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PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU FIZYKA

IV etap edukacyjny – zakres rozszerzony

I.  Znajomo  i umiej tno  wykorzystania poj  i praw Þ zyki do wyja nia-
nia procesów i zjawisk w przyrodzie.

II.  Analiza tekstów popularnonaukowych i ocena ich tre ci.

III.  Wykorzystanie i przetwarzanie informacji zapisanych w postaci tekstu, 
tabel, wykresów, schematów i rysunków.

IV.  Budowa prostych modeli Þ zycznych i matematycznych do opisu zjawisk.

V.  Planowanie i wykonywanie prostych do wiadcze  i analiza ich wyników.

1. Ruch punktu materialnego. Ucze :

1)  rozró nia wielko ci wektorowe od skalarnych; wykonuje dzia ania 
na wektorach (dodawanie, odejmowanie, rozk adanie na sk adowe); 

2)  opisuje ruch w ró nych uk adach odniesienia;

3)  oblicza pr dko ci wzgl dne dla ruchów wzd u  prostej;

4)  wykorzystuje zwi zki pomi dzy po o eniem, pr dko ci  i przyspie-
szeniem w ru chu jednostajnym i jednostajnie zmiennym do oblicza-
nia parametrów ruchu;

5)  rysuje i interpretuje wykresy zale no ci parametrów ruchu od czasu;

6)  oblicza parametry ruchu podczas swobodnego spadku i rzutu piono-
wego;

7)  opisuje swobodny ruch cia , wykorzystuj c pierwsz  zasad  dynami-
ki Newtona;

8)  wyja nia ruch cia  na podstawie drugiej zasady dynamiki Newtona;

9)  stosuje trzeci  zasad  dynamiki Newtona do opisu zachowania si  cia ;

10)  wykorzystuje zasad  zachowania p du do obliczania pr dko ci cia  
podczas zde rze  niespr ystych i zjawiska odrzutu;

11)  wyja nia ró nice mi dzy opisem ruchu cia  w uk adach inercjalnych 
i nie iner cjalnych, pos uguje si  si ami bezw adno ci do opisu ruchu 
w uk adzie nieiner cjalnym;

12)  pos uguje si  poj ciem si y tarcia do wyja niania ruchu cia ;

13)  sk ada i rozk ada si y dzia aj ce wzd u  prostych nierównoleg ych; 

14)  oblicza parametry ruchu jednostajnego po okr gu; opisuje wektory 
pr dko ci i przy spieszenia do rodkowego;

15)  analizuje ruch cia  w dwóch wymiarach na przyk adzie rzutu pozio-
mego.
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2. Mechanika bry y sztywnej. Ucze :

1)  rozró nia poj cia: punkt materialny, bry a sztywna, zna granice ich 
stoso walno ci;

2)  rozró nia poj cia: masa i moment bezw adno ci;

3)  oblicza momenty si ;

4)  analizuje równowag  bry  sztywnych, w przypadku gdy si y le  
w jednej p asz czy  nie (równowaga si  i momentów si );

5)  wyznacza po o enie rodka masy; 

6)  opisuje ruch obrotowy bry y sztywnej wokó  osi przechodz cej przez 
rodek masy (pr dko  k towa, przyspieszenie k towe);

7)  analizuje ruch obrotowy bry y sztywnej pod wp ywem momentu si ;

8)  stosuje zasad  zachowania momentu p du do analizy ruchu;

9)  uwzgl dnia energi  kinetyczn  ruchu obrotowego w bilansie energii.

3. Energia mechaniczna. Ucze :

1)  oblicza prac  si y na danej drodze;

2)  oblicza warto  energii kinetycznej i potencjalnej cia  w jednorodnym 
polu grawi tacyjnym; 

3)  wykorzystuje zasad  zachowania energii mechanicznej do obliczania 
parametrów ruchu;

4)  oblicza moc urz dze , uwzgl dniaj c ich sprawno ;

5)  stosuje zasad  zachowania energii oraz zasad  zachowania p du do 
opisu zderze  spr ystych i niespr ystych.

