
Klasa 3e 2011/2012

Dział: 14. Światło i jego rola w przyrodzie – 12h
• Temat Wymagania

Podstawowe
Uczeń

Rozszerzające
Uczeń

1. Korpuskularno-
falowa natura 
światła

2. Zjawisko 
fotoelektryczne

3. Zadania
4. Kwantowy model  

światła
5. Model Bohra 

budowy atomu 
wodoru

6. Zadania 
7. Analiza  

spektralna
8. Laser i jego 

zastosowania
9. Zadania 

• potrafi wyjaśnić, na czym polega zjawisko fotoelektryczne,
• wie, co to jest praca wyjścia elektronu z metalu,
• potrafi sformułować warunek zajścia efektu fotoelektrycznego dla metalu o pracy 

wyjścia W,
• wie, jakie ciała wysyłają promieniowanie o widmie ciągłym,
• wie, co to znaczy, że atom jest w stanie podstawowym lub wzbudzonym,
• wie, że model Bohra został zastąpiony przez nową teorię – mechanikę kwantową,
• wie, że każdy pierwiastek w stanie gazowym pobudzony do świecenia wysyła 

charakterystyczne dla siebie widmo liniowe.
• wie, na czym polega analiza spektralna,
• wie, że spektroskop służy do badania widm,
• wie, co to są widma absorpcyjne i emisyjne,
• wie, jak powstają linie Fraunhofera w widmie słonecznym,

• wie, od czego zależy energia kinetyczna 
fotoelektronów  i liczba fotoelektronów wybitych w 
jednostce czasu,

• wie, że wymienionych faktów doświadczalnych nie 
można wytłumaczyć, posługując się falową teorią 
światła, 

• potrafi wyjaśnić zjawisko fotoelektryczne na 
podstawie kwantowego modelu światła,

• potrafi zapisać i zinterpretować wzór na energię 
kwantu,

• potrafi napisać i objaśnić wzór na energię kinetyczną 
fotoelektronów,

• potrafi narysować i objaśnić wykres zależności 
energii kinetycznej fotoelektronów od częstotliwości 
dla kilku metali,

• potrafi sformułować i zapisać postulaty Bohra (wie, 
że promienie dozwolonych orbit i energia elektronu 
w atomie wodoru są skwantowane),wie, że 
całkowita energia elektronu w atomie wodoru jest 
ujemna,

• potrafi wyjaśnić, jak powstają serie widmowe, 
korzystając z modelu Bohra atomu wodoru,

• potrafi zamienić energię wyrażoną w dżulach na 
energię wyrażoną w elektronowoltach,

• wie, czym różni się światło laserowe od światła 
wysyłanego przez inne źródła,

• potrafi wymienić zastosowania lasera.
• wie, że pojęcie kwantu energii wprowadził do fizyki 

Planck,



• wie, że wyjaśnienie efektu fotoelektrycznego podał 
Einstein,

• potrafi obliczyć całkowitą energię elektronu w 
atomie wodoru,

• potrafi wykazać zgodność wzoru Balmera z modelem 
Bohra budowy atomu wodoru,

• potrafi wyjaśnić, dlaczego nie można było 
wytłumaczyć powstawania liniowego widma atomu 
wodoru na gruncie fizyki klasycznej,

• potrafi wyjaśnić, dlaczego model Bohra atomu 
wodoru był modelem „rewolucyjnym”,

• wie, że model Bohra jest do dziś wykorzystywany do 
intuicyjnego wyjaśniania niektórych wyników 
doświadczalnych, gdyż stanowi dobre przybliżenie 
wyników uzyskiwanych na gruncie mechaniki 
kwantowej.

• Właściwości  
optyczne ciał

• Powtórzenie 

• Praca klasowa

• wie, dlaczego fala elektromagnetyczna nie może się 
rozchodzić (jest pochłaniana) w przewodnikach,

• potrafi wyjaśnić, dlaczego tylko niektóre ciała są 
przeźroczyste.

• potrafi wymienić niektóre zastosowania ciekłych 
kryształów.

