
Wymagania z fizyki w klasie pierwszej – zakres podstawowy 
Uwagi ogólne 

Wymagania szczegółowe zapisane w podstawie programowej zostały uszczegółowione i podzielone na cztery kategorie: wymagania konieczne, podstawowe, 

rozszerzone i dopełniające. Taki podział wymagań może ułatwić przygotowanie sprawdzianów i testów sprawdzających poziom wiedzy i umiejętności uczniów. 

W przypadku podawania przez uczniów treści definicji, praw i zasad ważniejsze jest uchwycenie sensu fizycznego danego prawa niż dosłowne cytowanie jego 

treści. 

Lp. Temat 

Wymagania 

Konieczne Podstawowe Rozszerzone Dopełniające 

Uczeń: 

Kinematyka 

1. Niepewności 

pomiarowe, 

cyfry 

znaczące 

• wykonuje pomiary czasu 

oraz długości, 

• wskazuje cyfry znaczące w 

wyniku obliczeń. 

• oblicza średni wynik z 

wielu pomiarów, 

• zapisuje wynik obliczeń z 

odpowiednią liczbą cyfr 

znaczących, 

• określa rozdzielczość przy-

rządu pomiarowego. 

• szacuje niepewność pomia-

rową, 

• oblicza niepewność 

względną, 

• porównuje precyzję po-

szczególnych pomiarów. 

• dobiera przyrządy stosow-

nie do przeprowadzanych 

pomiarów, 

• odróżnia błędy grube od 

przypadkowych, 

• zauważa błędy systema-

tyczne serii pomiarów. 

2. Opis ruchu • wskazuje na rysunkach tor 

oraz przebytą drogę, 

• stosuje pojęcie prędkości do 

opisu ruchu, 

• odróżnia przemieszczenie 

od drogi. 

• podaje przykłady ruchu jed-

nostajnego, 

• oblicza prędkość dla ruchu 

jednostajnego, 

• odróżnia prędkość średnią 

od chwilowej. 

• odróżnia wykresy s(t) od 

wykresów x(t), 

• oblicza prędkość z nachyle-

nia wykresu położenia od 

czasu, 

• rozwiązuje zadania o śred-

nim stopniu trudności. 

• opisuje ruch ciała w róż-

nych układach odniesienia, 

• wyznacza prędkość 

względną dwóch obiektów, 

• rozwiązuje zadania wyma-

gające ułożenia równania i 

wyznaczenia niewiadomej. 

3. Ruch zmienny • stosuje pojęcie przyspiesze-

nia do opisu ruchu, 

• podaje przykłady ruchu 

przyspieszonego i opóźnio-

nego, 

• opisuje słownie ruch 

zmienny, używając pojęcia 

prędkości. 

• oblicza przyspieszenie, ma-

jąc dane prędkości i czas, 

• definiuje słownie ruch jed-

nostajnie przyspieszony i 

opóźniony, 

• analizuje jakościowo wy-

kresy prędkości od czasu. 

• oblicza prędkość końcową 

przy zadanym przyspiesze-

niu, 

• analizuje ilościowe wykresy 

zależności prędkości od 

czasu, 

• oblicza przyspieszenie z 

wykresu u(t) 

• rozwiązuje zadania o pod-

wyższonym stopniu trudno-

ści, 

• rysuje wykresy prędkości i 

położenia od czasu przy za-

danych parametrach ruchu, 

• interpretuje nachylenie wy-

kresu v(t) i x(t). 

 

 



Lp. Temat 

Wymagania 

Konieczne Podstawowe Rozszerzone Dopełniające 

Uczeń: 

4. Równania ruchu • odróżnia ruch jednostajny 

od jednostajnie zmiennego, 

• oblicza drogę w ruchu jed-

nostajnym. 

• zapisuje równania poszcze-

gólnych ruchów, 

• na podstawie opisu sytuacji 

potrafi nazwać poszcze-

gólne rodzaje ruchu ciał, 

• oblicza drogę, podstawiając 

dane do podstawowych 

wzorów. 

• z opisu sytuacji wyodrębnia 

potrzebne wielkości fi-

zyczne do obliczeń, 

• poprawnie dobiera równa-

nie do określonych rodza-

jów ruchu, 

• poprawnie interpretuje uzy-

skane wyniki obliczeń. 

