
Klasa 2 zakres rozszerzony 

Hydrostatyka 
1) posługuje się pojęciem ciśnienia hydrostatycznego i stosuje je do obliczeń; analizuje równowagę 
cieczy w naczyniach połączonych;  
2) stosuje do obliczeń prawo Archimedesa i objaśnia warunki pływania ciał; 

 
Termodynamika 
1) opisuje zjawisko rozszerzalności cieplnej: liniowej ciał stałych oraz objętościowej gazów i cieczy;  
2) rozróżnia przekaz energii w postaci ciepła między układami o różnych temperaturach i przekaz 
energii w formie pracy;  
3) posługuje się pojęciem energii wewnętrznej; analizuje pierwszą zasadę termodynamiki jako zasadę 
zachowania energii;  
4) opisuje przykłady współistnienia substancji w różnych fazach w stanie równowagi 
termodynamicznej;  
5) wykorzystuje pojęcie ciepła właściwego oraz ciepła przemiany fazowej w analizie bilansu 
cieplnego;  
6) opisuje skokową zmianę energii wewnętrznej w przemianach fazowych;  
7) posługuje się pojęciem wartości energetycznej paliw i żywności; 
 8) wymienia szczególne własności wody i ich konsekwencje dla życia na Ziemi;  
9) stosuje pierwszą zasadę termodynamiki do analizy przemian gazowych; rozróżnia przemiany: 
izotermiczną, izobaryczną, izochoryczną i adiabatyczną gazów;  
10) posługuje się założeniami teorii kinetyczno-molekularnej gazu doskonałego;  
11) opisuje związek pomiędzy temperaturą w skali Kelvina a średnią energią ruchu cząsteczek i 
energią wewnętrzną gazu doskonałego;  
12) analizuje wykresy przemian gazu doskonałego;  
13) stosuje równanie gazu doskonałego (równanie Clapeyrona) do wyznaczenia parametrów gazu; 
14) posługuje się pojęciem ciepła molowego gazu; interpretuje związek między ciepłem molowym 
przy stałym ciśnieniu a ciepłem molowym w stałej objętości dla gazu doskonałego;  
15) analizuje przepływ energii w postaci ciepła i pracy mechanicznej w silnikach i pompach cieplnych; 
16) analizuje przedstawione cykle termodynamiczne, oblicza sprawność silników cieplnych;  
17) interpretuje drugą zasadę termodynamiki, podaje przykłady zjawisk odwracalnych i 
nieodwracalnych; 18) opisuje zjawisko dyfuzji; posługuje się pojęciem fluktuacji, opisuje ruchy 
Browna; 

 

Ruch drgający  

1) opisuje proporcjonalność siły sprężystości do wydłużenia; posługuje się pojęciem współczynnika 
sprężystości i jego jednostką;  
2) analizuje ruch pod wpływem siły sprężystości; posługuje się pojęciem ruchu harmonicznego; 
podaje przykłady takich ruchów;  
3) opisuje ruch harmoniczny, posługując się pojęciami wychylenia, amplitudy, częstości kołowej i 
przesunięcia fazowego; rozróżnia drgania o fazach zgodnych lub przeciwnych;  
4) analizuje zależności położenia, prędkości i przyspieszenia od czasu dla ciała w ruchu drgającym 
harmonicznym oraz interpretuje wykresy tych zależności;  
5) stosuje do obliczeń zależność okresu małych drgań wahadła matematycznego i ciężarka na 
sprężynie od ich parametrów;  
6) oblicza energię potencjalną sprężystości i uwzględnia ją w analizie przemian energii;  
7) opisuje drgania wymuszone i drgania słabo tłumione; ilustruje zjawisko rezonansu mechanicznego 
na wybranych przykładach; 

 



Fale mechaniczne 
1) analizuje rozchodzenie się fal na powierzchni wody i dźwięku w powietrzu na podstawie obrazu  

     powierzchni falowych;  

2) posługuje się pojęciem natężenia fali wraz z jej jednostką (W/m2) oraz proporcjonalnością do  

     kwadratu amplitudy;  

3) opisuje zależność natężenia i amplitudy fali kulistej od odległości od punktowego źródła;  

 4) opisuje jakościowo związek pomiędzy dyfrakcją na szczelinie a szerokością szczeliny i długością  

      fali;  

5) analizuje zdolność rozdzielczą przyrządów optycznych w kontekście zjawiska dyfrakcji;  

6) stosuje zasadę superpozycji fal; wyjaśnia zjawisko interferencji fal; podaje warunki wzmocnienia  

     oraz wygaszenia się fal;  

7) opisuje zależność przestrzennego obrazu interferencji od długości fali i odległości między źródłami; 

8) analizuje efekt Dopplera dla fal w przypadku, gdy źródło lub obserwator poruszają się znacznie  

     wolniej niż fala; podaje przykłady występowania tego zjawiska;  

9) rozróżnia fale poprzeczne i podłużne; 


