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Program zajęć wyrównawczych 

z  

modułu chemia i fizyka 

 
Niniejszy program  stanowić będzie podstawę dydaktyczną do prowadzenia 

zajęć wyrównawczych z modułu chemia i fizyka 

w placówkach szkolnych objętych projektem pn. „Szkoła w centrum 

uwagi” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej 

jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów 

z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 

zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych 
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Program edukacyjny z CHEMII 

 

 
 
„Od chemii się wszystko zaczyna, 
bo wszystko chemiczny ma skład. 
Oddajmy jej pokłon, bo wielki 
w historię ludzkości ma wkład 
  

Bez chemii nie byłoby ciebie, 
Bez chemii nie byłoby mnie. 
To ona od wieków wciąż sprawia, 
że serce do serca się rwie.” 

Golec u Orkiestra „Walc chemiczny” 
Słowa: Olga Golec/ Rafał Golec 
 

 

WSTĘP 
 

Zadanie nauczania chemii w zespole przedmiotów ogólnokształcących jest doniosłe. 

Ma ono wespół z nauczaniem fizyki, biologii i innych nauk przyrodniczych zapoznać ucznia 

ze współczesnym pojęciem materii, ma dać pogląd na jej budowę, na jej zmienność, jedność i 

niezniszczalność. Ponadto ma zaznajomić wszystkich uczniów z najważniejszymi 

zastosowaniami chemii w życiu codziennym i przemyśle. 

Nadrzędnym założeniem programu jest taki dobór treści aby ukazać chemię jako 

naukę, która tłumaczy zjawiska życia codziennego, omawia problemy ochrony środowiska, 

stanowi element wykształcenia ogólnego i abstrakcyjnego myślenia, uczącą prawidłowego 

korzystania z różnych substancji, posługiwania się literaturą uzupełniającą, która ukazuje 

drogę rozwoju myśli ludzkiej. 

Przy pierwszym spotkaniu z chemią (gimnazjum) uczniowie winni poznać różnorodne 

substancje i ich właściwości a także zjawiska w otaczającym świecie, tłumaczyć je językiem 

chemicznym. Każdy uczeń powinien rozwijać swoje umiejętności wykonywania prostych 

doświadczeń chemicznych, a także zdolności obserwacji, poznać podstawowe prawa 

chemiczne, którymi rządzi się przyroda. 
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I.  Ogólna charakterystyka programu 

 

Projekt został przygotowany z myślą o uczniach z trudnościami dydaktycznymi, 

z zamiarem utrwalenia przez nich - w drodze specjalnego repetytorium, podczas zajęć 

fakultatywnych - kluczowych wiadomości i umiejętności zdobytych na lekcjach. 

Przedsięwzięciu przyświecała idea łączenia wiadomości z różnych dyscyplin, 

(takich jak: matematyka, fizyka, chemia, biologia i geografia) by pomóc uczniowi 

w  łatwiejszym zdobywaniu wiedzy matematyczno-przyrodniczej oraz w budowaniu 

zintegrowanej wizji świata (jako składnika światopoglądu nowoczesnego człowieka) 

i pokazaniu roli, jaką pełni w nim człowiek.  

Prezentowany program dotyczy III etapu edukacyjnego bez podziału na kolejne 

klasy. Przeznaczony jest do realizacji na zajęciach pozalekcyjnych. 

Podstawę do założeń programu stanowiły: 

− Podstawa Programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów (rozporządzenie MEN 

z dn. 23 grudnia 2008 r.) 

− standardy wymagań egzaminacyjnych (rozporządzenie MEN z dn. 28 sierpnia 2007 r.) 

− program nauczania chemii w gimnazjum 

− obserwacja uczniów i doświadczenia w pracy z młodzieżą gimnazjalną. 

Treści zawarte w programie mogą być realizowane w dowolnej kolejności 

i modyfikowane przez nauczyciela. Są tak dobrane, aby ich realizacja umożliwiała 

działanie każdemu uczniowi niezależnie od poziomu nauczania jednocześnie 

umożliwiając poszerzenie i pogłębienie wiadomości i umiejętności zgodnie 

ze wzrastającymi możliwościami intelektualnymi. Zagadnienia chemiczne są ukazane 

w atrakcyjnej formie aby wzbudzić większe zainteresowanie ucznia. Program ma 

charakter otwarty, zawiera różnorodne formy i metody pracy, można go modyfikować 

w zależności od potrzeb i możliwości  uczniów.  

Na realizację programu przewidziano 536 godzin do pracy w każdym gimnazjum.  

rok ilo ść godzin ogółem 
2010 97 
2011 150 
2012 219 

2013 (do 30 kwietnia) 70 
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II.  Cele ogólne i standardy wymagań egzaminacyjnych 

Celem programu jest przygotowanie uczniów z trudnościami w nauce do 

egzaminu gimnazjalnego z zakresu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych oraz 

pomoc w nadrobieniu braków w materiale bieżącym.  

