
L.P. DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu – kryteria sukcesu w języku ucznia 
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Organizacja pracy na lekcjach fizyki w klasie II- ej. 

Zapoznanie z wymaganiami na poszczególne oceny. 

Siła wypadkowa. 

 Wyjaśniam, co to znaczy, że ciało jest w stanie równowagi. 

 Obliczam wartość wypadkowej dwóch sił o jednakowych kierunkach i 

jednakowych/ przeciwnych zwrotach. 

 Rysuję siłę wypadkową i równoważącą. 

2.  Dynamiczne skutki oddziaływań.. 

 Wymieniam rodzaje oddziaływań i podaję ich przykłady. 

 Potrafię podać przykłady statycznych i dynamicznych skutków oddziaływań. 

 Wyjaśniam pojęcie układu ciał wzajemnie oddziałujących i wskazuję siły 

wewnętrzne i zewnętrzne w tym układzie. 

3.  Opory ruchu. 

 Podaję, od czego zależy wartość siły oporu powietrza i pokazuję to 

doświadczalnie. 

 Wiem, od czego zależy wartość siły tarcia poślizgowego, a od czego tarcia 

tocznego. 

 Wymieniam sposoby zmniejszania i zwiększania tarcia w życiu codziennym. 

4.  I zasada dynamiki Newtona. 

 Podaję przykłady ciał, dla których jest spełniona pierwsza zasada dynamiki 

Newtona (I ZDN). 

 Opisuję zachowanie ciał na podstawie I ZDN. 

 Wyjaśniam, na czym polega zjawisko bezwładności. 

5.  II zasada dynamiki Newtona. 

 Znam treść drugiej zasady dynamiki Newtona. 

 Wyjaśniam na przykładach, co to znaczy, że przyspieszenie jest proporcjonalne 

do wypadkowej siły działającej na ciało i odwrotnie proporcjonalne do masy ciała. 

 Obliczam każdą wielkość występującą we wzorze F=ma. 

 Potrafię wykazać, że wszystkie ciała w próżni spadają z jednakowym 

przyspieszeniem. 
6.  Zadania rachunkowe – II zasada dynamiki Newtona. 

7.  III zasada dynamiki Newtona.  

 Znam treść 3ZDN oraz potrafię wyjaśnić ją na przykładzie. 

 Wiem, jakie cechy ma siła sprężystości. 

 Wyjaśniam, na czym polega sprężystość podłoża. 

 Posługuję się proporcjonalnością prostą do obliczenia wydłużenia sprężyny lub 

wartości siły. 

8.  Pęd ciała. Zasada zachowania pędu.* 

 Potrafię podać definicję oraz wzór na pęd ciała. 

 Podaję jednostkę pędu. 

 Wyjaśniam zasadę zachowania pędu na przykładzie. 

 Stosuję zasadę zachowania pędu w zadaniach rachunkowych. 



9.  Powtórzenie wiadomości z działu "Dynamika". 

 Znam rodzaje oddziaływań i ich skutki. 

 Znam różne rodzaje oporów ruchu. 

 Wiem, czym jest siła wypadkowa i potrafię ją narysować oraz obliczyć. 

 Znam cechy sił. 

 Znam zasady dynamiki Newtona. 

 Wiem, jakim ruchem spadają ciała w próżni.. 

 Znam wzory na  przyspieszenie z 2ZDN.  

 W oparciu o poznane wzory potrafię rozwiązywać zadania. 

10.  Sprawdzian wiedzy i umiejętności z działu "Dynamika". 
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Praca mechaniczna. 

 Wymieniam  formy energii . 

 Znam wzór W=Fs; podaję warunki, w których można go stosować i wykorzystuję 

go do obliczeń. 

 Nazywam i objaśniam jednostkę pracy – 1J (1 dżul). 

12.  Moc i jej jednostki. 

 Wyjaśniam na przykładach to, co opisuje pojęcie mocy. 

 Znam wzór i jednostkę mocy. 

 Wykorzystuję wzór na moc do obliczeń. 