Dział 15. Fizyczne podstawy mikroelektroniki i telekomunikacji – 6h

• Temat Wymagania

Podstawowe
Uczeń

Rozszerzające
Uczeń

10. Modele przewodnictwa elektrycznego. Przewodniki izolatory i półprzewodniki
11. Model energetyczny pojedynczego atomu a model energetyczny ciała stałego
12. Półprzewodniki samoistne i domieszkowe. Podstawy elektroniki  

półprzewodnikowej
13. Zł cze p-n, dioda półprzewodnikowa i jej zastosowania. Tranzystor. Układyą  

• potrafi wyjaśnić pasmową teorię przewodnictwa przewodników, 
izolatorów, półprzewodników samoistnych i domieszkowych, 

• opisuje własności złącza p-n, 



scalone. Nadprzewodnictwo
14. Fizyczne podstawy telekomunikacji. Przetwarzanie, przesyłanie i gromadzenie  

informacji
15. Zadania 
16. Praca klasowa
•

• wyjaśnia działanie diody półprzewodnikowej, 

• wyjaśnia działanie układów prostowniczych, 

• wyjaśnia budowę i działanie tranzystora, 

• wyjaśnia działanie układu wzmacniającego zawierającego 
tranzystor, 

• wyjaśnia różnice pomiędzy cyfrowym i analogowym zapisem 
sygnałów;

Dział: 15. Fizyka jądrowa i jej zastosowania – 15h
• Temat Wymagania

Podstawowe
Uczeń

Rozszerzające
Uczeń

• Promieniotwórczość  
naturalna.  

• Jądro atomu i jego  
budowa 

• Zadania 

• wie, że niektóre pierwiastki samorzutnie 
emitują promieniowanie zwane 
promieniowaniem jądrowym,

• potrafi wymienić rodzaje tego promieniowania 
i podać ich główne właściwości,

• wie, z jakich składników zbudowane jest jądro 
atomowe,

• potrafi opisać jądro pierwiastka za pomocą 
liczby porządkowej (atomowej) i masowej,

• potrafi opisać cząstki elementarne, 
uwzględniając ich masę i ładunek,

• wie, że między składnikami jądra działają 
krótko zasięgowe siły jądrowe,

• potrafi objaśnić przyczynę.

• potrafi opisać historyczne doświadczenie Rutherforda i płynące z niego wnioski, 
rozpadania się ciężkich jąder,

• wie, że jądro, podobnie jak atom, może się znajdować w różnych stanach energetycznych a 
przechodzenie ze stanu wzbudzonego do podstawowego wiąże się z emisją 
promieniowania γ



• Rodzaje  
promieniowania.  
Reakcje rozpadu

• Stała rozpadu i czas  
połowicznego rozpadu.  
Wykres

• Zadania 

• Izotopy i prawo 
rozpadu 

• potrafi wyjaśnić, czym różnią się między sobą 
izotopy danego pierwiastka,

• potrafi wyjaśnić, na czym polega rozpad.

• potrafi zapisać ogólne schematy rozpadów α i β oraz objaśnić je, posługując się regułami 
przesunięć Soddy'ego i Fajansa,

• potrafi zapisać i objaśnić prawo rozpadu promieniotwórczego,
• potrafi objaśnić pojęcia: stała rozpadu i czas połowicznego rozpadu,
• potrafi zinterpretować wykres zależności  N(t), liczby jąder danego izotopu w próbce, od 

czasu,
• potrafi skorzystać, w razie potrzeby, ze związku między stałą rozpadu i czasem 

połowicznego rozpadu 
• potrafi objaśnić metodę datowania za pomocą izotopu 14C.

• Deficyt masy w fizyce  
jądrowej 

• Zadania 

• potrafi objaśnić pojęcia deficytu masy i energii wiązania w fizyce jądrowej, wykorzystując 
wiedzę na temat energii wiązania układów,

• wie, że energie wiązania jąder są znacznie większe od energii wiązania innych układów,
• potrafi zinterpretować „najważniejszy wykres świata” tzn. wykres zależności energii 

wiązania przypadającej na jeden nukleon w jądrze, od liczby nukleonów w nim zawartych,
• wie, że rozumienie faktów ilustrowanych przez ten wykres jest konieczne do wyjaśnienia 

pochodzenia energii jądrowej

• Reakcje jądrowe i ich  
rodzaje

• Zadania 

• wie, że przemiany jąder, następujące w wyniku 
zderzeń nazywamy reakcjami jądrowymi.

• potrafi objaśnić, na czym polega reakcja 
rozszczepienia jądra,

• potrafi objaśnić co to znaczy, że reakcja jest 
łańcuchowa,

• wie, że z badań widma słonecznego wynika, iż 
wodór jest głównym składnikiem materii 
słonecznej,

• potrafi wyjaśnić co to znaczy, że materia 
słoneczna jest w stanie plazmy,

• potrafi objaśnić, skąd pochodzi energia 
wyzwalana w reakcjach termojądrowych.