4. Grawitacja. Ucze :

1)  wykorzystuje prawo powszechnego ci enia do obliczenia si y od-
dzia ywa  grawi ta cyjnych mi dzy masami punktowymi i sferycznie 
symetrycznymi;

2)  rysuje linie pola grawitacyjnego, rozró nia pole jednorodne od pola 
centralnego;

3)  oblicza warto  i kierunek pola grawitacyjnego na zewn trz cia a sfe-
rycznie syme try cznego; 

4)  wyprowadza zwi zek mi dzy przyspieszeniem grawitacyjnym na 
powierzchni pla nety a jej mas  i promieniem;

5)  oblicza zmiany energii potencjalnej grawitacji i wi e je z prac  lub 
zmian  energii kinetycznej;

6)  wyja nia poj cie pierwszej i drugiej pr dko ci kosmicznej; oblicza ich 
warto ci dla ró nych cia  niebieskich; 

7)  oblicza okres ruchu satelitów (bez nap du) wokó  Ziemi;

8)  oblicza okresy obiegu planet i ich rednie odleg o ci od gwiazdy, wy-
korzystuj c III prawo Keplera dla orbit ko owych;

9)  oblicza mas  cia a niebieskiego na podstawie obserwacji ruchu jego 
satelity.
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5. Termodynamika. Ucze :

1)  wyja nia za o enia gazu doskona ego i stosuje równanie gazu dosko-
na ego (równanie Clapeyrona) do wy zna  czenia parametrów gazu;

2)  opisuje przemian  izotermiczn , izobaryczn  i izochoryczn ;

3)  interpretuje wykresy ilustruj ce przemiany gazu doskona ego;

4)  opisuje zwi zek pomi dzy temperatur  w skali Kelwina a redni  
energi  kine tyczn  cz steczek;

5)  stosuje pierwsz  zasad  termodynamiki, odró nia przekaz energii 
w formie pracy od przekazu energii w formie ciep a;

6)  oblicza zmian  energii wewn trznej w przemianach izobarycznej 
i izocho rycznej oraz prac  wykonan  w przemianie izobarycznej;

7)  pos uguje si  poj ciem ciep a molowego w przemianach gazowych;

8)  analizuje pierwsz  zasad  termodynamiki jako zasad  zachowania 
energii;

9)  interpretuje drug  zasad  termodynamiki; 

10)  analizuje przedstawione cykle termodynamiczne, oblicza sprawno  
silników cieplnych w oparciu o wymieniane ciep o i wykonan  prac ; 

11)  odró nia wrzenie od parowania powierzchniowego; analizuje wp yw 
ci nienia na tem peratur  wrzenia cieczy;

12)  wykorzystuje poj cie ciep a w a ciwego oraz ciep a przemiany fazo-
wej w analizie bilansu cieplnego.

6. Ruch harmoniczny i fale mechaniczne. Ucze :

1)  analizuje ruch pod wp ywem si ) spr ystych (harmonicznych), po-
daje przyk ady takiego ruchu;

2)  oblicza energi  potencjaln  spr ysto ci;

3)  oblicza okres drga  ci arka na spr ynie i wahad a matematycznego;

4)  interpretuje wykresy zale no ci po o enia, pr dko ci i przyspiesze-
nia od czasu w ru chu drgaj cym;

5)  opisuje drgania wymuszone;

6)  opisuje zjawisko rezonansu mechanicznego na wybranych przyk a-
dach;

7)  stosuje zasad  zachowania energii w ruchu drgaj cym, opisuje prze-
miany energii kinetycznej i potencjalnej w tym ruchu;

8)  stosuje w obliczeniach zwi zek mi dzy parametrami fali: d ugo ci , 
cz stotli wo ci , okre sem, pr dko ci ;

9)  opisuje za amanie fali na granicy o rodków;

10)  opisuje zjawisko interferencji, wyznacza d ugo  fali na podstawie 
obrazu inter feren cyjnego;

11)  wyja nia zjawisko ugi cia fali w oparciu o zasad  Huygensa; 

12)  opisuje fale stoj ce i ich zwi zek z falami biegn cymi przeciwbie nie;

13)  opisuje efekt Dopplera w przypadku poruszaj cego si  ród a i nie-
ruchomego obser watora.
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7.  Pole elektryczne. Ucze :

1)  wykorzystuje prawo Coulomba do obliczenia si y oddzia ywania 
elektrosta tycz nego mi dzy adunkami punktowymi;

2)  pos uguje si  poj ciem nat enia pola elektrostatycznego;