•  

• rozwiązuje zadania o pod-

wyższonym stopniu trudno-

ści, 

• ocenia realność uzyskanych 

wyników obliczeń. 

Dynamika 

5. Siły wokół nas. III 

zasada  dynamiki 

• nazywa siły w najbliższym 

otoczeniu, wskazuje kie-

runki ich działania, 

• podaje treść III zasady dy-

namiki. 

• poprawnie rysuje wektory 

sił, 

• wybiera ciało, na które 

działa siła, na podstawie 

analizy opisu sytuacji, 

• wskazuje środek masy ciała. 

• odróżnia siły wewnętrzne 

od zewnętrznych, 

• przedstawia pary sił wyni-

kające z III zasady dyna-

miki. 

• analizuje siły działające w 

bardziej złożonych ukła-

dach ciał, 

• wyjaśnia mechanizm poru-

szania się ludzi, pojazdów 

itp. 

6. Siła wypadkowa. I 

zasada dynamiki 

• składa siły równoległe, 

• wyznacza wartość wypad-

kowej sił równoległych, 

• podaje treść I zasady dyna-

miki. 

• graficznie składa siły nie-

równoległe, 
• oblicza wartość wypadkowej 

sił działających w kierunkach 

prostopadłych do siebie, 

• analizuje siły działające na 

ciało w spoczynku i poru-

szające się ruchem jedno-

stajnym. 

• podaje przykłady inercjal-

nych układów odniesienia, 

• wnioskuje o wartościach sił 

na bazie I i III zasady dyna-

miki. 

• zaznacza na rysunkach 

działające siły, 

• wyznacza wartości sił dzia-

łających w układzie co naj-

mniej dwóch ciał. 

7. II zasada dyna-

miki 

• formułuje treść II zasady 

dynamiki, 

• oblicza przyspieszenie 

ciała, znając siłę i masę, 

• podaje przykłady ruchu ciał 

pod działaniem siły, 

• wskazuje siłę będącą przy-

czyną ruchu. 

• analizuje rodzaj ruchu ciała 

przy zadanych siłach, 

• oblicza przyspieszenie, ko-

rzystając z II zasady dyna-

miki, 

• określa kierunek siły wy-

padkowej na podstawie 

opisu ruchu. 

• korzysta z równań ruchu, 

aby obliczyć siłę wypad-

kową, 

• mając daną siłę wypad-

kową, wnioskuje o siłach 

działających na ciało. 

• rozwiązuje bardziej złożone 

zadania z dynamiki. 

   



Lp. Temat 

Wymagania 

Konieczne Podstawowe Rozszerzone Dopełniające 

Uczeń: 

8. Opory ruchu • odróżnia siłę tarcia od 

oporu ośrodka, 

• wyznacza kierunek działa-

nia siły tarcia i oporu 

ośrodka w opisanych sytua-

cjach, 

• omawia wpływ siły tarcia i 

oporu ośrodka na ruch ciała. 

• omawia warunki powstawa-

nia siły tarcia, 

• wyjaśnia mechanizm po-

wstawania tarcia w oparciu 

o obraz mikroskopowy, 

• określa, od czego zależą siła 

tarcia i siła oporu ośrodka. 

• opisuje sposoby zmniejsze-

nia lub zwiększenia siły tar-

cia i oporu ośrodka, 

• oblicza wartość siły tarcia, 

• wskazuje różnice między 

tarciem statycznym a kine-

tycznym. 

• wnioskuje o wartości tarcia 

statycznego w opisanej sy-

tuacji, 

• rozwiązuje zadania zwią-

zane z ruchem pod działa-

niem siły tarcia. 

9. Spadanie ciał • określa rodzaj ruchu ciała 

spadającego swobodnie 

(bez oporów ruchu), 

• zapisuje wartość przyspie-

szenia ziemskiego, 

• wskazuje sytuacje, w któ-

rych można pominąć opór 

powietrza. 

• określa, w jakiej sytuacji 

ruch spadającego ciała staje 

się jednostajny, 

• zapisuje warunek, przy któ-

rym ciała spadają ruchem 

jednostajnym. 