• potrafi zapisać reakcję jądrową, uwzględniając zasadę zachowania ładunku i liczby 
nukleonów.

• potrafi sporządzić bilans energii w reakcji rozszczepienia,
• potrafi objaśnić, jaką reakcję nazywamy egzoenergetyczną a jaką endoenergetyczną,
• potrafi wyjaśnić, na czym polega reakcja fuzji jądrowej, czyli reakcja termojądrowa i 

rozumie, dlaczego warunkiem jej zachodzenia jest wysoka temperatura,
• wie, jakie cząstki nazywamy pozytonami,
• potrafi objaśnić, na czym polega zjawisko anihilacji.
• potrafi objaśnić, dlaczego może nie dojść do zderzenia cząstki naładowanej (lub jądra) 

z innym jądrem,
• potrafi obliczyć najmniejszą odległość, na którą zbliży się dodatnio naładowana cząstka do 

jądra atomu.

• Energetyka jądrowa.  
Reaktory a broń 
jądrowa.  

• potrafi wymienić główne zalety i zagrożenia 
związane z wykorzystaniem energii jądrowej 
do celów pokojowych,

• wie, że dotąd nie udało się zbudować urządzenia do pokojowego wykorzystania fuzji 
jądrowej.

• potrafi opisać budowę i zasadę działania reaktora jądrowego.



Kontrolowana 
i niekontrolowana 
reakcja rozszczepienia.  
Bomba atomowa,  
wodorowa

• wie, że bomba atomowa to urządzenie, 
w którym zachodzi niekontrolowana reakcja 
łańcuchowa,

• wie, że bomba wodorowa to urządzenie, 
w którym zachodzi gwałtowna fuzja jądrowa.

• Promieniotwórczość,  
jej zastosowania i  
zagrożenia

• Powtórzenie

• Praca klasowa

• wie, że promieniowanie jądrowe niszczy 
komórki żywe i powoduje zmiany genetyczne.

• potrafi podać przykłady wykorzystania promieniowania jądrowego w diagnostyce i 
terapii medycznej.

Dział: 16. Podsumowanie wiadomości o oddziaływaniach występujących w przyrodzie – 2h
• Temat Wymagania

Podstawowe
Uczeń

Rozszerzające
Uczeń

• Rodzaje oddziaływań

• Podsumowanie  
wiadomości  
o oddziaływaniach  
występujących  
w przyrodzie

• potrafi wymienić i opisać wszystkie rodzaje poznanych oddziaływań,
• wie, że o oddziaływaniach świadczą ich skutki,
• potrafi podać przykłady skutków statycznych i dynamicznych różnych 

oddziaływań,
• wie, że oddziaływania grawitacyjne między naładowanymi cząstkami mikroświata, 

np. elektronami, są pomijalnie małe w porównaniu z oddziaływaniami 
elektrostatycznymi,

• wie, że oddziaływania elektromagnetyczne to oddziaływania między 
poruszającymi się cząstkami naładowanymi (m.in. wiązania chemiczne),

• wie, że siły sprężystości, siły tarcia oraz siły hamujące ruch ciał stałych w cieczach 
wynikają z oddziaływań elektromagnetycznych między cząsteczkami ciał.

• potrafi zilustrować każdy rodzaj oddziaływań 
przykładem zjawiska, w którym to oddziaływanie 
odgrywa istotną rolę,

• dostrzega analogie i różnice oddziaływań 
grawitacyjnych i elektrostatycznych.

Dział: 17. Budowa i ewolucja Wszechświata – 10h
• Temat Wymagania

Podstawowe
Uczeń

Rozszerzające
Uczeń



• Rodzaje cząstek elementarnych

• Cząstki elementarne a historia  
Wszechświata. Skład materii  
stabilnej i cząstki nietrwałe

• Skład materii w wysokich  
temperaturach, przemiany 
i równowaga

• zna podstawowy podział cząstek elementarnych,
• wie, jak zbudowana jest plazma i w jakich warunkach można ją 

uzyskać.

