PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU FIZYKA
IV etap edukacyjny – zakres rozszerzony

I.

ZnajomoĂÊ i umiejÚtnoĂÊ wykorzystania pojÚÊ i praw Þzyki do wyjaĂniania procesów i zjawisk w przyrodzie.

II.

Analiza tekstów popularnonaukowych i ocena ich treĂci.

Cele ksztaãcenia
– wymagania
ogólne

III. Wykorzystanie i przetwarzanie informacji zapisanych w postaci tekstu,
tabel, wykresów, schematów i rysunków.
IV. Budowa prostych modeli Þzycznych i matematycznych do opisu zjawisk.
V.

Planowanie i wykonywanie prostych doĂwiadczeñ i analiza ich wyników.

1. Ruch punktu materialnego. Uczeñ:
1) rozróĝnia wielkoĂci wektorowe od skalarnych; wykonuje dziaïania
na wektorach (dodawanie, odejmowanie, rozkïadanie na skïadowe);
2) opisuje ruch w róĝnych ukïadach odniesienia;

Treœci nauczania
– wymagania
szczegóãowe

3) oblicza prÚdkoĂci wzglÚdne dla ruchów wzdïuĝ prostej;
4) wykorzystuje zwiÈzki pomiÚdzy poïoĝeniem, prÚdkoĂciÈ i przyspieszeniem w ruchu jednostajnym i jednostajnie zmiennym do obliczania parametrów ruchu;
5) rysuje i interpretuje wykresy zaleĝnoĂci parametrów ruchu od czasu;
6) oblicza parametry ruchu podczas swobodnego spadku i rzutu pionowego;
7) opisuje swobodny ruch ciaï, wykorzystujÈc pierwszÈ zasadÚ dynamiki Newtona;
8) wyjaĂnia ruch ciaï na podstawie drugiej zasady dynamiki Newtona;
9) stosuje trzeciÈ zasadÚ dynamiki Newtona do opisu zachowania siÚ ciaï;
10) wykorzystuje zasadÚ zachowania pÚdu do obliczania prÚdkoĂci ciaï
podczas zderzeñ niesprÚĝystych i zjawiska odrzutu;
11) wyjaĂnia róĝnice miÚdzy opisem ruchu ciaï w ukïadach inercjalnych
i nieinercjalnych, posïuguje siÚ siïami bezwïadnoĂci do opisu ruchu
w ukïadzie nieinercjalnym;
12) posïuguje siÚ pojÚciem siïy tarcia do wyjaĂniania ruchu ciaï;
13) skïada i rozkïada siïy dziaïajÈce wzdïuĝ prostych nierównolegïych;
14) oblicza parametry ruchu jednostajnego po okrÚgu; opisuje wektory
prÚdkoĂci i przyspieszenia doĂrodkowego;
15) analizuje ruch ciaï w dwóch wymiarach na przykïadzie rzutu poziomego.
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2. Mechanika bryïy sztywnej. Uczeñ:
1) rozróĝnia pojÚcia: punkt materialny, bryïa sztywna, zna granice ich
stosowalnoĂci;
2) rozróĝnia pojÚcia: masa i moment bezwïadnoĂci;
3) oblicza momenty siï;
4) analizuje równowagÚ bryï sztywnych, w przypadku gdy siïy leĝÈ
w jednej pïaszczyěnie (równowaga siï i momentów siï);
5) wyznacza poïoĝenie Ărodka masy;
6) opisuje ruch obrotowy bryïy sztywnej wokóï osi przechodzÈcej przez
Ărodek masy (prÚdkoĂÊ kÈtowa, przyspieszenie kÈtowe);
7) analizuje ruch obrotowy bryïy sztywnej pod wpïywem momentu siï;
8) stosuje zasadÚ zachowania momentu pÚdu do analizy ruchu;
9) uwzglÚdnia energiÚ kinetycznÈ ruchu obrotowego w bilansie energii.
3. Energia mechaniczna. Uczeñ:
1) oblicza pracÚ siïy na danej drodze;
2) oblicza wartoĂÊ energii kinetycznej i potencjalnej ciaï w jednorodnym
polu grawitacyjnym;
3) wykorzystuje zasadÚ zachowania energii mechanicznej do obliczania
parametrów ruchu;
4) oblicza moc urzÈdzeñ, uwzglÚdniajÈc ich sprawnoĂÊ;
5) stosuje zasadÚ zachowania energii oraz zasadÚ zachowania pÚdu do
opisu zderzeñ sprÚĝystych i niesprÚĝystych.
4. Grawitacja. Uczeñ:
1) wykorzystuje prawo powszechnego ciÈĝenia do obliczenia siïy oddziaïywañ grawitacyjnych miÚdzy masami punktowymi i sferycznie
