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Cele kształcenia – wymagania ogólne

I. Wykorzystanie pojęć i wielkości fizycznych do opisu 
zjawisk oraz wskazywanie ich przykładów w otaczającej 
rzeczywistości.

II. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem praw i 
zależności fizycznych.

III.Planowanie i przeprowadzanie obserwacji lub 
doświadczeń oraz wnioskowanie na podstawie ich 
wyników.

IV. Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy 
materiałów źródłowych, w tym tekstów 
popularnonaukowych.



Istota zmian

1. Kolejność celów głównych nauczania fizyki, zgodna 
z powiększającym się zasobem wiedzy oraz 
kształtowaniem i rozwojem umiejętności. 

2. Wyodrębnione z dotychczasowych treści 
szczegółowych osobnego działu tematycznego 
Zjawiska cieplne. 

3. Wyróżnienie wymagań doświadczalnych na końcu 
każdego działu tematycznego jako stanowiących jego 
integralną część, a nie − jak dotychczas − odrębny 
zbiór wymagań. 



Istota zmian

4. Rozróżnienie w opisie wymagań doświadczalnych 
demonstracji (demonstruje, rozróżnia), pokazu
(ilustruje, obserwuje) oraz wykonywania doświadczeń 
(bada, wyznacza, łączy, otrzymuje) jako niezależnych 
umiejętności opanowywanych przez ucznia niezależnie 
od tego, czy wykonuje je samodzielnie, czy są 
wykonywane przez nauczyciela. Stanowią one kluczowy 
komponent osiągnięć uczniów i powinny być 
traktowane priorytetowo. 

5. Uporządkowanie treści szczegółowych w logiczną 
całość gwarantującą warunki do zdobywania wiedzy, 
kształtowania umiejętności oraz formowania postaw 
niezbędnych na kolejnych etapach kształcenia. 



Wymagania szczegółowe 

Zawarte w podstawie programowej treści 
nauczania zostały wybrane w celu kształtowania 
podstaw rozumowania naukowego obejmującego: 

 rozpoznawanie zagadnień, 

 wyjaśnianie zjawisk fizycznych, 

 interpretowanie, 

 wykorzystanie wyników i dowodów naukowych do 
budowania fizycznego obrazu rzeczywistości. 



1. wyodrębnia z tekstów, tabel, diagramów lub wykresów, rysunków 
schematycznych lub blokowych informacje kluczowe dla 
opisywanego zjawiska bądź problemu; ilustruje je w różnych 
postaciach;

2. wyodrębnia zjawisko z kontekstu, nazywa je oraz wskazuje 
czynniki istotne i nieistotne dla jego przebiegu;

3. rozróżnia pojęcia: obserwacja, pomiar, doświadczenie; 
przeprowadza wybrane obserwacje, pomiary i doświadczenia 
korzystając z ich opisów;

4. opisuje przebieg doświadczenia lub pokazu; wyróżnia kluczowe 
kroki i sposób postępowania oraz wskazuje rolę użytych 
przyrządów;

Treści kształcenia – wymagania szczegółowe
- wymagania przekrojowe - uczeń



5. posługuje się pojęciem niepewności pomiarowej; zapisuje wynik 
pomiaru wraz z jego jednostką oraz z uwzględnieniem informacji 
o niepewności;

6. przeprowadza obliczenia i zapisuje wynik zgodnie z zasadami 
zaokrąglania oraz zachowaniem liczby cyfr znaczących 
wynikającej z dokładności pomiaru lub z danych;

7. przelicza wielokrotności i podwielokrotności (mikro-, mili-, 
centy-, hekto-, kilo-, mega-);

8. rozpoznaje zależność rosnącą bądź malejącą na podstawie 
danych z tabeli lub na podstawie wykresu; rozpoznaje 
proporcjonalność prostą na podstawie wykresu; 

9. przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania 
obserwacji, pomiarów i doświadczeń.

Treści kształcenia – wymagania szczegółowe
- wymagania przekrojowe - uczeń



1. Ruch i siły.

2. Energia.

3. Zjawiska cieplne.

4. Właściwości materii.

5. Elektryczność.

6. Magnetyzm.

7. Ruch drgający i fale.

8. Optyka.

Treści kształcenia – wymagania szczegółowe



Warunki i sposób realizacji
1. Fizyka jest nauką przyrodniczą, nierozerwalnie związaną 

z codzienną aktywnością człowieka… Dlatego bardzo ważnym 
elementem nauczania fizyki jest zarówno świadomość wiedzy 
potocznej, jak i bagaż umiejętności wynikający z nieustannego 
obserwowania świata…

2. Przedmiot fizyka to przede wszystkim sposobność do 
konstruktywistycznej weryfikacji poglądów uczniów oraz czas na 
budowanie podstaw myślenia naukowego – stawiania pytań i 
szukania ustrukturyzowanych odpowiedzi…

3. Nauczanie fizyki winno być postrzegane przede wszystkim jako 
sposobność do zaspokajania ciekawości poznawczej uczniów i na 
tej bazie kształtowania umiejętności zdobywania wiedzy, której 
podstawy zostały zapisane w dokumencie.