Cele ogólne: 

1. Likwidowanie trudności w nauce. 

2. Pomoc w odzyskaniu wiary we własne możliwości i akceptacji samego siebie. 

3. Podnoszenie efektywności kształcenia i jakości pracy szkoły. 

4. Wyrównywanie szans uczniów z różnych środowisk. 

5. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań chemicznych. 

5. Wyrabianie nawyków i umiejętności pracy laboratoryjnej. 

6. Rozwijanie i kształcenie umiejętności obserwacji, logicznego myślenia 

i wyciągania wniosków z przeprowadzonych doświadczeń. 

7. Zaznajomienie z możliwościami zastosowania zdobytej wiedzy w życiu 

codziennym. 

8. Przygotowanie uczniów do korzystania z programów komputerowych oraz 

rozwinięcie umiejętności samodzielnej pracy z podręcznikami i książkami 

popularnonaukowymi. 

9. Doskonalenie umiejętności korzystania z tablic, schematów, wykresów i modeli. 

Celem programu jest wyposażenie uczniów w umiejętności i wiadomości 

przewidziane przez standardy wymagań egzaminacyjnych z zakresu przedmiotów 

matematyczno-przyrodniczych. 

Standardy wymagań egzaminacyjnych po gimnazjum z zakresu przedmiotów 

matematyczno-przyrodniczych: 

I.  Umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów 
matematyczno-przyrodniczych niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym 
kształceniu 
Uczeń: 

1) Stosuje terminy i pojęcia matematyczno-przyrodnicze:  

a) czyta ze zrozumieniem teksty, w których występują terminy i pojęcia matematyczno-

przyrodnicze, np. w podręcznikach, w prasie, 
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b) wybiera odpowiednie terminy i pojęcia do opisu zjawisk, właściwości, zachowań 

obiektów i organizmów, 

c) stosuje terminy dotyczące racjonalnego użytkowania środowiska. 

2) Wykonuje obliczenia w różnych sytuacjach praktycznych:  

a) stosuje w praktyce własności działań,  

b) operuje procentami,  

c) posługuje się przybliżeniami,  

d) posługuje się jednostkami miar. 

3) Posługuje się własnościami figur:  

a) dostrzega kształty figur geometrycznych w otaczającej rzeczywistości,  

b) oblicza miary figur płaskich i przestrzennych, 

c) wykorzystuje własności miar. 

II.  Wyszukiwanie i stosowanie informacji 
Uczeń: 

1) Odczytuje informacje przedstawione w formie:  

a) tekstu, mapy, tabeli, wykresu, rysunku, schematu, fotografii, 

2) Operuje informacją:  

a) selekcjonuje informacje, porównuje informacje, analizuje informacje, przetwarza 

informacje, interpretuje informacje, czytelnie prezentuje informacje, wykorzystuje 

informacje w praktyce. 

III.  Wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności zwłaszcza 
przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych 
Uczeń: 

1) Wskazuje prawidłowości w procesach, w funkcjonowaniu układów i systemów:  

a) wyodrębnia z kontekstu dane zjawisko,  

b) określa warunki jego występowania,  

c) opisuje przebieg zjawiska w czasie i przestrzeni,  

d) wykorzystuje zasady i prawa do objaśniania zjawisk. 

2) Posługuje się językiem symboli i wyrażeń algebraicznych:  

a) zapisuje wielkości za pomocą symboli,  

b) zapisuje wielkości za pomocą wyrażeń algebraicznych,  

c) przekształca wyrażenia algebraiczne, 
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d) zapisuje związki i procesy w postaci równań i nierówności. 

3) Posługuje się funkcjami:  

a) wskazuje zależności funkcyjne,  

b) opisuje funkcje za pomocą wzorów, wykresów i tabel,  

c) analizuje funkcje przedstawione w różnej postaci i wyciąga wnioski. 

4) Stosuje zintegrowaną wiedzę do objaśniania zjawisk przyrodniczych:  

a) łączy zdarzenia w ciągi przemian, 

b) wskazuje współczesne zagrożenia dla zdrowia człowieka i środowiska 

przyrodniczego, 

c) analizuje przyczyny i skutki oraz proponuje sposoby przeciwdziałania współczesnym 

zagrożeniom cywilizacyjnym, 

d) potrafi umiejscowić sytuacje dotyczące środowiska przyrodniczego w szerszym 

kontekście społecznym. 

IV.  Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania 
problemów 
Uczeń: 

1) Stosuje techniki twórczego rozwiązywania problemów:  

a) formułuje, sprawdza hipotezy,  

b) kojarzy różnorodne fakty, obserwacje, wyniki doświadczeń i wyciąga wnioski. 

2) Analizuje sytuację problemową:  

a) dostrzega i formułuje problem,  

b) określa wartości dane i szukane (określa cel). 

3) Tworzy modele sytuacji problemowej:  

a) wyróżnia istotne wielkości i cechy sytuacji problemowej,  

b) zapisuje je w terminach nauk matematyczno-przyrodniczych 

c) potrafi umiejscowić sytuacje dotyczące środowiska przyrodniczego w szerszym 

kontekście społecznym. 