13.  Zadania rachunkowe – praca i moc. 

 Poznane wzory (na pracę mechaniczną i moc) wykorzystuję w zadaniach 
rachunkowych. 

 Zapisuję dane, szukane, wykonuję rysunek pomocniczy, przekształcam wzór, 
obliczam i udzielam odpowiedzi. 

14.  Energia w przyrodzie. Energia mechaniczna. 

 Opisuję wpływ wykonanej pracy na zmianę energii mechanicznej ciała lub układu 

ciał. 

 Wiem, kiedy ciało lub układ ciał posiada energię mechaniczną. 

 Potrafię wyjaśnić, o czym informują nas kalorie. 

15.  Energia potencjalna i kinetyczna.  Znam rodzaje energii mechanicznej: kinematyczna i potencjalna. 

 Opisuję każdy rodzaj energii mechanicznej (wzory, przykłady). 

 Potrafię wykorzystać poznane wzory w zadaniach rachunkowych. 16.  Zadania rachunkowe – energia potencjalna i kinetyczna. 

17.  Zasada zachowania energii mechanicznej. 
 Podaję warunki, w których spełniona jest ZZE. 

 Wyjaśniam na przykładach ZZE. 

 Rozwiązuję zadania, posługując się ZZE. 

 Przewiduję, kiedy określona energia osiąga wartości maksymalne, a kiedy 
minimalne. 

18.  
Zadania rachunkowe – energia potencjalna i kinetyczna, 

zasada zachowania energii. 

19.  Maszyny proste i ich wykorzystanie.  

 Wiem, jakie maszyny nazywamy prostymi i dlaczego. 

 Potrafię wymienić co najmniej 5 maszyn prostych. 

 Wyjaśniam zasadę działania jednego z nich. 



20.  

Dźwignia, jako urządzenie ułatwiające wykonywanie 

pracy. Wyznaczanie masy za pomocą dźwigni 

dwustronnej 

 Wyjaśniam zasadę działania dźwigni dwustronnej. 

 Korzystam z warunku równowagi dźwigni dwustronnej w obliczeniach. 

 Opisuję budowę kołowrotu i bloku nieruchomego i podaję przykłady ich 
zastosowania. 21.  Zadania rachunkowe – dźwignia dwustronna. 

22.  
Utrwalenie wiadomości dotyczących pracy, mocy, 

energii. 

 wiem, że w sensie fizycznym praca wykonywana jest wówczas gdy działaniu 
siły towarzyszy przemieszczenie lub odkształcenie ciała, 

 rozpoznaję przykłady wykonywania pracy mechanicznej, 

 obliczam pracę ze wzoru: W = F × s, gdy kierunek i zwrot stałej siły jest zgodny 
z kierunkiem i zwrotem przemieszczenia, 

 wiem, że jednostką pracy jest 1 J 

  wyjaśniam, co to znaczy, że wykonana praca ma wartość np. 35 J 

 wiem, że o mocy decyduje praca wykonana w jednostce czasu 

 obliczam moc korzystając z definicji i wiem, że jednostką mocy jest 1 W 

 znam jednostki pochodne 1 kW, 1 MW i potrafię dokonywać ich przeliczeń 

 wyjaśniam co znaczy, że moc urządzenia wynosi np. 20 W 

 wiem, że maszyny proste ułatwiają wykonywanie pracy 

 potrafię wskazać w swoim otoczeniu przykłady maszyn prostych 

 wiem, jak działają siły na dźwigni dwustronnej  i znam warunek równowagi 
dźwigni dwustronnej 

 wiem, że praca wykonana nad ciałem może być „zmagazynowana” w formie 
energii 

 rozumiem, że ciało posiada energię gdy zdolne jest do wykonania pracy 

 potrafię na przykładach rozpoznać ciała zdolne do wykonania pracy, 

 wiem, że jednostką energii jest 1 J 

 potrafię wymienić rodzaje energii 

 rozróżniam ciało posiadające energię potencjalną ciężkości i potencjalną 
sprężystości 