symetrycznymi;
2) rysuje linie pola grawitacyjnego, rozróĝnia pole jednorodne od pola
centralnego;
3) oblicza wartoĂÊ i kierunek pola grawitacyjnego na zewnÈtrz ciaïa sferycznie symetrycznego;
4) wyprowadza zwiÈzek miÚdzy przyspieszeniem grawitacyjnym na
powierzchni planety a jej masÈ i promieniem;
5) oblicza zmiany energii potencjalnej grawitacji i wiÈĝe je z pracÈ lub
zmianÈ energii kinetycznej;
6) wyjaĂnia pojÚcie pierwszej i drugiej prÚdkoĂci kosmicznej; oblicza ich
wartoĂci dla róĝnych ciaï niebieskich;
7) oblicza okres ruchu satelitów (bez napÚdu) wokóï Ziemi;
8) oblicza okresy obiegu planet i ich Ărednie odlegïoĂci od gwiazdy, wykorzystujÈc III prawo Keplera dla orbit koïowych;
9) oblicza masÚ ciaïa niebieskiego na podstawie obserwacji ruchu jego
satelity.
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5. Termodynamika. Uczeñ:
1) wyjaĂnia zaïoĝenia gazu doskonaïego i stosuje równanie gazu doskonaïego (równanie Clapeyrona) do wyznaczenia parametrów gazu;
2) opisuje przemianÚ izotermicznÈ, izobarycznÈ i izochorycznÈ;
3) interpretuje wykresy ilustrujÈce przemiany gazu doskonaïego;
4) opisuje zwiÈzek pomiÚdzy temperaturÈ w skali Kelwina a ĂredniÈ
energiÈ kinetycznÈ czÈsteczek;
5) stosuje pierwszÈ zasadÚ termodynamiki, odróĝnia przekaz energii
w formie pracy od przekazu energii w formie ciepïa;
6) oblicza zmianÚ energii wewnÚtrznej w przemianach izobarycznej
i izochorycznej oraz pracÚ wykonanÈ w przemianie izobarycznej;
7) posïuguje siÚ pojÚciem ciepïa molowego w przemianach gazowych;
8) analizuje pierwszÈ zasadÚ termodynamiki jako zasadÚ zachowania
energii;
9) interpretuje drugÈ zasadÚ termodynamiki;
10) analizuje przedstawione cykle termodynamiczne, oblicza sprawnoĂÊ
silników cieplnych w oparciu o wymieniane ciepïo i wykonanÈ pracÚ;
11) odróĝnia wrzenie od parowania powierzchniowego; analizuje wpïyw
ciĂnienia na temperaturÚ wrzenia cieczy;
12) wykorzystuje pojÚcie ciepïa wïaĂciwego oraz ciepïa przemiany fazowej w analizie bilansu cieplnego.
6. Ruch harmoniczny i fale mechaniczne. Uczeñ:
1) analizuje ruch pod wpïywem siï) sprÚĝystych (harmonicznych), podaje przykïady takiego ruchu;
2) oblicza energiÚ potencjalnÈ sprÚĝystoĂci;
3) oblicza okres drgañ ciÚĝarka na sprÚĝynie i wahadïa matematycznego;
4) interpretuje wykresy zaleĝnoĂci poïoĝenia, prÚdkoĂci i przyspieszenia od czasu w ruchu drgajÈcym;
5) opisuje drgania wymuszone;
6) opisuje zjawisko rezonansu mechanicznego na wybranych przykïadach;
7) stosuje zasadÚ zachowania energii w ruchu drgajÈcym, opisuje przemiany energii kinetycznej i potencjalnej w tym ruchu;
8) stosuje w obliczeniach zwiÈzek miÚdzy parametrami fali: dïugoĂciÈ,
czÚstotliwoĂciÈ, okresem, prÚdkoĂciÈ;
9) opisuje zaïamanie fali na granicy oĂrodków;
10) opisuje zjawisko interferencji, wyznacza dïugoĂÊ fali na podstawie
obrazu interferencyjnego;
11) wyjaĂnia zjawisko ugiÚcia fali w oparciu o zasadÚ Huygensa;
12) opisuje fale stojÈce i ich zwiÈzek z falami biegnÈcymi przeciwbieĝnie;
13) opisuje efekt Dopplera w przypadku poruszajÈcego siÚ ěródïa i nieruchomego obserwatora.
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7. Pole elektryczne. Uczeñ:
1) wykorzystuje prawo Coulomba do obliczenia siïy oddziaïywania