4) Tworzy i realizuje plan rozwiązania:  

a) rozwiązuje równania, nierówności stanowiące model problemu, 
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b) układa i wykonuje procedury osiągania celu.  

5) Opracowuje wyniki:  

a) ocenia wyniki, 

b) interpretuje wyniki, 

c) przedstawia wyniki. 

III.  Formy i metody pracy 

Metoda, to sposób postępowania przy zdobywaniu wiadomości i  umiejętności 

nadających się do stałego powtarzania. 

W trakcie realizacji programu główny nacisk położony będzie na  wdrożenie 

aktywnych metod, sprzyjających zdobywaniu i utrwalaniu wiedzy, których istotą jest 

przewaga uczenia się nad nauczaniem.  

Formy pracy: 

• praca zespołowa,  

• praca indywidualna,  

• ćwiczenia laboratoryjne,  

• praca z programami komputerowymi i Internetem,  

• praca w przestrzeni pozaszkolnej (muzeum, wystawa Centrum Nauki Kopernik) 

Metody pracy: 

• dyskusja dydaktyczna:  

− związana z wykładem 

−  „burza mózgów” 

−  „śnieżna kula” 

• gry dydaktyczne  

• metody operatywne: 

− praca z wykresami 

− analiza danych statystycznych 

− analizowanie diagramów, schematów, rysunków 

• metody praktyczne: 

− ćwiczenia techniczne (wykonywanie rysunków, diagramów, wyznaczanie 

gęstości) 
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− rozwiązywanie zadań (obliczanie) 

• metody badawcze: 

− obserwacje, eksperyment 

 
IV. Tre ści programu 

1. Zajęcia o charakterze analityczno-badawczym. 

TREŚCI WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WOBEC UCZNIA 

Substancje i ich 
właściwości 

− opisuje oraz bada właściwości substancji będących głównymi 
składnikami stosowanych na co dzień produktów np. soli kamiennej, 
cukru, mąki, wody, miedzi, żelaza; 

− klasyfikuje pierwiastki na metale i niemetale; odróżnia metale od 
niemetali na podstawie ich właściwości; 

− wyznacza gęstość doświadczalnie; 
− obserwuje mieszanie się substancji; opisuje ziarnistą budowę materii; 

tłumaczy, na czym polega zjawisko dyfuzji, rozpuszczania, mieszania, 
zmiany stanu skupienia;  

− planuje doświadczenia potwierdzające ziarnistość materii; 
− sporządza mieszaniny i rozdziela je na składniki (np. wody i piasku, 

wody i soli kamiennej, kredy i soli kamiennej, siarki i opiłków żelaza, 
wody i oleju jadalnego, wody i atramentu). 

Reakcje 
chemiczne 

− planuje i wykonuje doświadczenia ilustrujące zjawisko fizyczne 
i reakcję chemiczną; 

− opisuje, na czym polega reakcja syntezy, analizy i wymiany; obserwuje 
doświadczenia ilustrujące typy reakcji i formułuje wnioski; 

− definiuje pojęcia: reakcje egzoenergetyczne (jako reakcje, którym 
towarzyszy wydzielanie się energii do otoczenia, np. procesy spalania) 
i reakcje endoenergetyczne (do przebiegu których energia musi być 
dostarczona, np. procesy rozkładu – pieczenie ciasta). 

Powietrze i inne 
gazy 

− wykonuje lub obserwuje doświadczenie potwierdzające, że powietrze 
jest mieszaniną; opisuje skład i właściwości powietrza; 

− wykonuje doświadczenia dotyczące badania właściwości azotu, tlenu, 
wodoru, tlenku węgla(IV); 

− proponuje sposoby zabezpieczania produktów zawierających w swoim 
składzie żelazo przed rdzewieniem;  

− planuje i wykonuje doświadczenie pozwalające wykryć CO2 
w powietrzu wydychanym z płuc; 

− planuje sposób postępowania pozwalający chronić powietrze przed 
zanieczyszczeniami. 

Woda i roztwory 
wodne 

− bada zdolność do rozpuszczania się różnych substancji w wodzie; 
− opisuje budowę cząsteczki wody; wyjaśnia, dlaczego woda dla jednych 

substancji jest rozpuszczalnikiem, a dla innych nie; podaje przykłady 
substancji, które rozpuszczają się w wodzie, tworząc roztwory 
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właściwe; podaje przykłady substancji, które nie rozpuszczają się 
w wodzie, tworząc koloidy i zawiesiny; 

− planuje i wykonuje doświadczenia wykazujące wpływ różnych 
czynników na szybkość rozpuszczania substancji stałych w wodzie; 

− opisuje różnice pomiędzy roztworem rozcieńczonym, stężonym, 
nasyconym i nienasyconym; 

− proponuje sposoby racjonalnego gospodarowania wodą. 
Kwasy i zasady − planuje i/lub wykonuje doświadczenia, w wyniku których można 

otrzymać wodorotlenek, kwas beztlenowy i tlenowy (np. NaOH, 
Ca(OH)2, Al(OH)3, HCl, H2SO3); zapisuje odpowiednie równania 
reakcji; 