 wiem, że jeśli zmienia się położenie ciała względem Ziemi, to zmienia się jego 
energia potencjalna ciężkości 

 wiem, że energię kinetyczną posiadają ciała będące w ruchu 

 wiem, że energia kinetyczna zależy od masy ciała i jego szybkości, 

 potrafię wskazać przykłady ciał posiadających energię kinetyczną 

 obliczam zmianę energii potencjalnej ciężkości danego ciała, 

 umiem obliczać energię kinetyczną ciała 

 wiem, że energia kinetyczna ciała może zamieniać się w energię potencjalną i 
odwrotnie 

 znam zasadę zachowania energii mechanicznej, potrafię ją poprawnie 
sformułować 

 potrafię na podanym prostym przykładzie omówić przemiany energii 

23.  Powtórzenie wiadomości z działu „Praca, moc, energia”. 

24.  Sprawdzian wiadomości z działu „Praca, moc, energia”. 
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Energia wewnętrzna. Zamiana energii wewnętrznej 

przez wykonanie pracy. 

 Opisuję związek między średnią energią kinetyczną cząsteczek ciała a jego 

temperaturą. 

 Przeliczam temperatury w różnych skalach (Celsjusz, Kelwin, Fahrenheit). 

 Wyjaśniam, co nazywamy energią wewnętrzną ciała. 

 Podaję przykłady wzrostu energii wewnętrznej ciała wskutek pracy wykonanej 

nad nim. 

26.  
Cieplny przepływ energii. Rola izolacji cieplnej. Zjawisko 

konwekcji. 

 Znam pojęcia: przewodnictwo cieplne, przewodnik, izolator. 

 Podaję przykłady przewodników i izolatorów. 

 Wymieniam sposoby zmieniania energii wewnętrznej ciała. 

 Formułuję pierwszą zasadę termodynamiki. 

 Wyjaśniam zjawisko konwekcji i podaję przykłady jego występowania w 

przyrodzie i w życiu codziennym. 

27.  
Rozszerzalność temperaturowa ciał stałych, cieczy i 
gazów. 

 Potrafię rozpoznać zjawisko rozszerzalności cieplnej ciał stałych, cieczy i gazów. 

 Podaję przykłady zjawiska rozszerzalności temperaturowej ciał stałych, cieczy i 
gazów. 

 Wskazuję różnice w rozszerzalności liniowej i objętościowej ciał stałych. 

 Podaję po 2-3 przykłady zastosowań zjawiska rozszerzalności ciał stałych, 
cieczy i gazów technice i w przyrodzie. 

 Wyjaśniam zjawisko anomalnej rozszerzalności cieplnej wody i jego znaczenie 
dla przyrody. 

 Omawiam budowę termometru Galileusza. 

28.  
Znaczenie zjawiska rozszerzalności cieplnej ciał w 
przyrodzie i technice. 

29.  Ciepło właściwe i jego jednostki.  Wyjaśniam pojęcie ciepła właściwego oraz wzór Q= cw ∙m∙T 

 Rozwiązuję zadania rachunkowe związane z ciepłem. 

 Obliczam bilans cieplny. 30.  Zadania rachunkowe – ciepło właściwe. 

31.  Zmiany stanów skupienia ciał.  
 Podaję definicje procesów fizycznych: topnienia, krzepnięcia, parowania, 

skraplania, sublimacji i resublimacji. 

 Wiem, co to jest temperatura topnienia, temperatura wrzenia. 

 Wyjaśniam pojęcia: ciepła topnienia, parowania, krzepnięcia i skraplania. 

 Wskazuję znaczenie w przyrodzie dużej wartości ciepła topnienia i parowania 
wody. 

  Wykorzystuję wzory na ciepło topnienia i parowania w zadaniach rachunkowych. 

32.  
Przemiany energii podczas topnienia, parowania i 
skraplania. 



33.  
Utrwalenie wiadomości dotyczących przemian energii w 

zjawiskach cieplnych. 