4. Eksperymentowanie, rozwiązywanie zadań problemowych oraz 
praca z materiałami źródłowymi winny stanowić główne obszary 
aktywności podczas zajęć fizyki.



Warunki i sposób realizacji
Podczas realizacji wymagań podstawy programowej kształcenia 
ogólnego dla szkoły podstawowej istotne jest zwrócenie uwagi na 
stopień opanowania następujących umiejętności:

1. rozwiązywania typowych zadań przez wykonywanie rutynowych 
czynności;

2. rozpoznawania i kojarzenia z wykorzystaniem pojedynczych 
źródeł informacji;

3. wybierania i stosowania strategii rozwiązywania problemów;

4. efektywnej pracy nad rozwiązaniem oraz łączenia różnorodnych 
informacji i technik;

5. matematycznych z użyciem odpowiednich reprezentacji;

6. doświadczalnych;

7. formułowania komunikatu o swoim rozumowaniu oraz 
uzasadniania podjętego działania.



Treści kształcenia – wymagania szczegółowe

Ruch i siły - doświadczalnie:

1. ilustruje: I zasadę dynamiki, II zasadę dynamiki, III zasadę 
dynamiki,

2. wyznacza prędkość z pomiaru czasu i drogi z użyciem przyrządów 
analogowych lub cyfrowych bądź oprogramowania do pomiarów na 
obrazach wideo,

3. wyznacza wartość siły za pomocą siłomierza albo wagi analogowej 
lub cyfrowej.

Energia – brak wskazanych doświadczeń.



Zjawiska cieplne  - doświadczalnie:

1. demonstruje zjawiska topnienia, wrzenia, skraplania,

2. bada zjawisko przewodnictwa cieplnego i określa, który z badanych 
materiałów jest lepszym przewodnikiem ciepła,

3. wyznacza ciepło właściwe wody z użyciem czajnika elektrycznego 
lub grzałki o znanej mocy, termometru, cylindra miarowego lub 
wagi.

Właściwości materii – doświadczalnie

1. demonstruje istnienie ciśnienia atmosferycznego; demonstruje 
zjawiska konwekcji i napięcia powierzchniowego,

2. demonstruje prawo Pascala oraz zależność ciśnienia 
hydrostatycznego od wysokości słupa cieczy,

3. demonstruje prawo Archimedesa i na tej podstawie analizuje 
pływanie ciał;

4. wyznacza gęstość cieczy lub ciał stałych,

5. wyznacza gęstość substancji z jakiej wykonany jest przedmiot o 
kształcie regularnym za pomocą wagi i przymiaru lub o 
nieregularnym kształcie za pomocą wagi, cieczy i cylindra 
miarowego.



Elektryczność - doświadczalnie:

1. demonstruje zjawiska elektryzowania przez potarcie lub dotyk,

2. demonstruje wzajemne oddziaływanie ciał naelektryzowanych,

3. rozróżnia przewodniki od izolatorów oraz wskazuje ich przykłady,

4. łączy według podanego schematu obwód elektryczny składający się 
ze źródła (akumulatora, zasilacza), odbiornika (żarówki, brzęczyka, 
silnika, diody, grzejnika, opornika), wyłączników, woltomierzy, 
amperomierzy; odczytuje wskazania mierników,

5. wyznacza opór przewodnika przez pomiary napięcia na jego końcach 
oraz natężenia prądu przez niego płynącego. 

Magnetyzm - doświadczalnie:

1. demonstruje zachowanie się igły magnetycznej w obecności 
magnesu,

2. demonstruje zjawisko oddziaływania przewodnika z prądem na igłę 
magnetyczną.



Ruch drgający i fale - doświadczalnie:

1. wyznacza okres i częstotliwość w ruchu okresowym,

2. demonstruje dźwięki o różnych częstotliwościach z 
wykorzystaniem drgającego przedmiotu lub instrumentu 
muzycznego,

3. obserwuje oscylogramy dźwięków z wykorzystaniem różnych 
technik.