− opisuje właściwości i wynikające z nich zastosowania niektórych 
wodorotlenków i kwasów; 

− wskazuje na zastosowania wskaźników (fenoloftaleiny, wskaźnika 
uniwersalnego); rozróżnia doświadczalnie kwasy i zasady za pomocą 
wskaźników; 

− wymienia rodzaje odczynu roztworu i przyczyny odczynu kwasowego, 
zasadowego i obojętnego; 

− interpretuje wartość pH w ujęciu jakościowym (odczyn kwasowy, 
zasadowy, obojętny);  

− wykonuje doświadczenie, które pozwoli zbadać pH produktów 
występujących w życiu codziennym człowieka (żywność, środki 
czystości itp.); 

− analizuje proces powstawania kwaśnych opadów i skutki ich działania; 
proponuje sposoby ograniczające ich powstawanie. 

Sole − wykonuje doświadczenie i wyjaśnia przebieg reakcji zobojętniania 
(np. HCl + NaOH); 

− projektuje i wykonuje doświadczenie pozwalające otrzymywać 
− sole w reakcjach strąceniowych; na podstawie tabeli rozpuszczalności 

soli i wodorotlenków wnioskuje o wyniku reakcji strąceniowej; 
Węgiel i jego 
związki 
z wodorem 

− obserwuje i opisuje właściwości fizyczne i chemiczne (reakcje 
spalania) alkanów na przykładzie metanu i etanu; 

− projektuje doświadczenie pozwalające odróżnić węglowodory 
nasycone od nienasyconych; 

− opisuje właściwości (spalanie, przyłączanie bromu i wodoru) 
Pochodne 
węglowodorów. 
Substancje 
chemiczne 
o znaczeniu 
biologicznym 

− bada właściwości etanolu; opisuje właściwości; 
− bada i opisuje właściwości glicerolu; 
− bada i opisuje właściwości kwasu octowego (reakcja dysocjacji 

elektrolitycznej, reakcja z zasadami, metalami i tlenkami metali); 
− planuje i wykonuje doświadczenie pozwalające otrzymać ester 

o podanej nazwie; 
− opisuje właściwości estrów w aspekcie ich zastosowań; 
− opisuje właściwości długołańcuchowych kwasów karboksylowych; 

projektuje doświadczenie, które pozwoli odróżnić kwas oleinowy od 
palmitynowego lub stearynowego; 
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− klasyfikuje tłuszcze pod względem pochodzenia, stanu skupienia 
i charakteru chemicznego; opisuje 

− właściwości fizyczne tłuszczów; projektuje doświadczenie pozwalające 
odróżnić tłuszcz nienasycony od nasyconego; 

− bada zachowanie się białka pod wpływem ogrzewania, stężonego 
etanolu, kwasów i zasad, soli metali ciężkich (np. CuSO4) i soli 
kuchennej; opisuje różnice w przebiegu denaturacji i koagulacji białek; 
wylicza czynniki, które wywołują te procesy; wykrywa obecność białka 
w różnych produktach spożywczych; 

− bada i opisuje właściwości fizyczne glukozy; 
− wykrywa obecność skrobi w różnych produktach spożywczych. 

 

2. Zajęcia dotyczące obliczeń chemicznych. 

TREŚCI WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WOBEC UCZNIA 

Substancje i ich 
właściwości 

− przeprowadza obliczenia z wykorzystaniem pojęć: masa, gęstość 
i objętość; 

Wewnętrzna 
budowa materii 

− ustala liczbę protonów, elektronów i neutronów w atomie danego 
pierwiastka, gdy dana jest liczba atomowa i masowa; 

− definiuje pojęcie masy atomowej (średnia mas atomów danego 
pierwiastka, z względnieniem jego składu izotopowego); 

− ustala dla prostych związków dwupierwiastkowych, na przykładzie 
tlenków: nazwę na podstawie wzoru sumarycznego; wzór sumaryczny 
na podstawie nazwy; wzór sumaryczny na podstawie wartościowości. 

Reakcje 
chemiczne 

− dobiera współczynniki w równaniach reakcji chemicznych; 
− oblicza masy cząsteczkowe prostych związków chemicznych;  
− dokonuje prostych obliczeń związanych z zastosowaniem prawa 

stałości składu i prawa zachowania masy. 
Woda i roztwory 
wodne 

− opisuje różnice pomiędzy roztworem rozcieńczonym, stężonym, 
nasyconym i nienasyconym; 

− odczytuje rozpuszczalność substancji z wykresu jej rozpuszczalności; 
oblicza ilość substancji, którą można rozpuścić w określonej ilości 
wody w podanej temperaturze; 

− prowadzi obliczenia z wykorzystaniem pojęć: stężenie procentowe, 
masa substancji, masa rozpuszczalnika, masa roztworu, gęstość; oblicza 
stężenie procentowe roztworu nasyconego w danej temperaturze 
(z wykorzystaniem wykresu rozpuszczalności); 

Węgiel i jego 
związki 
z wodorem 

− ustala wzory na podstawie masy cząsteczkowej; 
− oblicza zawartość procentową pierwiastków z związku 
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3. Zajęcia z  wykorzystaniem kart pracy, ćwiczeń, tabel, wykresów, podręcznika, 

technologii informacyjnej i komunikacyjnej. 