3)  oblicza nat enie pola centralnego pochodz cego od jednego adun-
ku punkto wego;

4)  analizuje jako ciowo pole pochodz ce od uk adu adunków;

5)  wyznacza pole elektrostatyczne na zewn trz naelektryzowanego cia-
a sferycznie sy me trycznego;

6)  przedstawia pole elektrostatyczne za pomoc  linii pola;

7)  opisuje pole kondensatora p askiego, oblicza napi cie mi dzy ok ad-
kami;

8)  pos uguje si  poj ciem pojemno ci elektrycznej kondensatora;

9)  oblicza pojemno  kondensatora p askiego, znaj c jego cechy geome-
tryczne;

10)  oblicza prac  potrzebn  do na adowania kondensatora;

11)  analizuje ruch cz stki na adowanej w sta ym jednorodnym polu 
elektrycznym;

12)  opisuje wp yw pola elektrycznego na rozmieszczenie adunków 
w przewodniku, wyja nia dzia anie piorunochronu i klatki Faradaya.

8. Pr d sta y. Ucze :

1)  wyja nia poj cie si y elektromotorycznej ogniwa i oporu wewn trz-
nego;

2)  oblicza opór przewodnika, znaj c jego opór w a ciwy i wymiary geo-
metryczne;

3)  rysuje charakterystyk  pr dowo-napi ciow  opornika podlegaj cego 
prawu Ohma;

4)  stosuje prawa Kirchhoffa do analizy obwodów elektrycznych;

5)  oblicza opór zast pczy oporników po czonych szeregowo i równolegle; 

6)  oblicza prac  wykonan  podczas przep ywu pr du przez ró ne ele-
menty obwodu oraz moc rozproszon  na oporze; 

7)  opisuje wp yw temperatury na opór metali i pó przewodników. 

9. Magnetyzm, indukcja magnetyczna. Ucze :

1)  szkicuje przebieg linii pola magnetycznego w pobli u magnesów trwa-
ych i prze  wo dników z pr dem (przewodnik liniowy, p tla, zwojnica);

2)  oblicza wektor indukcji magnetycznej wytworzonej przez przewod-
niki z pr dem (prze wodnik liniowy, p tla, zwojnica);

3)  analizuje ruch cz stki na adowanej w sta ym jednorodnym polu ma-
gnetycznym;

4)  opisuje wp yw materia ów na pole magne tycz ne;

5)  opisuje zastosowanie materia ów ferromagnetycznych;



207
PODSTAWA PROGRAMOWA – FIZYKA – LICEUM 

6)  analizuje si  elektrodynamiczn  dzia aj c  na przewodnik z pr dem 
w polu ma gne   tycznym; 

7)  opisuje zasad  dzia ania silnika elektrycznego;

8)  oblicza strumie  indukcji magnetycznej przez powierzchni ;

9)  analizuje napi cie uzyskiwane na ko cach przewodnika podczas 
jego ruchu w polu magnetycznym;

10)  oblicza si  elektromotoryczn  powstaj c  w wyniku zjawiska induk-
cji elektro ma gnetycznej;

11)  stosuje regu  Lenza w celu wskazania kierunku przep ywu pr du 
indukcyjnego;

12)  opisuje budow  i zasad  dzia ania pr dnicy i transformatora;

13)  opisuje pr d przemienny (nat enie, napi cie, cz stotliwo , warto-
ci sku teczne);

14)  opisuje zjawisko samoindukcji;

15)  opisuje dzia anie diody jako prostownika.

10. Fale elektromagnetyczne i optyka. Ucze :

1)  opisuje widmo fal elektromagnetycznych i podaje ród a fal w po-
szczególnych zakresach z omówieniem ich zastosowa ; 

2)  opisuje jedn  z metod wyznaczenia pr dko ci wiat a;

3)  opisuje do wiadczenie Younga;

4)  wyznacza d ugo  fali wietlnej przy u yciu siatki dyfrakcyjnej;

5)  opisuje i wyja nia zjawisko polaryzacji wiat a przy odbiciu i przy 
przej ciu przez pola ryzator;

6)  stosuje prawa odbicia i za amania fal do wyznaczenia biegu promieni 
w pobli u granicy dwóch o rodków;

7)  opisuje zjawisko ca kowitego wewn trznego odbicia i wyznacza k t 
graniczny;

8)  rysuje i wyja nia konstrukcje tworzenia obrazów rzeczywistych i po-
zornych otrzymywane za pomoc  soczewek skupia j cych i rozprasza-
j cych; 

9)  stosuje równanie soczewki, wyznacza po o enie i powi kszenie otrzy-
manych obra zów.