 Wiem, że materia zbudowana jest z cząsteczek, które oddziałują między sobą i 
nieustannie się poruszają 

 Znam pojęcie temperatury i potrafię posługiwać się termometrem 

 potrafię zapisać temperaturę np. powietrza z uwzględnieniem niepewności 
pomiarowej 

 wiem, że po zetknięciu ciał następuje przepływ ciepła (energii) od ciała o wyższej 
temperaturze do ciała o niższej temperaturze 

 wiem, że proces wymiany ciepła trwa do chwili wyrównania się temperatur 

 wiem, że cieplny przepływ energii może odbywać się przez przewodzenie, 
konwekcje i promieniowanie 

 wskazuję przykłady przewodników i izolatorów ciepła oraz ich zastosowanie 

 znam i rozumiem pojęcie ciepła właściwego, jednostkę ciepła 1J/(kg∙C) 

 potrafię poprawnie odczytać wartość ciepła właściwego z odpowiedniej tabeli i 
porównać ciepła właściwe dla różnych substancji, 

 wiem, że zmiana temperatury ciała świadczy o zmianie jego energii wewnętrznej 

 znam i rozumiem pojęcie energii wewnętrznej oraz jednostkę J 

 umiem podać przykłady zmiany energii wewnętrznej ciała na skutek 
wykonywania pracy 

 wiem, że aby ciało mogło ulec stopieniu musi mieć temperaturę topnienia i musi 
pobierać energię, 

 wiem, że aby zachodziło zjawisko krzepnięcia ciało musi mieć temperaturę 
krzepnięcia i musi oddawać energię, 

 umiem odczytać z tablic ciepło topnienia różnych substancji, 

 wiem, że podczas parowania (wrzenia) ciało musi pobierać energię a podczas 
skraplania oddawać energię, 

 wiem, że ciecz wrze pod normalnym ciśnieniem w ściśle określonej temperaturze 
zwanej temperaturą wrzenia, 

 na wykresie zależności temperatury ciała od dostarczonej lub oddawanej energii 
potrafię wskazać proces wrzenia lub skraplania, nazwać stan skupienia, 

 wiem, że w izolowanym układzie ciał energia pobrana przez ciało o niższej 
temperaturze jest równa energii oddanej przez ciało o wyższej temperaturze. 

34.  Powtórzenie wiadomości z działu „Termodynamika”. 

35.  
Sprawdzian wiedzy i umiejętności z działu 

„Termodynamika. 
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Elektryzowanie ciała przez tarcie i zetknięcie z ciałem 

naelektryzowanym. 

 Potrafię opisać elektryzowanie ciał przez tarcie i dotyk. 

 Wyjaśniam, na czym polega elektryzowanie ciał. 

 Wskazuję kierunek przepływu elektronów podczas elektryzowania. 

37.  Oddziaływania ciał naelektryzowanych. 

 Podaję, od czego zależy wartość siły wzajemnego oddziaływania ciał 

naelektryzowanych (ładunków). 

 Doświadczalnie potwierdzam te zależności. 

 Obliczam wartość siły wzajemnego oddziaływania ciał naelektryzowanych. 

38.  Budowa atomu. Jednostka ładunku elektrycznego. 

 Na wybranym pierwiastku omawiam budowę atomu. 

 Wyjaśniam pojęcie ładunku jako wielokrotności ładunku elektronu. 

 Podaję jednostkę ładunku elektrycznego. 

 Przeliczam jednostkę ładunku i zapisuję ją przy pomocy przedrostków. 

39.  Prawo Coulomba. Pole elektrostatyczne.* 

 Wyjaśniam, co to znaczy, że wokół naelektryzowanego ciała istnieje pole 

elektrostatyczne. 

 Potrafię opisać siły działające na ładunek umieszczony w centralnym i 

jednorodnym polu elektrostatycznym. 

 Uzasadniam stwierdzenie, że pole elektrostatyczne posiada energię. 

 Wyjaśniam Prawo Coulomba na przykładach. 

 Wykorzystuję Prawo Coulomba do zadań rachunkowych.  

40.  Przewodniki i izolatory. 

 Na przykładzie kryształu soli kuchennej potrafię wyjaśnić różnice w budowie 

przewodników i izolatorów. 

