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Przyroda - Fizyka  LO-2A  

Wątek tematyczny 

Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 

Wymagania podstawowe odpowiadają ocenom 
dopuszczającej i dostatecznej 

Wymagania ponadpodstawowe odpowiadają ocenom dobrej i 
bardzo dobrej 

Spełnienie wymagań poziomu oznacza, że uczeń: Spełnienie wymagań poziomu oznacza, że uczeń ponadto: 

  Wymagania podstawowe  Wymagania ponadpodstawowe 

1 

Metoda 
naukowa  
i wyjaśnianie 
świata 

• wskazuje różnice pomiędzy obserwacją a 
eksperymentem 

• planuje wybraną obserwację 

• planuje wybrany eksperyment 

• wyróżnia etapy pracy badawczej (ustalenie problemu 
badawczego, sformułowanie hipotezy, zaplanowanie 
eksperymentu) 

• wyjaśnia różnice między obserwacją a eksperymentem 

• opisuje warunki prawidłowego prowadzenia  
i dokumentowania obserwacji 

• opisuje warunki prawidłowego planowania i przeprowadzania 
eksperymentu 

• przeprowadza zaplanowany przez siebie eksperyment, 
opracowuje wyniki i formułuje wnioski potwierdzające lub 
odrzucające postawioną wcześniej hipotezę 

2. 
Historia myśli 
naukowej 

• zna historię kształtowania się poglądów na budowę 
Wszechświata 

• rozumie założenia teorii wielkiego wybuchu 

3. 
Wielcy 
rewolucjoniści 
nauki 

• wskazuje sylwetki i dokonania jednego wybranego 
uczonego mającego jego zdaniem największy wpływ na 
rozwój danej dziedziny naukowej 

• wskazuje sylwetki i dokonania co najmniej dwóch 
wybranych uczonych mających jego zdaniem największy 
wpływ na rozwój danej dziedziny naukowej 

• analizuje działania wybranych uczonych  
i odkrywców, wskazując wpływ ich dokonań na rozwój 
fizyki 

• wyszukuje podstawowe informacje na temat odkryć 
uczonego w ramach wybranego tematu  
(do wyboru: Newton i teoria grawitacji;  
Albert Einstein i teoria względności;  
Planck, Dirac, Heisenberg … i teoria kwantowa)  

• analizuje dokonania wybranych uczonych lub odkrywców w 
kontekście okresu historycznego, w którym żył i pracował  

• przeprowadza rozumowanie i wnioskowanie, wskazujące na 
ciągłość i hierarchiczność odkryć naukowych, którego 
punktem wyjścia są słowa Izaaka Newtona „Jeśli widzę dalej, 
to tylko dlatego, że stoję na ramionach olbrzymów” 

• analizuje odkrycia uczonego i przedstawia ich przełomowe 
znaczenie dla rozwoju fizyki w ramach wybranego tematu 

• przygotowuje i przedstawia prezentację pt. Newton i teoria 
grawitacji 

• przygotowuje i przedstawia prezentację pt. Albert Einstein i 
teoria względności 

• przygotowuje i przedstawia prezentację pt. Planck, Dirac, 
Heisenberg … i teoria kwantowa 
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• przedstawia odkrycia uczonego w ramach wybranego 
tematu 

4. 
Dylematy 
moralne w 
nauce 

• wyszukuje informacje o osiągnięciach naukowych, które 
zostały wykorzystane zarówno dla dobra człowieka, jak i 
przeciwko człowiekowi  

• wyszukuje i analizuje przynajmniej dwa osiągnięcia, 
których twórcy mogli mieć dylematy moralne związane z 
ich późniejszym wykorzystaniem 

• wskazuje informacje popularnonaukowe, które 
wymagają zweryfikowania 

• analizuje wybrane informacje o charakterze 
popularnonaukowym i wskazuje sprzeczności  
w nich występujące lub argumenty potwierdzające ich 
prawdziwość 

• przedstawia i analizuje przynajmniej trzy odkrycia naukowe 
pod kątem ich wykorzystania przez ludzi – wykazując brak 
możliwości jednoznacznego przewidzenia przez naukowców 
zastosowania wyników ich pracy w przyszłości 

• opracowuje i przedstawia prezentację pt. Rozszczepienie 
jądra atomowego – od broni jądrowej do elektrowni 
atomowej 

• opracowuje i przedstawia prezentację pt. Rad – zabójca czy 
uzdrowiciel? 