11.  Fizyka atomowa i kwanty promieniowania elektromagnetycznego. Ucze :

1)  opisuje za o enia kwantowego modelu wiat a;

2)  stosuje zale no  mi dzy energi  fotonu a cz stotliwo ci  i d ugo ci  
fali do opisu zjawiska fotoelektrycznego zewn trznego, wyja nia za-
sad  dzia ania fotokomórki;

3)  stosuje zasad  zachowania energii do wyznaczenia cz stotliwo ci 
promienio wania emitowanego i absorbowanego przez atomy;

4)  opisuje mechanizmy powstawania promieniowania rentgenowskiego;

5)  okre la d ugo  fali de Broglie’a poruszaj cych si  cz stek. 
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12. Wymagania przekrojowe

Oprócz wiedzy z wybranych dzia ów Þ zyki, ucze :

1)  przedstawia jednostki wielko ci Þ zycznych wymienionych w podsta-
wie progra mo wej, opisuje ich zwi zki z jednostkami podstawowymi;

2)  samodzielnie wykonuje poprawne wykresy (w a ciwe oznaczenie i opis 
osi, wybór skali, oznaczenie niepewno ci punktów pomiarowych);

3)  przeprowadza z o one obliczenia liczbowe, pos uguj c si  kalkulato-
rem; 

4)  interpoluje, ocenia orientacyjnie warto  po redni  (interpolowan ) 
mi dzy danymi w ta beli, tak e za pomoc  wykresu; 

5)  dopasowuje prost  y = ax + b do wykresu i ocenia trafno  tego po-
st powania; oblicza warto ci wspó czynników a i b (ocena ich niepew-
no ci nie jest wymagana); 

6)  opisuje podstawowe zasady niepewno ci pomiaru (szacowanie nie-
pewno ci pomia ru, obliczanie niepewno ci wzgl dnej, wskazywanie 
wielko ci, której pomiar ma de  cy  duj cy wk ad na niepewno  otrzy-
manego wyniku wyznaczanej wielko ci Þ zy cz nej);

7)  szacuje warto  spodziewanego wyniku oblicze , krytycznie analizu-
je realno  otrzy  manego wyniku; 

8)  przedstawia w asnymi s owami g ówne tezy poznanego artyku u 
popularno-nauko wego z dziedziny Þ zyki lub astronomii.

13. Wymagania do wiadczalne

Ucze  przeprowadza przynajmniej po ow  z przedstawionych poni ej 
bada  polegaj cych na wykonaniu pomiarów, opisie i analizie wyników 
oraz, je eli to mo liwe, wykonaniu i inter pretacji wykresów dotycz cych:

1)  ruchu prostoliniowego jednostajnego i jednostajnie zmiennego 
(np. wyznaczenie przy spieszenia w ruchu jednostajnie zmiennym);

2)  ruchu wahad a (np. wyznaczenie przyspieszenia ziemskiego);

3)  ciep a w a ciwego (np. wyznaczenie ciep a w a ciwego danej cieczy);

4)  kszta tu linii pól magnetycznego i elektrycznego (np. wyznaczenie 
pola wokó  prze wodu w kszta cie p tli, w którym p ynie pr d);

5)  charakterystyki pr dowo-napi ciowej opornika, arówki, ewentual-
nie diody (np. pomiar i wykonanie wykresu zale no ci I(U);

6)  drga  struny (np. pomiar cz stotliwo ci podstawowej drga  struny 
dla ró nej d u go ci drgaj cej cz ci struny);

7)  dyfrakcji wiat a na siatce dyfrakcyjnej lub p ycie CD (np. wyznacze-
nie g sto ci cie ek na p ycie CD);

8)  za amania wiat a (np. wyznaczenie wspó czynnika za amania wia-
t a z pomiaru k ta granicznego);

9)  obrazów optycznych otrzymywanych za pomoc  soczewek (np. wy-
znaczenie po wi  k szenia obrazu i porównanie go z powi kszeniem 
obliczonym teoretycznie).