 Wymieniam przykłady przewodników i izolatorów. 

41.  
Sposoby elektryzowania ciał. Zasada zachowania 

ładunku. 

 Opisuję sposób elektryzowania ciał przez indukcję (wpływ). 

 Znam zasadę zachowania ładunku (ZZŁ) i wyjaśniam ją na przykładzie. 

 Wiem, na czym polega uziemienie obiektów i przedmiotów. 

42.  
Podsumowanie wiadomości o zjawiskach 

elektrostatycznych. 

 Znam budowę atomu 

 Wiem, w jaki sposób elektryzuje się szkło, plastik, itd. 

 Wymieniam przewodniki i izolatory 

 Znam różnicę między przewodnikami a izolatorami. 



43.  Powtórzenie wiadomości z działu „Elektrostatyka”. 

 Znam sposoby elektryzowania (przez tarcie, przez wpływ, przez dotyk) 

 Potrafię wykorzystać zasadę zachowania ładunku 

 Wie,, jak zwrócone są linie pola elektrostatycznego 

 Posługuję się definicją napięcia elektrycznego 

 Wiem, od czego zależy wartość siły wzajemnego oddziaływania ciał 

naelektryzowanych 

 Znam budowę kryształu soli kuchennej 

 Wykorzystuję zdobytą wiedzę z elektrostatyki do rozwiązywania zadań 
rachunkowych. 

44.  Sprawdzian wiadomości z działu „Elektrostatyka”. 

45.  

O
 P

R
Ą

D
Z

IE
 E

L
E

K
T

R
Y

C
Z

N
Y

M
 

Prąd elektryczny. Napięcie elektryczne.  

 Potrafię opisać przepływ prądu elektrycznego w przewodnikach. 

 Wiem, co to jest napięcie elektryczne, znam wzór i jednostkę.  

 Przekształcam wzór na napięcie elektryczne. 

 Za pomocą modelu wyjaśniam rolę napięcia elektrycznego.  

46.  Natężenie prądu elektrycznego. 

 Wiem, co to jest natężenie prądu i znam wzór I=q/t. 

 Podaję jednostkę natężenia (1A). 

 Wyjaśniam, co to znaczy, że natężenie prądu wynosi np. 3A? 

 Przeliczam wartość ładunku wyrażonego w kulombach na amperosekundy i 
amperogodziny. 

47.  Obwody prądu elektrycznego. I prawo Kirchhoffa. 

 Wiem, co to jest źródło prądu i podaję kilka przykładów urządzeń będących 

źródłami prądu. 

 Wymieniam elementy, które wchodzą w skład obwodów elektrycznych. 

 Rysuję schemat prostego obwodu elektrycznego za pomocą symboli graficznych. 

 Wyjaśniam, jaki jest umowny kierunek prądu. 

 Wiem, w jaki sposób włączyć amperomierz i woltomierz do obwodu. 

 Znam prawo Kirchhoffa i stosuję je w zadaniach rachunkowych. 

48.  Zadania rachunkowe - napięcie i natężenie prądu. 

 Przeliczam wartość ładunku wyrażonego w kulombach na amperosekundy i 

amperogodziny. 

 Wykorzystuję poznane wzory do rozwiązywania zadań rachunkowych. 



49.  Przepływ prądu elektrycznego przez ciecze i gazy.* 

 Wymieniam skutki przepływu prądu elektrycznego w cieczach i w gazach. 

 Wiem, co jest nośnikiem ładunku elektrycznego w cieczach i w gazach. 

 Opisuję budowę akumulatora. 

 Wskazuję różne źródła napięcia elektrycznego. 

50.  
Prawo Ohma. Wyznaczanie oporu elektrycznego 

opornika. 

 Potrafię sformułować prawo Ohma. 

 Znam definicję oporu elektrycznego i jego jednostkę (1 om), potrafię ją 

przeliczać. 

 Przekształcam wzór R=U/I i wykorzystuję go w obliczeniach. 