 

5. Nauka i 
pseudonauka 

• zna zagrożenia wynikające z pseudo nauk takich jak 
astrologia, różdżkarstwo, rzekome „prądy” (żyły) wodne, 
lewitacja 

• zna stanowisko fizyki w kwestii poszczególnych rodzajów 
pseudonauki 

6. Nauka  
w mediach 

• analizuje wybrane informacje medialne, wskazuje 
zawarte w nich błędy i podaje prawidłową treść 
informacji 

• przygotowuje i przedstawia prezentację pt. Ta relacja 
oparta była na nieprawdziwej teorii naukowej na 
podstawie wybranych artykułów prasowych dotyczących 
awarii elektrowni jądrowej w Japonii w marcu 2011 r.  

• podaje przykład reklamy telewizyjnej lub prasowej, w 
której podano nieprawdziwe informacje 

• analizuje wybraną reklamę telewizyjną lub prasową i 
wskazuje jeden efekt zastosowany specjalnie, a nie 
prawdziwy wynik działania produktu 

 

• opracowuje i przedstawia prezentację pt. Planety poza 
Układem Słonecznym  

• analizuje informacje prasowe dotyczące odkrycia cząstek 
poruszających się z prędkością większą od prędkości światła 
i przedstawia na ich podstawie argumenty podważające 
teorię względności Alberta Einsteina lub uznające ją za 
niepodważalną 

• analizuje wybraną reklamę telewizyjną lub prasową pod 
kątem zastosowanych trików technicznych i efektów 
specjalnych 

• przedstawia na wybranym przykładzie potencjalny przebieg 
reklamy telewizyjnej pozbawionej trików 
i efektów specjalnych 

• przygotowuje i przedstawia prezentację pt. Reklamowe 
efekty specjalne, czyli jak można wprowadzić kogoś w błąd 

7. Nauka w 
komputerze 

• posiada świadomość możliwości przeprowadzania 
różnorakich badań i symulacji komputerowych 

• potrafi modelować i opracowywać wybrane przez siebie 
eksperymenty lub zjawiska przy pomocy komputera 



 

 

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Salezjanek w Krakowie - Zakres wymagań dla przedmiotu "Przyroda - Fizyka"  w roku szk. 2019/2020 

 

3/7 

 

8. Polscy badacze 
i ich odkrycia . 

• zna odkrycia M. Kopernika, M. Skłodowskiej, K. Fajansa,  
I. Łukasiewicza, K. Olszewskiego i Z. Wróblewskiego  

• Potrafi wskazać ośrodki badawcze w Polsce posiadające 
największe osiągnięcia w zakresie fizyki 

9.  
Wynalazki, 
które zmieniły 
świat 

• wyszukuje informacje o najważniejszym jego zdaniem 
wynalazku lub odkryciu 

• opisuje tło historyczne wybranego odkrycia lub 
wynalazku 

• wyszukuje informacje na temat odkrycia telegrafu, 
telefonu i radia 

• opisuje tło historyczne odkrycia telegrafu, telefonu i radia 

• wyszukuje informacje dotyczące historii radia  
i telewizji, 

• uczestniczy w tematycznej burzy mózgów 

• wyszukuje wiadomości dotyczące silników parowych, 
spalinowych i elektrycznych  

• analizuje i selekcjonuje informacje dotyczące budowy i 
zasady działania silników parowych, spalinowych i 
elektrycznych 

• uczestniczy w tworzeniu tematycznej mapy mentalnej 

• analizuje i przedstawia naukowe, społeczne i ekonomiczne 
znaczenie wybranego wynalazku lub odkrycia 

• analizuje i przedstawia naukowe, społeczne i ekonomiczne 
znaczenie odkrycia telegrafu, telefonu i radia 

• analizuje, na przykładzie wybranego odkrycia lub wynalazku, 
proces twórczy i wskazuje czynniki warunkujące jego 
powodzenie lub trudności 

• analizuje, na przykładzie wynalezienia telefonu, telegrafu lub 
radia, proces twórczy i wskazuje czynniki warunkujące jego 
powodzenie lub trudności 