TREŚCI WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WOBEC UCZNIA 

Substancje i ich 
właściwości 

− wyjaśnia różnice pomiędzy pierwiastkiem a związkiem chemicznym; 
− posługuje się symbolami (zna i stosuje do zapisywania wzorów) 

pierwiastków: H, O, N, Cl, S, C, P, Si, Na, K, Ca, Mg, Fe, Zn, Cu, Al, 
Pb, Sn, Ag, Hg; 

− opisuje cechy mieszanin jednorodnych i niejednorodnych; 
− opisuje proste metody rozdziału mieszanin i wskazuje te różnice 

między właściwościami fizycznymi składników mieszaniny, które 
umożliwiają ich rozdzielenie. 

Wewnętrzna 
budowa materii 

− odczytuje z układu okresowego podstawowe informacje 
o pierwiastkach (symbol, nazwę, liczbę atomową, masę atomową, 
rodzaj pierwiastka – metal lub niemetal); 

− opisuje i charakteryzuje skład atomu (jądro: protony i neutrony, 
elektrony); definiuje elektrony walencyjne; 

− wyjaśnia związek pomiędzy podobieństwem właściwości pierwiastków 
zapisanych w tej samej grupie układu okresowego a budową atomów 
i liczbą elektronów walencyjnych; 

− definiuje pojęcie izotopu, wymienia dziedziny życia, w których izotopy 
znalazły zastosowanie; wyjaśnia różnice w budowie atomów izotopów 
wodoru; 

− definiuje pojęcie masy atomowej (średnia mas atomów danego 
pierwiastka, z uwzględnieniem jego składu izotopowego); 

− opisuje, czym różni się atom od cząsteczki; interpretuje zapisy H2, 2H, 
2H2 itp.; 

− opisuje rolę elektronów walencyjnych w łączeniu się atomów; 
− na przykładzie cząsteczek H2, Cl2, N2, CO2, H2O, HCl, NH3 opisuje 

powstawanie wiązań atomowych (kowalencyjnych); zapisuje wzory 
sumaryczne i strukturalne tych cząsteczek 

− definiuje pojęcie jonów i opisuje, jak powstają; zapisuje elektronowo 
mechanizm powstawania jonów, na przykładzie Na, Mg, Al, Cl, S;  

− opisuje powstawanie wiązania jonowego; 
− porównuje właściwości związków kowalencyjnych i jonowych (stan 

skupienia, rozpuszczalność w wodzie, temperatury topnienia 
i wrzenia); 

− definiuje pojęcie wartościowości jako liczby wiązań, które tworzy 
atom, łącząc się z atomami innych pierwiastków; odczytuje z układu 
okresowego wartościowość maksymalną dla pierwiastków grup: 1., 2., 
13., 14., 15., 16. i 17. (względem tlenu i wodoru); 

− rysuje wzór strukturalny cząsteczki związku dwupierwiastkowego 
(o wiązaniach kowalencyjnych) o znanych wartościowościach 
pierwiastków. 



 
    
 
   

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

12 
 

Projekt „Szkoła w centrum uwagi” 
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursus m.st. Warszawy 
ul. Plac Czerwca 1976 r. nr 1 e-mail zfe@ursus.warszawa.pl 

tel. 22 478 61 62 lub 22 478 61 30 

Reakcje 
chemiczne 

− podaje przykłady różnych typów reakcji i zapisuje odpowiednie 
równania; wskazuje substraty i produkty. 

Powietrze i inne 
gazy 

− opisuje właściwości fizyczne i chemiczne azotu, tlenu, wodoru, tlenku 
węgla(IV); odczytuje z układu okresowego pierwiastków i innych 
źródeł wiedzy informacje o azocie, tlenie i wodorze;  

− wyjaśnia, dlaczego gazy szlachetne są bardzo mało aktywne 
chemicznie; wymienia ich zastosowania; 

− pisze równania reakcji otrzymywania: tlenu, wodoru i tlenku węgla(IV) 
(np. rozkład wody pod wpływem prądu elektrycznego, spalanie węgla); 

− opisuje, na czym polega powstawanie dziury ozonowej; proponuje 
sposoby zapobiegania jej powiększaniu; 

− opisuje obieg tlenu w przyrodzie; 
− opisuje rdzewienie żelaza; 
− wymienia zastosowania tlenków wapnia, żelaza, glinu; 
− wymienia źródła, rodzaje i skutki zanieczyszczeń powietrza. 

