
WYMAGANE WIADOMOŚCI I  UMIEJĘTNOŚCI  UCZNIA  NA  OCENĘ  DOPUSZCZAJĄCĄ  
Z FIZYKI  DLA KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ  

Uczeń:  

• Zna jednostki podstawowe i pochodne i potrafi je zamieniać. 

• Podaje przykłady zjawisk, ciał i wielkości fizycznych. 

• Posługuje się pojęciem siły (zna cechy siły, potrafi porównać dwie siły, zna warunki równowagi sił, potrafi 
dodawać siły i obliczać ich wypadkową, mierzy siły siłomierzem). 

• Potrafi wyznaczyć wypadkową sił zgodnych i przeciwnych. 

• Odróżnia siły wypadkową i równoważącą. 

• Zna definicję prędkości średniej ciała. Rozumie pojęcie prędkości chwilowej i średniej. 

• Rozumie pojęcie przyśpieszenia. Oblicza przyspieszenie średnie ze wzoru a=v/t. Zna jednostkę 
przyspieszenia.  

• Czyta i sporządza proste wykresy ruchu ciała - np. odczytuje prędkość ciała z wykresu zależności prędkości od 
czasu v(t). 

• Potrafi opisać ruch ciała – wie, co to jest ruch, tor ruchu, droga, prędkość ruchu itp. 

• Określa, rozróżnia i podaje przykłady różnego rodzaju ruchów ciała.  

• Wie, jak można podzielić ruch ze względu na kształt toru, a jak ze względu na zmiany prędkości? Potrafi podać 
właściwe tego przykłady.  

• Podaje cechy charakterystyczne ruchu jednostajnego, jednostajnie przyspieszonego, opóźnionego, ruchu po 
okręgu; wskazuje podobieństwa i różnice w ruchach. 

• Rozwiązuje zadania rachunkowe z zastosowaniem wzorów określających zależność drogi, prędkości, 
przyspieszenia od czasu dla ruchu jednostajnego i jednostajnie przyspieszonego. 

• Opisuje ruch ‘jednostajny’ po okręgu - wymienia wielkości związane z tym ruchem. 

• Wie, że ruch po okręgu wymaga działania siły dośrodkowej i w prostych przykładach potrafi ją wskazać. 

• Zna treści zasad dynamiki.  

• Podaje przykłady sił akcji i reakcji, 

• Podaje przykłady sił przyspieszających i hamujących ruch ciała. 

• Analizuje siły działające na ciało w określonym typowym przykładzie ruchu i określa zachowanie ciała pod ich 
wpływem. 

• Opisuje swobodny spadek. 

• Zna wartość przyśpieszenia ziemskiego g i wie, że przyspieszenie ziemskie nie zależy od masy ciała. 

• Potrafi dokonać podziału tarcia. 

• Podaje pozytywne i negatywne skutki siły tarcia. Zna sposoby ich zmniejszania oporów ruchu.  

• Wie od czego zależy siła tarcia. 

• Posługuje się pojęciami pracy, mocy oraz energii i wyraża je w jednostkach układu SI. 

• Podaje przykłady wykonania pracy fizycznej. 

• Podaje przykłady różnych form energii.  

• Wymienia rodzaje energii nagromadzonej w każdym ciele. 

• Posługuje się pojęciami energii potencjalnej ciężkości, energii kinetycznej i wyraża je w jednostkach układu SI.  

• Formułuje zasadę zachowania energii mechanicznej. 

• Rozwiązuje zadania rachunkowe z zastosowaniem wzorów na pracę, moc, energię potencjalną grawitacji oraz 
energię kinetyczną ciała. 

• Rozwiązuje zadania z zastosowaniem zasady zachowania energii mechanicznej. 

• Wskazuje źródła energii odnawialnej i nieodnawialnej. 

• Wie, co to są maszyny proste i potrafi podać przykłady maszyn prostych. 

• Wyjaśnia zasadę działania dźwigni dwustronnej, bloku nieruchomego i kołowrotu. 

• Intuicyjnie posługuje się pojęciem pola grawitacyjnego; wie że w polu grawitacyjnym działa siła grawitacji. 

• Potrafi dokonać elementarnych obliczeń, posługując prawem powszechnego ciążenia i podanymi wzorami 
(np. na siłę odśrodkową). 

• Zna i poprawnie wypowiada prawo powszechnego ciążenia oraz I prawo Keplera. 

• Rozumie rolę siły grawitacyjnej jako siły dośrodkowej w ruchu planet i satelitów. 

• Podaje podstawowe informacje o ciałach niebieskich występujących we Wszechświecie (gwiazdy, planety, 
komety itp.). 

• Zna budowę Układu Słonecznego oraz cechy ruchu planet w Układzie Słonecznym. 


	Wymagane wiadomości i umiejętności ucznia na  ocenę  dopuszczającą
	z fizyki dla klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej
	 Zna treści zasad dynamiki.
	 Wie od czego zależy siła tarcia.
	 Wskazuje źródła energii odnawialnej i nieodnawialnej.
	 Wie, co to są maszyny proste i potrafi podać przykłady maszyn prostych.
	 Wyjaśnia zasadę działania dźwigni dwustronnej, bloku nieruchomego i kołowrotu.