Optyka - doświadczalnie:

1. demonstruje zjawisko prostoliniowego rozchodzenia się światła, 
zjawisko załamania światła na granicy ośrodków, powstawanie 
obrazów za pomocą zwierciadeł płaskich, sferycznych i 
soczewek,

2. otrzymuje za pomocą soczewki skupiającej ostre obrazy 
przedmiotu na ekranie,

3. demonstruje rozszczepienie światła w pryzmacie.



Klasa Dział fizyki
Proponowana 
liczba godzin

VII
1. Ruch i siły – 25 h.
2. Energia – 8 h
3. Zjawiska cieplne -12 h.
4. Właściwości materii -15 h.

30 tygodni x 2 h 
= 60 h

VIII
1. Elektryczność – 20 h.
2. Magnetyzm – 10 h
3. Ruch drgający i fale – 10 h.
4. Optyka – 20 h.

30 tygodni x 2 h 
= 60 h



Podstawa programowa

– punktem wyjścia do 
formułowania wymagań



Cele 
kształcenia 
sformułowane 

w języku wymagań 
ogólnych i obszarów 

umiejętności

Treści nauczania 
i oczekiwane 

umiejętności uczniów są 
sformułowane 

w języku wymagań 
szczegółowych

Podstawa 
ustalania 

kryteriów ocen 
i wymagań 

egzaminacyjnych



Za realizację podstawy programowej 
odpowiada nauczyciel i sprawujący 

nad nim nadzór pedagogiczny 
dyrektor szkoły.



Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie 
ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 
innych ustaw 

Definicja programu 

„13b) programie wychowania przedszkolnego lub 
programie nauczania do danych zajęć edukacyjnych z 
zakresu kształcenia ogólnego – należy przez to 
rozumieć opis sposobu realizacji celów wychowania 
lub kształcenia oraz treści nauczania ustalonych 
odpowiednio w podstawie programowej wychowania 
przedszkolnego lub podstawie programowej 
kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego; 



Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie 
ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 
innych ustaw 

 Program nauczania do danych zajęć edukacyjnych na 
dany etap edukacyjny przedstawia dyrektorowi 
przedszkola lub szkoły nauczyciela lub zespół 
nauczycieli. 

 Programy nauczania będą mogły być przygotowane w 
sposób i w formie ustalonej w danej szkole. 

 Wymagania formalne dotyczące zawartości 
programów nauczania ograniczają się do warunku: 

a) uwzględniania w nich wszystkich celów wychowania lub 
kształcenia oraz treści nauczania- efektów kształcenia 
ustalonych w odpowiedniej podstawie programowej, 

b)dostosowania do potrzeb i możliwości uczniów, dla 
których są przeznaczone 



Dopuszczenie programu nauczania do 
użytku to kompetencja dyrektora

 Opinia rady pedagogicznej w tej sprawie jest 
konieczna, ale jest tylko opinią pomocniczą. 

Brak opinii pozytywnej nie musi stanowić 
przeszkody w dopuszczeniu programu. 

Dyrektor może zasięgnąć opinii specjalistów, ale 
nie jest to wymagane.

 Programy nauczania przed dopuszczeniem do 
użytku w szkole nie wymagają już uzyskania 
opinii rady rodziców.



Wymagania edukacyjne

…wynikają z przyjętego programu 
nauczania

…są podstawą do ustalenia ocen 
klasyfikacyjnych



Wymagania edukacyjne 

8. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują 
uczniów oraz ich rodziców o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez 
ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen 
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających 
z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

Art. 44b ust 8 pkt 1 UoSO



Wymagania edukacyjne

 Są one opisem pożądanych przez nauczyciela zmian w 

wiedzy, umiejętnościach i postawach ucznia.

 Precyzyjnie zarysowują zakres opanowanej przez ucznia 

treści kształcenia, ukazując, czego powinien się nauczyć. 

 Wymagania edukacyjne to zmiany w uczniach opisywane 

z punktu widzenia nauczyciela, natomiast osiągnięcia 

szkolne to te same zmiany opisane z punktu widzenia 

ucznia. 

 Tym samym należy przyjąć, że spełnione wymaganie jest 

osiągnięciem.



Hierarchia dokumentów 

ROZKŁAD 
MATERIAŁU

PLAN 
DYDAKTYCZNY

PROGRAM 
NAUCZANIA

PODSTAWA PROGRAMOWA



Zapis w statucie o planie lub 
rozkładzie materiału 

= 
obowiązek dla nauczycieli



„I nauka i zdrowy rozsądek 

podpowiadają, że planowanie 

polepsza efekty wszelkiej 

działalności.”