Kwasy i zasady − definiuje pojęcia: wodorotlenku, kwasu; rozróżnia pojęcia 
wodorotlenek i zasada; zapisuje wzory sumaryczne najprostszych 
wodorotlenków: NaOH, KOH, Ca(OH)2, Al(OH)3 i kwasów: HCl, 
H2SO4, H2SO3, HNO3, H2CO3, H3PO4, H2S; 

− opisuje budowę wodorotlenków i kwasów; 
− wyjaśnia, na czym polega dysocjacja elektrolityczna zasad i kwasów; 

zapisuje równania dysocjacji elektrolitycznej zasad i kwasów; definiuje 
kwasy i zasady (zgodnie z teorią Arrheniusa). 

Sole − pisze wzory sumaryczne soli: chlorków, siarczanów(VI), azotanów(V), 
węglanów, fosforanów(V),siarczków; tworzy nazwy soli na podstawie 
wzorów i odwrotnie; 

− pisze równania reakcji dysocjacji elektrolitycznej wybranych soli; 
− pisze równania reakcji otrzymywania soli (reakcje: kwas + 

wodorotlenek metalu, kwas + tlenek metalu, kwas + metal, 
wodorotlenek metalu + tlenek niemetalu); 

− wyjaśnia pojęcie reakcji strąceniowej; pisze odpowiednie równania 
reakcji w sposób cząsteczkowy i jonowy; 

− wymienia zastosowania najważniejszych soli: węglanów, azotanów(V), 
siarczanów(VI), fosforanów(V) i chlorków. 

Węgiel i jego 
związki 
z wodorem 

− wymienia naturalne źródła węglowodorów; 
− definiuje pojęcia: węglowodory nasycone i nienasycone; 
− tworzy wzór ogólny szeregu homologicznego alkanów (na podstawie 

wzorów trzech kolejnych alkanów) i układa wzór sumaryczny alkanu 
o podanej liczbie atomów węgla; rysuje wzory strukturalne 
i półstrukturalne alkanów; 

− wyjaśnia zależność pomiędzy długością łańcucha węglowego a stanem 
skupienia alkanu; 

− podaje wzory ogólne szeregów homologicznych alkenów i alkinów; 
podaje zasady tworzenia nazw alkenów i alkinów w oparciu o nazwy 
alkanów; 
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− podaje zastosowania etenu i etynu; 
− zapisuje równanie reakcji polimeryzacji etenu; opisuje właściwości 

i zastosowania polietylenu. 
Pochodne 
węglowodorów. 
Substancje 
chemiczne 
o znaczeniu 
biologicznym. 

− tworzy nazwy prostych alkoholi i pisze ich wzory sumaryczne 
i strukturalne; 

− opisuje zastosowania metanolu i etanolu; zapisuje równania reakcji 
spalania metanolu i etanolu; opisuje negatywne skutki działania 
alkoholu etylowego na organizm ludzki; 

− zapisuje wzór sumaryczny i strukturalny glicerolu; wymienia jego 
zastosowania; 

− podaje przykłady kwasów organicznych występujących w przyrodzie 
i wymienia ich zastosowania; pisze wzory prostych kwasów 
karboksylowych i podaje ich nazwy zwyczajowe i systematyczne; 

− wyjaśnia, na czym polega reakcja estryfikacji; zapisuje równania 
reakcji pomiędzy prostymi kwasami karboksylowymi i alkoholami 
jednowodorotlenowymi; tworzy nazwy estrów pochodzących od 
podanych nazw kwasów i alkoholi; 

− podaje nazwy wyższych kwasów karboksylowych nasyconych 
(palmitynowy, stearynowy) i  nienasyconych (oleinowy) i zapisuje ich 
wzory; klasyfikuje tłuszcze pod względem pochodzenia, stanu 
skupienia i charakteru chemicznego;  

− opisuje budowę i właściwości fizyczne i chemiczne pochodnych 
węglowodorów zawierających azot na przykładzie amin (metyloaminy) 
i aminokwasów (glicyny); 

− wymienia pierwiastki, których atomy wchodzą w skład cząsteczek 
białek; definiuje białka jako związki powstające z aminokwasów; 

− wymienia pierwiastki, których atomy wchodzą w skład cząsteczek 
cukrów; dokonuje podziału cukrów na proste i złożone; 

− podaje wzór sumaryczny glukozy i fruktozy; wskazuje na jej 
zastosowania; 

− podaje wzór sumaryczny sacharozy; bada i opisuje właściwości 
fizyczne sacharozy; wskazuje na jej zastosowania; zapisuje równanie 
reakcji sacharozy z wodą (za pomocą wzorów sumarycznych); 

− opisuje występowanie skrobi i celulozy w przyrodzie; podaje wzory 
sumaryczne tych związków; wymienia różnice w ich właściwościach; 
opisuje znaczenie i zastosowania tych cukrów. 