• wie, że wszystkie cząstki o niezerowej masie dzielimy 
na hadrony i leptony, potrafi podać przykłady,

• wie, że hadrony składają się z kwarków,
• potrafi wyjaśnić dlaczego hadronów nie można 

rozłożyć na pojedyncze kwarki,
• wie, co to jest i w jakich warunkach występuje 

plazma kwarkowo-gluonowa,
• potrafi objaśnić zmiany stanu materii przy wzroście 

temperatury.
• potrafi objaśnić pojęcie elementarności cząstki,
• potrafi objaśnić pojęcie stabilności cząstki.

• Obserwacyjne podstawy kosmologii.  
Rozszerzający się Wszechświat

• Prawo Hubble,a

• Zadania 

• potrafi podać kilka kolejnych obiektów w hierarchii Wszechświata,
• potrafi zapisać i zinterpretować prawo Hubble'a,
• wie, że odkryto promieniowanie elektromagnetyczne, zwane 

promieniowaniem reliktowym, które potwierdza teorię 
rozszerzającego się Wszechświata,

• wie o istnieniu ciemnej materii,
• wie, że rozszerzający się Wszechświat jest efektem Wielkiego 

Wybuchu.

• potrafi podać definicję parseka,
• potrafi objaśnić sposób obliczania odległości gwiazdy 

za pomocą pomiaru paralaksy,
• wie, że zmiany jasności cefeid wykorzystuje się do 

obliczania odległości tych gwiazd,
• potrafi wymienić obserwacje, jakie doprowadziły do 

odkrycia prawa Hubble'a,
• potrafi objaśnić, jak na podstawie prawa Hubble'a 

można obliczyć odległości galaktyk od Ziemi,
• potrafi objaśnić, jak na podstawie prawa Hubble'a 

wnioskujemy, że galaktyki oddalają się od siebie,
• potrafi wymienić argumenty na rzecz idei 

rozszerzającego się i stygnącego Wszechświata,
• potrafi objaśnić, dlaczego odkrycie promieniowania 

reliktowego potwierdza teorię rozszerzającego się 
Wszechświata.

• Modele powstawania galaktyk i ich  
układów. 

• Ewolucja gwiazd, wykres H-R

• Powtórzenie 

• Zadania 

• potrafi wymienić procesy fizyczne, które 
doprowadziły do powstania galaktyk i ich gromad.

• potrafi opisać wykres H-R.



Dział: 18 Jedność mikro- i makroświata – 5h
• Temat Wymagania

Podstawowe
Uczeń

Rozszerzające
Uczeń

• Zjawiska interferencyjne  
w rozpraszaniu cząstek. Fale  
materii. Dowody eksperymentalne  
falowych cech cząstek. 

• Dualizm korpuskularno-falowy.  
Kwantowy opis ruchu cząstek 

• potrafi podać hipotezę de Broglie'a fal materii.
• wie, że klasyczne prawa fizyki nie stosują się do mikroświata, ale dla 

świata dostępnego naszym zmysłom stanowią wystarczające 
przybliżenie praw fizyki kwantowej, 

• wie, że prawa fizyki kwantowej w chwili obecnej najlepiej opisują 
funkcjonowanie całego Wszechświata.

• potrafi uzasadnić, dlaczego dla ciał makroskopowych 
nie obserwujemy zjawisk falowych,

• potrafi uzasadnić, dlaczego dla cząstek 
elementarnych powinno się obserwować zjawiska 
falowe,

• potrafi opisać ideę doświadczenia, potwierdzającego 
hipotezę de Broglie'a.

• potrafi opisać, jak wykorzystuje się własności falowe 
cząstek do badania struktury kryształów,

• potrafi odszukać informacje i opisać zasadę działania 
mikroskopu elektronowego.

• Pomiar makroskopowy w fizyce  
a pomiary w mikroświecie  
kwantowym. Niepewności  
pomiarowe a zasada 
nieoznaczoności. Wpływ pomiaru w 
mikroświecie na stan obiektu. 

• Fizyka makroskopowa jako granica  
fizyki układów kwantowych

• Praca klasowa

• wie, że dokonywanie pomiaru w makroświecie nie wpływa na stan 
obiektu,

• wie, że pomiar w mikroświecie wpływa na stan obiektu.

• potrafi podać przykłady braku wpływu pomiaru w 
makroświecie na stan obiektu,

• potrafi podać przykład wpływu pomiaru w 
mikroświecie na stan obiektu,

• potrafi uzasadnić wpływ długości fali odpowiadającej 
cząstce rozproszonej na obiekcie mikroskopowym na 
możliwość określenia położenia i pędu tego obiektu,

• potrafi sformułować i zinterpretować zasadę 
(relację) nieoznaczoności Heisenberga,

• wie, jak fizycy sprawdzają, czy dla danego zjawiska 
opis klasyczny jest wystarczający.