elektrostatycznego miÚdzy ïadunkami punktowymi;
2) posïuguje siÚ pojÚciem natÚĝenia pola elektrostatycznego;
3) oblicza natÚĝenie pola centralnego pochodzÈcego od jednego ïadunku punktowego;
4) analizuje jakoĂciowo pole pochodzÈce od ukïadu ïadunków;
5) wyznacza pole elektrostatyczne na zewnÈtrz naelektryzowanego ciaïa sferycznie symetrycznego;
6) przedstawia pole elektrostatyczne za pomocÈ linii pola;
7) opisuje pole kondensatora pïaskiego, oblicza napiÚcie miÚdzy okïadkami;
8) posïuguje siÚ pojÚciem pojemnoĂci elektrycznej kondensatora;
9) oblicza pojemnoĂÊ kondensatora pïaskiego, znajÈc jego cechy geometryczne;
10) oblicza pracÚ potrzebnÈ do naïadowania kondensatora;
11) analizuje ruch czÈstki naïadowanej w staïym jednorodnym polu
elektrycznym;
12) opisuje wpïyw pola elektrycznego na rozmieszczenie ïadunków
w przewodniku, wyjaĂnia dziaïanie piorunochronu i klatki Faradaya.
8. PrÈd staïy. Uczeñ:
1) wyjaĂnia pojÚcie siïy elektromotorycznej ogniwa i oporu wewnÚtrznego;
2) oblicza opór przewodnika, znajÈc jego opór wïaĂciwy i wymiary geometryczne;
3) rysuje charakterystykÚ prÈdowo-napiÚciowÈ opornika podlegajÈcego
prawu Ohma;
4) stosuje prawa Kirchhoffa do analizy obwodów elektrycznych;
5) oblicza opór zastÚpczy oporników poïÈczonych szeregowo i równolegle;
6) oblicza pracÚ wykonanÈ podczas przepïywu prÈdu przez róĝne elementy obwodu oraz moc rozproszonÈ na oporze;
7) opisuje wpïyw temperatury na opór metali i póïprzewodników.
9. Magnetyzm, indukcja magnetyczna. Uczeñ:
1) szkicuje przebieg linii pola magnetycznego w pobliĝu magnesów trwaïych i przewodników z prÈdem (przewodnik liniowy, pÚtla, zwojnica);
2) oblicza wektor indukcji magnetycznej wytworzonej przez przewodniki z prÈdem (przewodnik liniowy, pÚtla, zwojnica);
3) analizuje ruch czÈstki naïadowanej w staïym jednorodnym polu magnetycznym;
4) opisuje wpïyw materiaïów na pole magnetyczne;
5) opisuje zastosowanie materiaïów ferromagnetycznych;
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6) analizuje siïÚ elektrodynamicznÈ dziaïajÈcÈ na przewodnik z prÈdem
w polu magnetycznym;
7) opisuje zasadÚ dziaïania silnika elektrycznego;
8) oblicza strumieñ indukcji magnetycznej przez powierzchniÚ;
9) analizuje napiÚcie uzyskiwane na koñcach przewodnika podczas
jego ruchu w polu magnetycznym;
10) oblicza siïÚ elektromotorycznÈ powstajÈcÈ w wyniku zjawiska indukcji elektromagnetycznej;
11) stosuje reguïÚ Lenza w celu wskazania kierunku przepïywu prÈdu
indukcyjnego;
12) opisuje budowÚ i zasadÚ dziaïania prÈdnicy i transformatora;
13) opisuje prÈd przemienny (natÚĝenie, napiÚcie, czÚstotliwoĂÊ, wartoĂci skuteczne);
14) opisuje zjawisko samoindukcji;
15) opisuje dziaïanie diody jako prostownika.
10. Fale elektromagnetyczne i optyka. Uczeñ:
1) opisuje widmo fal elektromagnetycznych i podaje ěródïa fal w poszczególnych zakresach z omówieniem ich zastosowañ;
2) opisuje jednÈ z metod wyznaczenia prÚdkoĂci Ăwiatïa;
3) opisuje doĂwiadczenie Younga;
4) wyznacza dïugoĂÊ fali Ăwietlnej przy uĝyciu siatki dyfrakcyjnej;
5) opisuje i wyjaĂnia zjawisko polaryzacji Ăwiatïa przy odbiciu i przy
przejĂciu przez polaryzator;
6) stosuje prawa odbicia i zaïamania fal do wyznaczenia biegu promieni
w pobliĝu granicy dwóch oĂrodków;
7) opisuje zjawisko caïkowitego wewnÚtrznego odbicia i wyznacza kÈt