• omawia ruch ciała z 

uwzględnieniem oporu po-

wietrza, odwołując się do II 

zasady dynamiki, 

• szacuje prędkości graniczne 

dla różnych ciał. 

• szacuje siłę oporu powietrza 

z wykresu zależności pręd-

kości od czasu dla ciała spa-

dającego w powietrzu, 

• szacuje drogę przebytą ru-

chem przyspieszonym pod-

czas spadania. 

10. Ruch po okręgu • podaje przykłady ruchu po 

okręgu, 

• określa kierunek działania 

siły wypadkowej w ruchu 

po okręgu, 

• definiuje pojęcia prędkości, 

okresu i promienia okręgu. 

• określa siłę będącą siłą do-

środkową we wskazanych 

sytuacjach, 
• oblicza prędkość ruchu, mając 

dany promień i okres obiegu, 

• określa jakościowo zależ-

ność siły dośrodkowej od 

prędkości ciała, jego masy 

oraz promienia okręgu. 

• oblicza wartość siły dośrod-

kowej, 

• wskazuje przykłady ruchu 

po okręgu pod działaniem 

różnych sił, 

• opisuje związki między 

prędkością, promieniem, 

okresem i częstotliwością. 

• analizuje ruch po okręgu w 

sytuacjach, gdy siłą dośrod-

kową jest wypadkowa kilku 

sił. 

11. Siły bezwładności • wskazuje w otoczeniu 

układy nieinercjalne, 

• podaje kierunek działania 

siły bezwładności w opisy-

wanych sytuacjach, 

• zapisuje, od czego zależy 

siła bezwładności. 

• oblicza wartość siły bezwład-

ności w podanych sytuacjach, 

• analizuje siły działające na 

ciało znajdujące się w spo-

czynku w układzie nieinercjal-

nym. 

• odróżnia układ inercjalny 

od nieinercjalnego, 

• rozwiązuje proste zadania w 

układzie nieinercjalnym. 

• analizuje dane zjawisko w 

układzie inercjalnym i nie-

inercjalnym, 

• rozwiązuje trudniejsze za-

dania obliczeniowe. 

 

 



Lp. Temat 

Wymagania 

Konieczne Podstawowe Rozszerzone Dopełniające 

Uczeń: 

12. Zasady dynamiki 

– przykłady 

• analizuje siły działające na 

ciało poruszające się ru-

chem jednostajnym, 

• wie, że nacisk na podłoże 

na równi jest mniejszy od 

ciężaru, 

• opisuje związek między ką-

tem nachylenia a przyspie-

szeniem ciała na równi. 

• tłumaczy w oparciu o za-

sady dynamiki, dlaczego 

trudniej jest ruszyć ciało, 

niż je przesuwać, 

• omawia warunek spoczynku 

ciała na równi, analizując 

siły. 

• znajduje graficznie siłę wy-

padkową działającą na ciało 

znajdujące się na równi, 

• oblicza przyspieszenie ciała 

na równi, 

• wyjaśnia, dlaczego tarcie na 

stromych stokach jest małe. 

• rozwiązuje zadania z rów-

nią pochyłą, wykorzystując 

równania ruchu i zasady dy-

namiki. 

Energia i jej przemiany 

13. Zasada zachowa-

nia energii 

• formułuje treść zasady za-

chowania energii, 

• wskazuje przykłady prze-

mian energii w procesach 

zachodzących w otoczeniu. 

• omawia przemiany energe-

tyczne procesów w przyro-

dzie, 

• odróżnia układ izolowany 

energetycznie od nieizolo-

wanego. 

• wyjaśnia przebieg zjawisk, 

odwołując się do zasady za-

chowania energii. 

•  

• rozwiązuje zadania oblicze-

niowe, 

• wyklucza hipotetyczny 

przebieg zjawiska, odwołu-

jąc się do zasady zachowa-

nia energii. 

14. Praca i moc • określa, kiedy wykonywana 

jest praca w sensie fizycz-

nym, 

• definiuje pojęcie mocy. 

• oblicza pracę, gdy znane są 

siła i przemieszczenie, 

• oblicza pracę, gdy znane są 

czas pracy i moc urządze-

nia, 

• określa, w jakich warun-

kach praca wykonana przez 

siłę wynosi zero. 

