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

 

Uczeń: 

• wyróżnia dwa rodzaje ładunków elektrycznych,  
• opisuje jakościowo oddziaływanie ładunków jednoimiennych i różnoimiennych,  
• opisuje i wyjaśnia, na czym polega elektryzowanie ciał,  
• wymienia i określa warunki zaistnienia podstawowych sposobów ładowania ciał, 
• opisuje budowę atomu i przedstawia graficznie model budowy atomu, 
• posługuje się pojęciem ładunku elektrycznego jako wielokrotności ładunku elektronu, 
• wyjaśnia, co to jest układ izolowany, 
• formułuje zasadę zachowania ładunku elektrycznego, 
• opisuje budowę i zasadę działania elektroskopu oraz posługuje się nim, 
• formułuje prawo Coulomba, 
• stosuje prawo Coulomba w prostych zadaniach rachunkowych, 
• wymienia i określa rodzaje pól elektrostatycznych,  
• przedstawia pole elektrostatyczne za pomocą linii pola,  

 
• odróżnia przewodniki od izolatorów i półprzewodników i podaje właściwe ich przykłady, 
• wymienia przykłady zastosowań przewodników i izolatorów w życiu codziennym,  
• opisuje przepływ prądu elektrycznego w przewodnikach jako ruch swobodnych elektronów, 
• posługuje się (intuicyjnie) pojęciami napięcia elektrycznego oraz natężenia prądu elektrycznego 

oraz wyraża je w jednostkach układu SI,  
• rozwiązuje zadania rachunkowe, stosując do obliczeń związek między natężeniem prądu, 

wielkością ładunku elektrycznego i czasem, 
• wymienia warunki przepływu prądu elektrycznego w obwodzie elektrycznym, 
• nazywa elementy obwodu elektrycznego,  
• rysuje schemat prostego obwodu elektrycznego, posługując się symbolami graficznymi jego 

elementów,  
• wymienia przyrządy służące do pomiaru napięcia i natężenia prądu elektrycznego,  
• rozróżnia sposoby łączenia elementów obwodu elektrycznego: szeregowy i równoległy, 
• formułuje i stosuje w zadaniach I prawo Kirchhoffa, 
• posługuje się pojęciem oporu elektrycznego i wyraża go w jednostce układu SI, 
• formułuje prawo Ohma, 
• stosuje prawo Ohma w prostych obwodach elektrycznych,  
• rozwiązuje zadania rachunkowe z wykorzystaniem prawa Ohma, 
• wyznacza opór elektryczny opornika lub żarówki za pomocą woltomierza i amperomierza,  
• wyjaśnia, od czego zależy opór elektryczny,  
• podaje przykłady zamiany energii elektrycznej na inne formy energii, 
• posługuje się pojęciami pracy i mocy prądu elektrycznego i wyraża je w jednostkach układu SI,  
• demonstruje zamianę energii elektrycznej na pracę mechaniczną,  
• przelicza energię elektryczną podaną w kilowatogodzinach na dżule i odwrotnie,  
• wyznacza moc żarówki (zasilanej z baterii) za pomocą woltomierza i amperomierza,  
• rozwiązuje proste zadania rachunkowe z zastosowaniem wzoru na pracę i moc prądu 

elektrycznego,  
• posługuje się pojęciem oporu zastępczego,  
• oblicza opór zastępczy dla oporników połączonych szeregowo i równolegle,  
• wymienia podstawowe zasady bezpiecznego użytkowania odbiorników energii elektrycznej,  
• opisuje wpływ prądu elektrycznego na organizmy żywe, 



 
• zna źródła pola magnetycznego w przyrodzie,  

• nazywa bieguny magnetyczne magnesu trwałego i Ziemi, 
• demonstruje oddziaływanie biegunów magnetycznych, 
• opisuje zachowanie igły magnetycznej w obecności magnesu oraz zasadę działania kompasu,  
• opisuje oddziaływanie magnesów na żelazo i podaje przykłady wykorzystania tego 

oddziaływania, 
• posługuje się pojęciem pola magnetycznego,  
• demonstruje kształt linii pola magnetycznego,  
• opisuje wzajemne oddziaływanie przewodników, przez które płynie prąd elektryczny,                        

i magnesu trwałego, 
• opisuje działanie przewodnika, przez który płynie prąd elektryczny, na igłę magnetyczną,  
• zauważa, że wokół przewodnika, przez który płynie prąd elektryczny, istnieje pole 

magnetyczne  
• ustala bieguny magnetyczne przewodnika kołowego (metodą prawej dłoni), 
• demonstruje i określa kształt i zwrot linii pola magnetycznego za pomocą reguły prawej dłoni 
• opisuje działanie elektromagnesu i rolę rdzenia w elektromagnesie, 
• projektuje i buduje prosty elektromagnes,  
• przedstawia zastosowanie elektromagnesu, 
• posługuje się pojęciem siły magnetycznej (elektrodynamicznej), 
• opisuje wzajemne oddziaływanie magnesów i elektromagnesów, 
• wyjaśnia działanie silnika elektrycznego prądu stałego, 
• opisuje działanie prądnicy i transformatora, 
• opisuje zastosowania transformatorów. 
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