4. Zajęcia w przestrzeni pozaszkolnej 

− Wycieczka do Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie, Muzeum Techniki 
− Wycieczki do Centrum Nauki Kopernik 

5. Chemia na wesoło 

− Anegdoty i rebusy chemiczne 
− Chemiczne gry – domina chemiczne, karty charakterystyk substancji (Piotruś lub  

memory) 
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Scenariusze zajęć z wykorzystaniem gier w załączniku 

Dane publikacji: 

− Anna Zajc, Scenariusz lekcji Dysocjacja jonowa soli, „Biuletyn Internetowy dla 
nauczycieli chemii w gimnazjum”, Nr 14, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2010 

− Anna Zajc, Scenariusz lekcji Metale i niemetale, „Biuletyn Internetowy dla 
nauczycieli chemii w gimnazjum”, Nr 16, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2010 

 

Nauczyciel  wiedząc, jakie ma grupy uczniów i jakie są ich potrzeby, sam 

przedstawia propozycję tematów, przygotuje dla nich zadania, dostosuje kolejność 

utrwalanych treści i tempo pracy do ich możliwości, zainteresowań i potrzeb.   

 

Propozycje LITERATURY:  

1. Podręczniki i dostosowane do niego zeszyty ćwiczeń do chemii, do pełnego cyklu 
nauczania tego przedmiotu na trzecim etapie edukacyjnym  – każdy zestaw 
dopuszczony przez MEN do użytku w gimnazjach. 

2. Książki nauczyciela z Kartami pracy i scenariuszami. 
3. B. Kałuża, A. Reych „Chemia. Zbiór zadań dla uczniów gimnazjów” Wydawnictwo 

Edukacyjne Zofii Dobkowskiej „Żak” Warszawa 2003  
4. T. Kulawik, M. Litwin, Sz. Styka-Wlazło „Zbiór zadań z chemii dla gimnazjum” 

Wydawnictwo „Nowa Era” Warszawa 2006 
5. T. Kulawik, M. Litwin, Sz. Styka-Wlazło „Chemia w zadaniach i przykładach” Zbiór 

dla gimnazjum. Wydawnictwo „Nowa Era” Warszawa 2008. 
6. K. Puzdro, M. Koszmider „Chemia dla gimnazjalistów. Zadania od łatwych do 

trudnych” Wydawnictwo: „PAZDRO Oficyna Edukacyjna” 
7. M. Czaja, B. Karawajczyk, M. Kwiatkowski „Chemia Gimnazjum. Zbiór zadań” 

Wydawnictwo: „OPERON” 
8. J. Głowacki, T. Szrama „Zbiór zadań z chemii dla gimnazjum” Wydawnictwo: „WSiP” 

 

Ocenie – jedynie pozytywnej – podlegać mogą następujące elementy pracy ucznia: 

• praca zespołowa- zaprojektowanie i wykonanie doświadczenia, 

• prezentacje i prace pisemne przygotowane przez ucznia w domu, 

• notatki tworzone na podstawie słuchania wypowiedzi innych, pracy w grupie itp., 

• wykonanie określonego zadania wyznaczonego grupie, 

• wypowiedzi ustne w czasie zajęć, 

• rozwiązanie zadań w formie pisemnej. 
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Program edukacyjny z FIZYKI 
 

1. Uczestnicy projektu 

Uczniowie gimnazjum potrzebujący pomocy w uzupełnieniu wiedzy z fizyki  

2. Cele projektu: 
I.  Cele ogólne: 

• popularyzowanie fizyki wśród młodzieży gimnazjalnej, inspirowanie 
i rozwijanie zainteresowań fizyką 

• motywowanie do uzupełniania swoich wiadomości, mobilizowanie do 
samodzielnej i systematycznej pracy 

• wykorzystanie zdobytej wiedzy do rozwiązywania problemów z przerobionego 
materiału 

• rozwijanie pamięci oraz umiejętności myślenia i logicznego rozumowania 

• aktywizowanie ucznia, zachęcanie do wykazywania inicjatywy i realizowania 
własnych pomysłów 

• kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku 
intelektualnego 

II.  Cele szczegółowe: 
Uczeń: 

• Przeprowadza nieskomplikowane rozumowania fizyczne 

• Dostrzega, wykorzystuje i interpretuje zależności funkcyjne, związki wyrażone 
za pomocą wzorów, wykresów, schematów, diagramów, tabel 

• Prezentuje z użyciem języka fizycznego wyniki badań prostych zagadnień 
i doświadczeń 

• Uczy się podejmowania decyzji, oceniania i komunikowania 

• Docenia znaczenie fizyki w otaczającym go życiu codziennym 
 

3. Metody realizacji 

• podające: 

- elementy wykładu (opis, objaśnienie) 
- objaśnienie przez nauczyciela sposobów rozwiązania zadań 

• problemowe: 

- pogadanka  poprzedzona wysunięciem problemu do rozwiązania 
- pokaz połączony z obserwacją ucznia w celu samodzielnego rozwiązania   
  problemu 
- rozwiązywanie zadań problemowych 
- aktywizujące: gry, krzyżówki i rebusy  
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• eksponujące: 

- dyskusja na temat rozwiązania problemu 
- konkursy na wykonywanie ćwiczeń w grupach, parach, indywidualnie 
- rozwiązywanie zadań o treści atrakcyjnej dla ucznia 

• praktyczne: 

- pokaz połączony z konkretnym zadaniem do rozwiązania 
- tworzenie pomocy dydaktycznych wspomagających nauczanie matematyki 
i fizyki, wyrównujących i poszerzających wiedzę uczniów 