graniczny;
8) rysuje i wyjaĂnia konstrukcje tworzenia obrazów rzeczywistych i pozornych otrzymywane za pomocÈ soczewek skupiajÈcych i rozpraszajÈcych;
9) stosuje równanie soczewki, wyznacza poïoĝenie i powiÚkszenie otrzymanych obrazów.
11. Fizyka atomowa i kwanty promieniowania elektromagnetycznego. Uczeñ:
1) opisuje zaïoĝenia kwantowego modelu Ăwiatïa;
2) stosuje zaleĝnoĂÊ miÚdzy energiÈ fotonu a czÚstotliwoĂciÈ i dïugoĂciÈ
fali do opisu zjawiska fotoelektrycznego zewnÚtrznego, wyjaĂnia zasadÚ dziaïania fotokomórki;
3) stosuje zasadÚ zachowania energii do wyznaczenia czÚstotliwoĂci
promieniowania emitowanego i absorbowanego przez atomy;
4) opisuje mechanizmy powstawania promieniowania rentgenowskiego;
5) okreĂla dïugoĂÊ fali de Broglie’a poruszajÈcych siÚ czÈstek.
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12. Wymagania przekrojowe
Oprócz wiedzy z wybranych dziaïów Þzyki, uczeñ:
1) przedstawia jednostki wielkoĂci Þzycznych wymienionych w podstawie programowej, opisuje ich zwiÈzki z jednostkami podstawowymi;
2) samodzielnie wykonuje poprawne wykresy (wïaĂciwe oznaczenie i opis
osi, wybór skali, oznaczenie niepewnoĂci punktów pomiarowych);
3) przeprowadza zïoĝone obliczenia liczbowe, posïugujÈc siÚ kalkulatorem;
4) interpoluje, ocenia orientacyjnie wartoĂÊ poĂredniÈ (interpolowanÈ)
miÚdzy danymi w tabeli, takĝe za pomocÈ wykresu;
5) dopasowuje prostÈ y = ax + b do wykresu i ocenia trafnoĂÊ tego postÚpowania; oblicza wartoĂci wspóïczynników a i b (ocena ich niepewnoĂci nie jest wymagana);
6) opisuje podstawowe zasady niepewnoĂci pomiaru (szacowanie niepewnoĂci pomiaru, obliczanie niepewnoĂci wzglÚdnej, wskazywanie
wielkoĂci, której pomiar ma decydujÈcy wkïad na niepewnoĂÊ otrzymanego wyniku wyznaczanej wielkoĂci Þzycznej);
7) szacuje wartoĂÊ spodziewanego wyniku obliczeñ, krytycznie analizuje realnoĂÊ otrzymanego wyniku;
8) przedstawia wïasnymi sïowami gïówne tezy poznanego artykuïu
popularno-naukowego z dziedziny Þzyki lub astronomii.
13. Wymagania doĂwiadczalne
Uczeñ przeprowadza przynajmniej poïowÚ z przedstawionych poniĝej
badañ polegajÈcych na wykonaniu pomiarów, opisie i analizie wyników
oraz, jeĝeli to moĝliwe, wykonaniu i interpretacji wykresów dotyczÈcych:
1) ruchu prostoliniowego jednostajnego i jednostajnie zmiennego
(np. wyznaczenie przyspieszenia w ruchu jednostajnie zmiennym);
2) ruchu wahadïa (np. wyznaczenie przyspieszenia ziemskiego);
3) ciepïa wïaĂciwego (np. wyznaczenie ciepïa wïaĂciwego danej cieczy);
4) ksztaïtu linii pól magnetycznego i elektrycznego (np. wyznaczenie
pola wokóï przewodu w ksztaïcie pÚtli, w którym pïynie prÈd);
5) charakterystyki prÈdowo-napiÚciowej opornika, ĝarówki, ewentualnie diody (np. pomiar i wykonanie wykresu zaleĝnoĂci I(U);
6) drgañ struny (np. pomiar czÚstotliwoĂci podstawowej drgañ struny
dla róĝnej dïugoĂci drgajÈcej czÚĂci struny);
7) dyfrakcji Ăwiatïa na siatce dyfrakcyjnej lub pïycie CD (np. wyznaczenie gÚstoĂci Ăcieĝek na pïycie CD);
8) zaïamania Ăwiatïa (np. wyznaczenie wspóïczynnika zaïamania Ăwiatïa z pomiaru kÈta granicznego);
9) obrazów optycznych otrzymywanych za pomocÈ soczewek (np. wyznaczenie powiÚkszenia obrazu i porównanie go z powiÚkszeniem
obliczonym teoretycznie).
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