Richard Arends
1994, Uczymy się nauczać.



Warto planować, ale jak?

1. Plan kierunkowy

- ukierunkowany na cele kształcenia;

2. Plan wynikowy

- ukierunkowany na osiągnięcia uczniów, czyli wyniki.

3. Rozkład materiału 

- ukierunkowany na pełną realizację materiału.



PLAN WYNIKOWY
PRZEDMIOT: - FIZYKA- KLASA VII

DZIAŁ PROGRAMOWY II Ruch i siły.              WERSJA I
Treść nauczania

(materiał)
Badane czynności ucznia KC

Poziom 
wymagań

1) opisuje i wskazuje 
przykłady względności 
ruchu;

1) a wyjaśnisz pojęcie: ruch B P

1) b wyjaśnisz na czym polega względność 
ruchu

B P

1) c opiszesz na przykładzie względność 
ruchu

C P

1) d wskażesz co najmniej trzy przykłady 
względności ruchu 

C P

1) e wskażesz co najmniej pięć przykładów 
względności ruchu

C PP

2) wyróżnia pojęcia tor 
i droga;

2) a wyjaśnisz pojęcie: tor B P

2) b wyjaśnisz pojęcie: droga B P

2) c rozróżnisz na rysunku (przykładzie –
źródle) tor i drogę

B P



PLAN WYNIKOWY
PRZEDMIOT: - FIZYKA- KLASA VII

DZIAŁ PROGRAMOWY II Ruch i siły.              WERSJA II
Treść nauczania

(materiał)
Badane czynności ucznia KC

Poziom 
wymagań

Cele 
wychowawcze

1) opisuje i wskazuje 
przykłady względności 
ruchu;

1) a wyjaśnisz pojęcie: ruch B P

1) b wyjaśnisz na czym polega 
względność ruchu

B P

1) c opiszesz na przykładzie 
względność ruchu

C P

1) d wskażesz co najmniej trzy 
przykłady względności ruchu 

C P

1) e wskażesz co najmniej pięć 
przykładów względności ruchu

C PP

2) wyróżnia pojęcia 
tor i droga;

2) a wyjaśnisz pojęcie: tor B P

2) b wyjaśnisz pojęcie: droga B P

2) c rozróżnisz na rysunku 
(przykładzie – źródle) tor i drogę

B P



ROZKŁAD MATERIAŁU
temat 
lekcji

liczba 
godzin

zakres materiału - treści odniesienie do 
podstawy 
programowej

środki 
dydaktyczne

Jednostki 
i pomiary

• Każdy pomiar obarczony jest 
jakąś niepewnością 
• Dokładność przyrządu 
• Układ SI 
• Rozróżnienie pojęć: wielkość 
fizyczna i jednostka wielkości 
fizycznej 
• Używane przedrostki, np. 
mili-, mikro-, kilo- itp. 
• Przeliczanie jednostek czasu 
i długości

I.3
I.5
I.6
I.7
II.3

Na czym 
polega 
względność 
ruchu?

1 •pojęcie ruch
•względność ruchu
•układ odniesienia
•droga a tor ruchu, 
• jednostka drogi

II.1
II.2



Realizacja programu nauczania

Nauczyciel może zdecydować o realizacji 
programu nauczania:

1. z zastosowaniem podręcznika, materiału 
edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego lub

2. bez zastosowania podręcznika lub materiałów, 
o których mowa w pkt 1.

Art. 22aa. UoSO



PODRĘCZNIKI SZKOLNE



Funkcje podręcznika

 informacyjna

 motywacyjna

 ćwiczeniowa

 transformacyjna

 kontrolno-korektywna

 samokształceniowa



Nauczyciel ma prawo wyboru 
podręcznika spośród podręczników 
dopuszczonych do użytku szkolnego 
przez Ministra Edukacji Narodowej.



https://podreczniki.men.gov.pl/


Zestawy podręczników podaje 
do wiadomości dyrektor …



… w wyznaczonym terminie

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty 
wprowadziła zmianę polegającą na rezygnacji 
z narzucania dyrektorom terminu upubliczniania 
tych zestawów, co oznacza, że o terminie 
wykonania ww. czynności decyduje dyrektor 
szkoły. 



Nauczyciel jest odpowiedzialny za:

 wybór programu nauczania,

 wybór podręcznika,
a w konsekwencji za realizację podstawy 
programowej i efekty kształcenia, 
uzyskane przez jego uczniów.