• analizuje i selekcjonuje informacje dotyczące historii radia i 
telewizji 

• przygotowuje prezentację multimedialną dotyczącą historii 
radia i telewizji 

• wskazuje czynniki wpływające na rozwój współczesnej nauki 
i technologii 

• przeprowadza wywód myślowy o tym, że wynalazki tworzą 
wynalazki, i popiera go przykładami 

• analizuje historię odkryć dotyczących silników  
i wskazuje ich logiczny ciąg oraz przedstawia czynniki 
historyczne warunkujące rozwój tej dziedziny techniki 

• analizuje budowę i zasadę działania silników różnego typu, a 
następnie wskazuje obszary ich najbardziej ekonomicznego 
wykorzystania; uzasadnia swoje zdanie 

• przygotowuje prezentację multimedialną dotyczącą budowy i 
zasady działania silników parowych, spalinowych i 
elektrycznych 

• analizuje czynniki przyrodnicze środowiska  
i wskazuje jego zdaniem prawidłowy kierunek rozwoju nauki 
związanej z napędami wykorzystywanymi w przemyśle 

10. 
Energia – od 
Słońca do 
żarówki 

• wyszukuje wiadomości o termicznych  
i nietermicznych źródłach światła  

• analizuje i selekcjonuje zdobyte wiadomości  

• analizuje widma światła pochodzącego z różnych źródeł, a 
następnie wykazuje podobieństwa  
i różnice między nimi 
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o termicznych i nietermicznych źródłach światła 

• opisuje widma światła pochodzącego z różnych źródeł 
• przygotowuje i przedstawia wiadomości dotyczące cech 

charakterystycznych energii słonecznej 

• przygotowuje prezentację multimedialną dotyczącą 
podobieństw światła lasera i światła żarówki oraz różnic 
między nimi 

• analizuje treść artykułu dotyczącego budowy  
i działania domowego spektroskopu 

• kieruje pracą grupy tworzącej model spektroskopu i 
wykonującej doświadczenia  

 

11. Światło i obraz  

• wie jak powstają barwy • zna systemy zapisu barw RGB oraz CMYK;  

• wyróżnia elementy światłoczułe w aparatach cyfrowych 

• traktuje obraz jako przekaz informacji, oraz dostrzega jego  

• uwarunkowania społeczne i kulturowe 

12. Sport  
• aerodynamika; wpływ stroju i sprzętu sportowego (np. 

buty, kombinezon itp.) na wyniki sportowe 
• podaje przykłady wykorzystywania praw fizyki w sporcie 

13. 
Technologie  
współczesne  
i przyszłości 

• wyszukuje wiadomości o półprzewodnikach, diodach, 
tranzystorach, ciekłych kryształach lub 
nadprzewodnikach (do wyboru) 

• analizuje i selekcjonuje wiadomości dotyczące 
elementów współczesnej elektroniki 

• analizuje i selekcjonuje informacje dotyczące zmian 
właściwości ciekłych kryształów pod wpływem pola 
elektrycznego 

• wyszukuje w Internecie i przedstawia na lekcji filmy 
ukazujące świat elektroniki w XXI wieku; komentuje 
prezentowane zjawiska 

• przygotowuje i przedstawia prezentację multimedialną 
dotyczącą elementów współczesnej elektroniki 

• przygotowuje i przedstawia prezentację multimedialną 
dotyczącą ciekłych kryształów  
i zmian ich właściwości pod wpływem pola elektrycznego 

• wyszukuje, analizuje i prezentuje informacje dotyczące 
nanotechnologii; wyjaśnia znaczenie dwóch nagród R.P. 
Feynmana, wyznaczonych przez uczonego w czasie 
słynnego wykładu pt. „Na dole jest jeszcze dużo miejsca” 

14. 
Współczesna 
diagnostyka  
i medycyna 

• wyszukuje informacje na temat wybranej metody 
współczesnej diagnostyki medycznej  
(do wyboru: radioterapia, laseroterapia, tomografia 
komputerowa, rezonans magnetyczny) 

• omawia dwie wybrane metody współczesnej diagnostyki 
medycznej 

• analizuje co najmniej dwie wybrane metody współczesnej 
diagnostyki medycznej i wskazuje ich zastosowanie w 
leczeniu różnych schorzeń 

