  

 definiuje pojęcie 
aktywności źródła 
promieniotwórczego  
i podaje jego jednostkę; 

 zna ogólne zasady 
ochrony organizmu przed 
szkodliwym działaniem 
promieniowania; 

 porównuje zdolności 
jonizacyjne, zasięg  
i zdolności przenikania 
przez materię 
poszczególnych rodzajów 
promieniowania 
(podręcznik cz. 3,  
zad. 12.2 s. 195); 

 wie, że cząstki 
promieniowania 
jądrowego można 
rozdzielić, stosując pole 
elektryczne  
lub magnetyczne;  

 rysuje tory cząstek α, β  
i  w polu elektrycznym  
i magnetycznym; 

 zapisuje i uzupełnia 
reakcje rozpadu α, β, γ  

 omawia wpływ 
promieniowania 
jonizującego  
na organizmy żywe; 

 zapisuje i interpretuje 
prawo zaniku 
promieniotwórczego; 

 zapisuje i interpretuje 
wykładniczą zależność 
od czasu aktywności 
źródła promieniowania 
jądrowego; 

 

 omawia metody detekcji 
promieniowania 
jądrowego; 

 omawia zastosowania 
promieniowania 
jonizującego; 

 określa czas 
połowicznego zaniku na 
podstawie wykresu 
zależności  
od czasu liczby jąder 
promieniotwórczych  
w próbce substancji  
po rozpadzie 
promieniotwórczym; 

 stosuje w zadaniach 
obliczeniowych związek 
między stałą rozpadu  
i czasem połowicznego 
zaniku;   

 oblicza liczbę jąder 
promieniotwórczych  
po czasie równym 
wielokrotności czasu 
połowicznego zaniku  

 oblicza aktywność źródła 
promieniowania 
jądrowego 

 omawia zasadę działania 
detektorów 
promieniowania 
jądrowego; 

 oblicza liczbę jąder 
promieniotwórczych 
 po czasie innym niż 
wielokrotność czasu 
połowicznego zaniku  

 omawia wykorzystanie 
zjawiska 
promieniotwórczości 
naturalnej; 

 rozwiązuje zadania 
obliczeniowe dotyczące 
promieniowania 
jądrowego 
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zagadnienia  
Budowa i ewolucja Wszechświata 

Ocena 
Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry 
 wymienia ważniejsze 

obiekty astronomiczne 
obserwowane na niebie  
z Ziemi (gwiazdy, 
planety, Księżyc, 
gwiazdozbiory, Drogę 
Mleczną; 

 objaśnia pojęcia sfery 
niebieskiej, ekliptyki  
i zwierzyńca 
niebieskiego, 

  wie, czym jest 
spowodowany obrót sfery 
niebieskiej; 

 omawia budowę Układu 
Słonecznego; 

 wymienia przyrządy 
używane do prowadzenia 
obserwacji 
astronomicznych  
z Ziemi i poza 
atmosferycznych; 

 wyjaśnia, czym różnią się 
gwiazdy od planet; 

 wymienia jednostki 
długości używane  
w astronomii; 

 wie, że gwiazdy 
przechodzą ewolucję; 

 omawia budowę 
Galaktyki; 

 
 objaśnia pojęcie 

obserwowanej wielkości 
gwiazdowej i podaje jej 
jednostkę; 

 definiuje absolutną 
wielkość gwiazdową,  
i podaje jej jednostkę; 

 wie, że moment 
powstania wszechświata 
nazywa się Wielkim 
Wybuchem; 

 wie, że w momencie 
powstania Wszechświata 
rozpoczęła się jego 
ekspansja, a to oznacza 
powstanie czasu i 
przestrzeni; 

 omawia rozwój poglądów 
na budowę Wszechświata 
 i Układu Słonecznego;  

 omawia cechy planet 
Układu Słonecznego; 

 definiuje jednostki 
długości używane  
w astronomii  
(1 AU, 1 pc, 1 ly); 

 podaje treść I i II prawa 
Keplera i omawia je, 
posługując się 
rysunkiem; 

 zapisuje III prawo 
Keplera i objaśnia jego 
sens; 

 wymienia źródła 
informacji o obiektach 
astronomicznych 
 i wszechświecie; 

 wymienia rodzaje 
promieniowania 
analizowanego przez 
detektory montowane 
 w teleskopach  
i radioteleskopach; 

 omawia metodę 
paralaksy 
heliocentrycznej służącą  
do pomiaru odległości  
do gwiazd; 

 omawia budowę gwiazdy  
i źródła jej energii; 

 zapisuje związek między 
absolutną i obserwowaną 
wielkością gwiazdową 
gwiazdy;  

 wyjaśnia na czym  polega 
klasyfikacja widmowa 
gwiazd;  

 omawia ewolucję 
gwiazdy podobnej do 
Słońca; 

 ·wymienia i omawia typy 
galaktyk;  

 zapisuje i interpretuje 
zależność miedzy 
prędkością ucieczki 
galaktyki i jej odległością 
od Ziemi (prawo 
Hubble’a); 

 posługuje się obrotową 
mapą nieba w celu 
określenia położenia 
gwiazdozbiorów  
i gwiazd; 

 · posługuje się 
astronomicznymi 
jednostkami długości  

 interpretuje prawa 
Keplera; 

 omawia budowę i 
działanie przyrządów 
służących  
do obserwacji 
astronomicznych; 

 oblicza odległość  
do gwiazdy metodą 
paralaksy 
heliocentrycznej  

 oblicza jasność absolutną 
gwiazdy  

 określa cechy gwiazd  
w poszczególnych 
etapach ich ewolucji na 
podstawie diagramu 
 H - R;  

 omawia ewolucję 
gwiazdy w zależności od 
jej masy początkowej; 

 podaje znaczenie stałej 
Hubble’a i określa jej 
jednostkę; 

 stosuje wzór na 
dopplerowskie 
przesunięcie widma i 
prawo Hubble’a do 
określania odległości  
do galaktyk  

 interpretuje przesunięcie 
ku czerwieni w widmie 
galaktyk jako dowód 
rozszerzania się 
Wszechświata;    

 wyprowadza III prawo 
Keplera; 

 rozwiązuje zadania 
problemowe dotyczące 
ruchu planet i innych ciał 
niebieskich  
w Układzie Słonecznym  

 rysuje schemat optyczny 
teleskopu soczewkowego 
 i zwierciadlanego; 

 oblicza promień obszaru 
czarnej dziury  

 interpretuje diagram  
H - R; 

 omawia poszczególne 
etapy ewolucji 
Wszechświata; 

 omawia modele dalszej 
ewolucji Wszechświata; 

 

 

 
Wymagania umożliwiające uzyskanie stopnia celującego 
-  obejmują wymagania na stopień bardzo dobry a ponadto wykraczające poza obowiązujący program 
nauczania (uczeń jest twórczy, rozwiązuje zadania problemowe w sposób niekonwencjonalny, potrafi 
dokonać syntezy wiedzy i na tej podstawie sformułować hipotezy badawcze i zaproponować sposób ich 
weryfikacji, samodzielnie prowadzi badania o charakterze naukowym, z własnej inicjatywy pogłębia 
swoją wiedzę, korzystając z różnych źródeł, poszukuje zastosowań wiedzy w praktyce, dzieli się swoją 
wiedzą z innymi uczniami, osiąga sukcesy w konkursach pozaszkolnych). 
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