• wiąże pracę siły zewnętrz-

nej ze zmianą energii 

układu, 

• zauważa wpływ sił oporu 

ruchu na zmianę energii 

ciała. 

• rozwiązuje zadania rachun-

kowe, 

• wyznacza siłę działającą na 

ciało na podstawie analizy 

przemian energetycznych. 

15. Energia grawitacji 

i energia kine-

tyczna 

• wskazuje przykłady, w któ-

rych ciała mają energię ki-

netyczną i energię poten-

cjalną grawitacji, 

• podaje, od czego zależy 

energia kinetyczna i energia 

potencjalna grawitacji. 

• oblicza energię kinetyczną i 

energię potencjalną grawita-

cji w prostych przykładach. 

• oblicza pracę siły wykonaną 

przez siłę jako zmianę ener-

gii układu. 

• rozwiązuje bardziej złożone 

zadania obliczeniowe. 

 

 



Lp. Temat 

Wymagania 

Konieczne Podstawowe Rozszerzone Dopełniające 

Uczeń: 

16. Zasada zachowa-

nia energii mecha-

nicznej 

• formułuje zasadę zachowa-

nia energii mechanicznej, 

• opisuje, w jakich warun-

kach energia mechaniczna 

jest zachowana, 

• podaje przykłady zjawisk, 

w których zachowana jest 

energia mechaniczna. 

• omawia rzuty z punktu wi-

dzenia energii mechanicz-

nej, 

• oblicza energię mecha-

niczną ciała w zadanej sytu-

acji. 

• stosuje zasadę zachowania 

energii do rozwiązania pro-

stych zadań obliczenio-

wych. 

• rozwiązuje bardziej złożone 

zadania obliczeniowe. 

17. Energia spręży-

stości 

• klasyfikuje ciała ze względu 

na własności sprężyste, 

• podaje przykłady ciał mają-

cych energię potencjalną 

sprężystości. 

• określa zależność siły sprę-

żystości od odkształcenia, 
• podaje przykłady przemian 

energetycznych z udziałem 

energii potencjalnej sprężysto-

ści, 

• podaje zastosowania energii 

potencjalnej sprężystości. 

• oblicza siłę sprężystości i 

energię potencjalną spręży-

stości, 

• podaje przykłady obiektów 

mających energię sprężysto-

ści mimo braku widocznego 

odkształcenia. 

• rozwiązuje zadania, korzy-

stając z zasady zachowani 

energii mechanicznej. 

18. Energia mecha-

niczna w sporcie 

• wskazuje dyscypliny spor-

towe, w których osiągi no-

towane są jako pomiar fi-

zyczny. 

• omawia przemiany energe-

tyczne w wybranych dyscypli-

nach sportowych, 

• wskazuje rodzaje aktywności 

wymagającej dużej mocy oraz 

dużej energii. 

• szacuje osiągi sportowców 

w oparciu o zasadę zacho-

wania energii. 

• wyjaśnia rolę rozbiegu w 

różnych dyscyplinach spor-

towych. 

Grawitacja i astronomia 

19. Układ Słoneczny • opisuje budowę Układu 

Słonecznego,  

• określa następstwa ruchu 

obrotowego i obiegowego 

Ziemi. 

• podaje kolejność planet od 

Słońca, 

• określa, co to są komety i me-

teoryty, 

• opisuje cechy planet karłowa-

tych. 

• opisuje mechanizm powsta-

wania warkocza komety i 

jego kierunku, 

• opisuje znaczenie badania 

meteorytów dla astronomii. 

• opisuje miejsca, w których 

na niebie należy szukać pla-

net, 

• wyjaśnia ruch planet na tle 

gwiazd. 

20. Prawo grawitacji • formułuje prawo grawitacji 

(prawo powszechnego ciążenia), 

• określa siłę grawitacji jako przy-

czynę krążenia planet wokół 

Słońca oraz księżyców wokół pla-

net. 

• oblicza siłę grawitacji dla da-

nych mas znajdujących się w 

podanej odległości od siebie, 

• wiąże siłę grawitacji z siłą 

ciężkości. 