• na podstawie przykładów potrafi uzasadnić, że opis 
kwantowy jest istotny dla pojedynczych obiektów 
mikroskopowych a pomijalny dla układów 
składających się z wielkiej liczby tych obiektów.

Dział: 19. Fizyka a filozofia – 2h
• Temat Wymagania

Podstawowe
Uczeń

Rozszerzające
Uczeń



• Zakres  
stosowalności teorii  
fizycznych.  
Determinizm 
i indeterminizm 
w opisie przyrody 

• potrafi objaśnić, na czym polega rozumowanie indukcyjne,
•  wie, że dla szybkości bliskich szybkości światła prawa mechaniki Newtona się nie 

stosują,
• wie, że mechaniki Newtona nie stosuje się do ruchów ciał mikroskopowych,
• potrafi podać przykłady determinizmu w klasycznym opisie przebiegu zjawisk 

fizycznych.

• potrafi podać przykłady rozumowania indukcyjnego 
w mechanice Newtona,

• potrafi objaśnić, na czym polega determinizm w 
opisie przyrody.

• potrafi objaśnić, dlaczego żadnej teorii nie można 
uważać za ostateczną i absolutnie prawdziwą,

• potrafi uzasadnić, posługując się zasadą 
nieoznaczoności, że fizyka kwantowa jest 
indetermistyczna (nie jest deterministyczna).

• Elementy 
metodologii nauk.  
Metoda indukcyjna  
i metoda 
hipotetyczno-
dedukcyjna 

• wie, że nauka zajmująca się metodami tworzenia i formułowania teorii naukowych 
nazywa się metodologią nauk,

• wie, że metody tworzenia i formułowania teorii naukowych są wspólne dla 
wszystkich nauk przyrodniczych,

• potrafi opisać, na czym polega metoda hipotetyczno-dedukcyjna.

• potrafi objaśnić różnicę miedzy metodami: 
indukcyjną i hipotetyczno-dedukcyjną,

potrafi podać przykład stosowania metody 
hipotetyczno-dedukcyjnej w tworzeniu teorii 
fizycznych.

Dział: 20. Teoria niepewności pomiarowych i doświadczenia – 2h
• Temat Wymagania

Podstawowe
Uczeń

Rozszerzające
Uczeń

• Teoria niepewności  
pomiarowych 

• Interpretacja  
wyników 
doświadczenia  
w formie wykresów

• Powtórzenie 

• Praca klasowa

• wie, co nazywamy pomiarem,
• wie, że wynik każdego pomiaru obarczony jest niepewnością pomiarową,
• wie, że niepewności pomiarowych nie można wyeliminować, można je jedynie 

minimalizować,
• potrafi wykonać proste doświadczenie według instrukcji,
• wie jak dobrać przyrządy o zakresie pomiarowym odpowiednim do wykonania 

danego doświadczenia.

• potrafi zastosować zasady wykonywania pomiarów 
minimalizujące prawdopodobieństwo wystąpienia 
błędów,

• stosuje zasady rozpoznawania oraz eliminacji 
wyników obarczonych błędem,

• potrafi szacować niepewności systematyczne, 
przypadkowe (standardowe) i całkowite pomiarów 
prostych (bezpośrednich),

• potrafi praktycznie stosować proste metody (np. 
metodę najmniej korzystnego przypadku) 
szacowania niepewności pomiarów pośrednich 
(złożonych),

• potrafi graficznie przedstawić wyniki pomiarów wraz 
z wartościami niepewności,



• potrafi przedstawić przebieg doświadczenia, 
uzyskane wyniki oraz wnioski we właściwej, czytelnej 
i przejrzystej formie (tabele, wykresy, diagramy).

• potrafi graficznie dopasować prostą y=ax +b do 
wyników pomiarów i wykorzystać współczynniki a i b 
do wyznaczenia szukanych wielkości fizycznych,

• potrafi wykorzystać wnioski wynikające z 
doświadczeń do weryfikacji poznanych teorii 
fizycznych lub do stworzenia opisu zjawisk 
fizycznych,

• potrafi zaplanować proste doświadczenie, dobrać 
przyrządy pomiarowe, skompletować zestaw 
eksperymentalny.

Dorota Chitruń Beata Winkler-Krupińska