• opracowuje i przedstawia prezentację dotyczącą medycyny 
nuklearnej, a w szczególności scyntygrafii, brachyterapii i 
Pozytonowej Tomografii Emisyjnej 
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• przygotowuje i przedstawia prezentację o pozytywnych i 
negatywnych skutkach wykorzystania lasera w kosmetologii 

• opracowuje mapę wyposażenia jednostek służby zdrowia w 
aparaturę do diagnostyki obrazowej na podstawie analizy 
zakresu działalności placówek służby zdrowia w najbliższej 
okolicy 

15. 
Ochrona 
przyrody  
i środowiska 

• wyszukuje wiadomości na temat efektu cieplarnianego 

• podaje argumenty potwierdzające wpływ efektu 
cieplarnianego na zmiany klimatu na Ziemi 

• wyjaśnia mechanizm efektu cieplarnianego z punktu 
widzenia fizyki 

• opracowuje i przedstawia prezentację pt. Prawdy i mity o 
efekcie cieplarnianym 

16. Nauka  
i sztuka 

• wyszukuje informacje o datowaniu radioizotopowym i 
termoluminescencji  

• przedstawia zakresy stosowalności wybranej metody 
datowania radiowęglowego 

• wyszukuje informacje o fizycznych metodach analizy 
obrazowej dzieł sztuki 

• objaśnia wybraną metodę analizy obrazowej dzieł sztuki 

• przygotowuje argumenty do dyskusji pt. Jak sprawdzić, czy 
Mona Liza jest falsyfikatem? 

• przedstawia argumenty naukowe potwierdzające 
autentyczność obrazu Mona Lisa  

• przygotowuje i przedstawia prezentację pt. Współczesne 
laboratorium kryminalistyczne 

• wskazuje i wyjaśnia informacje, które można uzyskać 
wybraną metodą analizy obrazowej dzieł sztuki 

• wyjaśnia zastosowanie co najmniej dwóch metod analizy 
obrazowej dzieł sztuki 

• przygotowuje i przedstawia prezentację pt. Współczesne 
metody badania autentyczności dzieł sztuki 

• przygotowuje i przedstawia informacje o działaniu  
i zastosowaniu spektroskopu masowego do analizy dzieł 
sztuki 

17. Uczenie się 
• metody zapisu danych i archiwizowania informacji;  • wyjaśnia rolę sieci neuronowych w rozwoju technologii 

informatycznych 

18. Barwy  
i zapachy świata 

• wyszukuje wiadomości dotyczące dyfuzji w gazach 

• analizuje informacje dotyczące dyfuzji w gazach 

• wyszukuje i przedstawia informacje na temat marketingu 
zapachowego 

• wyszukuje informacje na temat składania barw 

• wyszukuje wiadomości na temat zasady działania 
drukarki atramentowej wielobarwnej i przedstawia je w 

• przedstawia przykłady rozchodzenia się zapachów w 
powietrzu i proponuje doświadczenie obrazujące zjawisko 
dyfuzji w gazach 

• prezentuje wybrane doświadczenia obrazujące dyfuzję w 
gazach 

• przygotowuje i przedstawia prezentację na temat 
aromaterapii 
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formie prezentacji 
 
 

• przygotowuje i przedstawia prezentację pt. Marketing 
zapachowy, czyli czy zawsze cel uświęca środki? 

• przygotowuje i przedstawia prezentację na temat wrażliwości 
zmysłu węchu człowieka  z uwzględnieniem nowej teorii na 
temat jego kwantowego charakteru 

• przygotowuje i przedstawia prezentację na temat widzenia 
barwnego człowieka 

• przygotowuje i przedstawia prezentację pt. System CMYK – 
druk wielobarwny 

• przygotowuje i przedstawia prezentację na temat mieszania 
barw 

19. 
Cykle, rytmy  
i czas 

• wyszukuje wiadomości dotyczące historii kalendarza 

• analizuje i selekcjonuje informacje dotyczące historii 
kalendarza 

• analizuje i selekcjonuje informacje dotyczące historii 
zegara 

• omawia zjawiska okresowe, które są podstawą kalendarza, 
oraz metody pomiaru czasu 