 Sporządzam wykresy I(U) oraz odczytuję wielkości fizyczne na ich podstawie. 51.  Zadania rachunkowe – opór elektryczny. 

52.  Praca i moc prądu elektrycznego. 

 Wymieniam formy energii, na jakie może się zamienić energia elektryczna (co 

najmniej 3). 

 Znam wzory na pracę i moc prądu elektrycznego, potrafię je przekształcić. 

 Podaję jednostki pracy (1J, 1kWh) i jednostkę mocy. 

 Wyjaśniam pojęcie „dane znamionowe”. 

 Przeliczam energię elektryczną z dżuli na kilowatogodziny i odwrotnie. 

 Potrafię wytłumaczyć, w jaki sposób można wyznaczyć ciepło właściwe wody za 

pomocą czajnika elektrycznego. 

 Rozwiązuję zadania rachunkowe. 

53.  Zadania rachunkowe - praca i moc prądu. 

54.  Zastosowania energii elektrycznej.  

55.  Połączenia szeregowe i równoległe oporników. 

 Potrafię narysować schemat obwodu, w którym odbiorniki połączone są 

szeregowo lub równolegle. 

 Podaję przykłady połączeń szeregowych i równoległych. 

 Znam wzory na opór zastępczy dla odbiorników połączonych szeregowo i 

równolegle i potrafię je wyprowadzić. 

 Obliczam opór zastępczy dla narysowanego fragmentu obwodu. 

56.  Obliczanie oporu zastępczego. 

57.  Utrwalenie wiadomości o prądzie elektrycznym. 
 Wiem, na czym polega przepływ prądu elektrycznego w metalach. 

 Znam umowny kierunek prądu.                                                     

 Wiem, co to znaczy zbudować obwód elektryczny.                                                                               

 Podaję przyrząd do pomiaru napięcia i natężenia elektrycznego.                                                                   

 Podaję prawo Ohma i umiesz obliczyć opór elektryczny przewodnika.                                                                          

 Znasz jednostki oporu elektrycznego oraz napięcia i natężenia prądu, pracy i 

mocy prądu.                                          

 Umiesz podać skutki przepływu prądu elektrycznego.                                                                      

 Znasz wzory, na podstawie których oblicza się pracę i moc prądu elektrycznego.                                    

 Umiesz zastosować wzory zadaniach rachunkowych.                                                    

58.  Powtórzenie wiadomości z działu „Prąd elektryczny”. 

59.  Sprawdzian wiadomości z działu „Prąd elektryczny”. 



 Wiesz, czym jest bezpiecznik oraz znasz zasady jego wymiany. 

 Podajesz dokładność i zakres przyrządu. 

 Odczytujesz dane z wykresu i na ich podstawie odpowiadasz na pytania. 

 Umiesz obliczyć opór zastępczy układu oporników. 

 Wyjaśniasz, co oznaczają dane umieszczone na tabliczce znamionowej 
urządzenia. 

60.  
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Bieguny magnetyczne. 

 Nazywasz bieguny magnetyczne magnesów trwałych. Opisujesz oddziaływania 

między biegunami trwałymi. 

 Wyjaśniam, jak działa kompas. 

 Przedstawiam na przykładach oddziaływanie magnesu na żelazo i stal. 

 Bieguny magnetyczne i geograficzne Ziemi – wyjaśniam zależności miedzy nimi. 

 Przedstawiam na rysunku linie pola magnetycznego. 

61.  
Właściwości magnetyczne przewodnika, przez który 

płynie prąd elektryczny. 

 Opisuję działanie przewodnika z prądem na igłę magnetyczną (kompas). 

 Wskazuję bieguny magnetyczne wytworzone przez zwojnicę, w której płynie prąd 

elektryczny (reguła prawej dłoni). 

 Określam biegun północny na zwojnicy,  62.  
Określanie biegunów magnetycznych przewodników, 
przez które płynie prąd. 

63.  Elektromagnes – budowa, działanie, zastosowanie. 

 Opisuję budowę elektromagnesu. 