• oblicza przyspieszenie gra-

witacyjne na powierzchni 

ciał niebieskich, 

• oblicza masę Ziemi. 

• rozwiązuje zadania o pod-

wyższonym stopniu trudno-

ści. 

 



Lp. Temat 

Wymagania 

Konieczne Podstawowe Rozszerzone Dopełniające 

Uczeń: 

21. Satelity. Prędkość 

orbitalna 

• podaje definicję satelity, 

• określa siłę grawitacji jako 

przyczynę krążenia sateli-

tów wokół planet, 

• odróżnia satelity naturalne i 

sztuczne, 

• opisuje niektóre zastosowa-

nia sztucznych satelitów. 

• oblicza prędkość orbitalną 

satelitów, 

• opisuje warunki krążenia 

satelitów geostacjonarnych. 

• wyprowadza wzór na pręd-

kość orbitalną satelity, 

• porównuje prędkości i 

okresy obiegu satelitów na 

różnych orbitach. 

• oblicza wysokość satelitów 

geostacjonarnych, 

• wyprowadza związek mię-

dzy okresem obiegu a pro-

mieniem orbity satelitów. 

22. Wyznaczanie mas 

planet i gwiazd 

• wyjaśnia, dlaczego Ziemia 

krąży wokół Słońca, a nie 

odwrotnie, odwołując się do 

ich mas. 

• oblicza masę ciała central-

nego, korzystając ze wzoru 

na prędkość orbitalną. 

• wyprowadza wzór na obli-

czenie mas ciał niebieskich 

z prawa grawitacji, 

• oblicza masę planety mają-

cej satelitę, 

• oblicza masę, korzystając z 

wartości przyspieszenia gra-

witacyjnego na powierzchni 

planety. 

• oblicza masy składników 

układów podwójnych krążą-

cych wokół środka masy. 

23. Nieważkość i 

przeciążenie 

• wskazuje sytuacje, w któ-

rych występuje stan nieważ-

kości i przeciążenia, 

• opisuje różnice między sta-

nem normalnym a nieważ-

kością i przeciążeniem. 

• wyjaśnia stan nieważkości i 

przeciążenia, odwołując się 

do siły bezwładności, 

• wymienia skutki zdrowotne 

przebywania w stanie nie-

ważkości i przeciążenia, 

• określa miarę przeciążenia. 

• oblicza przeciążenie w 

określonych sytuacjach. 

• wyjaśnia stan nieważkości i 

przeciążenia z punktu wi-

dzenia układu nieinercjal-

nego oraz układu inercjal-

nego. 

24. Budowa Wszech-

świata 

• odróżnia astronomię od 

astrologii, 

• określa, czym są gwiazdy, 

• podaje definicję roku 

świetlnego jako jednostki 

odległości,  

• wyjaśnia, że sfera niebieska 

wykonuje obrót w ciągu 1 

doby i zna tego przyczynę. 

• opisuje, czym są gwiazdo-

zbiory, 

• opisuje, czym jest galak-

tyka, 

• opisuje różnicę między ga-

laktyką a mgławicą. 

• wie, czym jest zodiak, 

• przelicza lata świetlne na 

kilometry i jednostki astro-

nomiczne. 

• wyjaśnia ruch Słońca i pla-

net na tle gwiazd. 

 



Lp. Temat 

Wymagania 

Konieczne Podstawowe Rozszerzone Dopełniające 

Uczeń: 

25. Ewolucja 

Wszechświata 

• opisuje podstawowe fakty 

dotyczące powstania i ewo-

lucji Wszechświata (mo-

ment powstania – Wielki 

Wybuch, ciągłe rozszerza-

nie się). 

• podaje treść prawa Hub-

ble’a, 

• podaje dowody obserwa-

cyjne rozszerzania się prze-

strzeni. 

• oblicza odległości do galak-

tyk i prędkości ucieczki, ko-

rzystając z prawa Hubble’a, 

• opisuje fakt istnienia ciem-

nej materii i ciemniej ener-

gii. 

• opisuje fakty obserwacyjne 

potwierdzające istnienie 

ciemnej materii, 

• wiąże stałą Hubble’a z wie-

kiem Wszechświata. 

 

 