• przygotowuje i przedstawia prezentację multimedialną 
dotyczącą historii kalendarza 

• przygotowuje i przedstawia prezentację multimedialną 
dotyczącą rodzajów zegarów  
i zasad ich działania 

• przygotowuje i prezentuje opracowanie dotyczące 
termodynamicznej strzałki czasu 

20. Śmiech i płacz 
• posiada wiedzę na temat fizycznej charakterystyki 

odgłosów śmiechu i płaczu (rytm, barwa dźwięku itp.) 
• wyjaśnia rolę technik informatycznych w rozpoznawaniu 

emocji  

21. Zdrowie 
 

• wyszukuje wiadomości o przepływie ciepła 

• analizuje i selekcjonuje informacje o sposobach 
przepływu ciepła 

• wyszukuje wiadomości o zagrożeniach, których skutkiem 
są choroby kręgosłupa 

• wyszukuje wiadomości o maszynach prostych 

• analizuje i selekcjonuje informacje na temat kręgosłupa 
jako układu mechanicznego 

• analizuje i selekcjonuje informacje na temat działania 
stawów jako maszyn prostych 

 

• omawia wpływ zjawisk przepływu ciepła na proces 
termoregulacji organizmu 

• omawia objawy i sposoby zapobiegania wychłodzeniu i 
przegrzaniu organizmu człowieka 

• przygotowuje i przedstawia prezentację multimedialną 
dotyczącą fizycznych aspektów wymiany ciepła z 
otoczeniem i odzieży termo-aktywnej 

• analizuje i selekcjonuje wiadomości z różnych źródeł w celu 
przygotowania i przedstawienia prezentacji pt. Co to znaczy, 
że mam gorączkę 

• przygotowuje i przedstawia prezentację multimedialną 
dotyczącą kręgosłupa jako układu biomechanicznego 

• omawia objawy chorób kręgosłupa i sposoby zapobiegania 
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tym chorobom, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu 
wykonywanej pracy na stan kręgosłupa 

• analizuje wypowiedź Bertranda Russella „Badania w 
dziedzinie medycyny dokonały tak olbrzymiego postępu, że 
dziś praktycznie biorąc nikt już nie jest zdrowy” i przedstawia 
znane odkrycia w dziedzinie diagnozowania i leczenia 
chorób kręgosłupa 

22. Piękno i uroda 

• zna koncepcję harmonii sfer jako motywacji do 
poznawania Wszechświata  

• podaje rolę symetrii, mieszania barw oraz światłocienia w 
kształtowaniu się poglądów na piękno architektoniczne, 
modę i urodę 

23. Woda – cud 
natury 

• wyszukuje wiadomości o fizycznych właściwościach 
wody (rozszerzalności termicznej, ciepła właściwego i 
napięcia powierzchniowego wody) 

• analizuje i selekcjonuje informacje na temat fizycznych 
właściwości wody 

• zna właściwości fizyczne wody i potrafi wskazać przykłady 
ich wykorzystania w przyrodzie 

• opracowuje i prezentuje wybrane doświadczenie obrazujące 
właściwości fizyczne wody 

• opracowuje i przedstawia prezentację multimedialną 
dotyczącą znaczenia napięcia powierzchniowego i zjawiska 
włoskowatości  
w życiu codziennym, przemyśle i przyrodzie 

• wyszukuje niezbędne informacje i na ich podstawie 
opracowuje prezentację pt. Znaczenie oceanów w 
kształtowaniu klimatu na Ziemi 

24. Największe  
i najmniejsze 

• wyszukuje wiadomości na temat obiektów fizycznych o 
największych i najmniejszych rozmiarach 

• wymienia przykładowe obiekty fizyczne  
o największych i najmniejszych rozmiarach 

• wyszukuje wiadomości na temat wybranego sposobu 
pomiaru bardzo krótkich i bardzo długich czasów 

• analizuje wiadomości na temat wybranego sposobu 
pomiaru bardzo krótkich i bardzo długich czasów i 
przedstawia je w formie prezentacji 

• przedstawia co najmniej dwa sposoby pomiaru bardzo 
krótkich i bardzo długich czasów i przedstawia je w formie 
prezentacji 

 

 

 

 