 Potrafię przedstawić działanie elektromagnesu. 

 Opisuję rolę rdzenia w elektromagnesie. 

 Wiem, gdzie znalazł zastosowanie elektromagnes. 

64.  Oddziaływanie magnesów z elektromagnesami. 

 Wiem, co to jest siła elektrodynamiczna. 

 Znam regułę lewej dłoni. 

 Wyznaczam kierunek i zwrot siły elektrodynamicznej przy pomocy reguły lewej 

dłoni. 

 Wymieniam elementy, z których zbudowany jest silnik na prąd stały. 

 Opisuję działanie silnika na prąd stały. 

 Podaję przykłady, gdzie jest wykorzystywany silnik na prąd stały. 

65.  
Zasada działania silnika elektrycznego zasilanego 

prądem stałym. 

66.  Zjawisko indukcji elektromagnetycznej. 
 Potrafię wyjaśnić zjawisko indukcji elektromagnetycznej. 

 Podaję przykłady zastosowania tego zjawiska. 

 Znam pojęcie prądu przemiennego. 

 Wymieniam urządzenia wytwarzające prąd przemienny. 

 Znam zastosowanie urządzeń na prąd przemienny. 

 Obliczam ilość zwojów w uzwojeniu pierwotnym lub wtórnym. 

67.  Zastosowania prądu indukcyjnego. 



68.  Powtórzenie wiadomości z działu „Magnetyzm”. 

 wiem, że wokół Ziemi i magnesu trwałego istnieje pole magnetyczne 

 znam i rozumiem pojęcia: magnes, bieguny magnesu, ich symbole 

 wiem, jak oddziałują ze sobą bieguny magnetyczne 

 wiem, z jakich substancji wykonuje się magnesy trwałe, 

 wiem, że każda część podzielonego magnesu staje się magnesem 

 znam i rozumiem pole magnetyczne oraz pojęcia: linie pola magnetycznego, 

zwrot linii pola 

 umiem wykorzystać igłę magnetyczną do zbadania pola magnetycznego np. 

magnesu sztabkowego 

 wiem, że wokół przewodnika z prądem istnieje pole magnetyczne  

 potrafię wskazać  wychylenie igły magnetycznej pod przewodnikiem z prądem 

 znam i rozumiem regułę prawej dłoni (określam bieguny zwojnicy z prądem) 

 potrafię określić na płaszczyźnie kształt i zwrot linii pola magnetycznego 

wytworzonego przez zwojnicę z prądem i podać ułożenie opiłków żelaznych 

 wiem, że elektromagnes zbudowany jest ze zwojnicy i umieszczonego w niej 

rdzenia ze stali miękkiej 

 wiem, że na przewodnik z prądem umieszczony w polu magnetycznym działa 

siła elektrodynamiczna  

 potrafię określić kierunek i zwrot siły elektrodynamicznej (zastosowanie reguły 

lewej dłoni) 

 wiem, od czego zależy zwrot i wartość siły elektrodynamicznej 

 wiem, że w silniku elektrycznym energia elektryczna zamienia się w energię 

mechaniczną 

 znam budowę i zasadę działania silnika elektrycznego 

 wiem, że w silnikach elektrycznych wykorzystuje się oddziaływanie pola 

magnetycznego na przewodnik z prądem 

 wiem, że prąd indukcyjny powstaje w obwodzie znajdującym się w zmiennym 

polu magnetycznym 

 umiem określić zwrot prądu indukcyjnego w zwojnicy 

 znam pojęcie natężenie prądu indukcyjnego, jego wielkość i kierunek 

 wiem, że domowa instalacja zasilana jest prądem przemiennym 

 wiem, że symbol ~ oznacza, że urządzenie należy zasilać prądem zmiennym 

69.  
Podsumowanie wiadomości dotyczących zjawisk 
magnetycznych. 

70.  Sprawdzian wiadomości z działu „Magnetyzm”. 

71.   Podsumowanie wiadomości zdobytych w klasie drugiej.  

72.   Utrwalenie wiadomości zdobytych w drugiej klasie.  
 