 
4. B. Standardy wymagań z zakresu fizyki 

I.  Umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur z zakresu fizyki 
niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu 
Uczeń: 

1) stosuje terminy i pojęcia fizyczne: 

     a) czyta ze zrozumieniem teksty, w których występują terminy i pojęcia fizyczne,  

          np. w podręcznikach, w prasie, 

      b) wybiera odpowiednie terminy i pojęcia do opisu zjawisk, właściwości, zachowań, 

          obiektów, 

2) wykonuje obliczenia w różnych sytuacjach praktycznych: 

      a) stosuje w praktyce własności działań, 

      b) posługuje się przybliżeniami, 

      c) posługuje się jednostkami miar. 

II.  Wyszukiwanie i stosowanie informacji 
Uczeń: 

1) odczytuje informacje przedstawione w formie: 

     a) tekstu, 

     b) tabeli, 

     c) wykresu, 

     d) rysunku, 

     e) schematu, 

     f) fotografii, 

2) operuje informacją: 

     a) selekcjonuje informacje, 

     b) porównuje informacje, 
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     c) analizuje informacje, 

     d) przetwarza informacje, 

     e) interpretuje informacje, 

     f) czytelnie prezentuje informacje, 

     g) wykorzystuje informacje w praktyce. 

 
III.  Wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności, w szczególności 

przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych 
Uczeń: 

1)  wskazuje prawidłowości w procesach: 

     a) wyodrębnia z kontekstu dane zjawisko, 

     b) określa warunki jego występowania, 

     c) opisuje przebieg zjawiska w czasie i przestrzeni, 

     d) wykorzystuje zasady i prawa do objaśniania zjawisk, 

2) posługuje się językiem symboli: 

     a) zapisuje wielkości za pomocą symboli, 

     b) zapisuje wielkości za pomocą wyrażeń algebraicznych, 

     c) przekształca wyrażenia algebraiczne, 

3) stosuje zintegrowaną wiedzę do objaśniania zjawisk przyrodniczych: 

     a) łączy zdarzenia w ciągi przemian. 

 
IV.  Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania 

problemów 
Uczeń: 

1) stosuje techniki twórczego rozwiązywania problemów: 

     a) formułuje i sprawdza hipotezy, 

     b) kojarzy różnorodne fakty, obserwacje, wyniki doświadczeń i wyciąga wnioski, 

2) analizuje sytuację problemową: 

     a) dostrzega i formułuje problem, 

     b) określa wartości dane i szukane (określa cel), 

3) tworzy modele sytuacji problemowej: 

    a) wyróżnia istotne wielkości i cechy sytuacji problemowej, 

     b) zapisuje je w terminach nauki fizyki, 
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4) tworzy i realizuje plan rozwiązania: 

     a) układa i wykonuje procedury osiągania celu, 

5) opracowuje wyniki: 

    a) ocenia wyniki, 

    b) interpretuje wyniki, 

    c) przedstawia wyniki. 

5. Zadania nauczycieli realizujących projekt 

• zachęcenie uczniów do uczestnictwa w projekcie i zorganizowanie grup 

• realizacja projektu zgodnie z programem, ze zwróceniem szczególnej uwagi 

na: 

- kształtowanie u ucznia wiary we własne siły i umiejętności, 
- pobudzanie ucznia do zdobywania wiedzy na drodze aktywnego   
uczestniczenia w zajęciach   
- obserwacja skuteczności prowadzonych zajęć (monitorowanie osiągnięć 
uczniów) 
- stworzenie odpowiednich warunków do pracy grupowej i indywidualnej 

• prowadzenie dokumentacji opisującej przebieg realizacji programu 

zawierającej: 

- spis uczestników programu 
- terminy spotkań 
- obecność uczestników 
- tematykę zajęć 
- metody realizacji 
- osiągnięte cele 

• przekazanie powyższej dokumentacji koordynatorowi projektu 
w wyznaczonym terminie 

 
6. Program projektu dla uczniów gimnazjum: 
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Treści nauczania fizyki wg podstawy programowej 

1. ENERGIA MECHANICZNA 

L.p. Temat lekcji Realizacja 
Liczba 

godzin 
Przykładowe metody pracy 

1. 
 Wykonywanie pracy w sensie 
fizycznym 

- omówienie warunków wykonania pracy w sensie fizycznym 
- przykłady na wykonanie pracy i kiedy praca ma wartość zero 
- obliczanie pracy na podstawie wykresu F(s) 
- obliczanie pracy znając siłę i przesunięcie 

2h 

Obliczanie pracy na podstawie wyników pomiarów 
działającej siły i przesunięcia 
 
Zadania rachunkowe 

2. Moc 

- posługiwanie się pojęciem mocy i znajomością jednostek  
  mocy 
- rozwiązywanie zadań obliczeniowych z zastosowaniem  
  wzorów na pracę i moc 

2h Zadania rachunkowe i problemowe 

3. Maszyny proste 

- omawianie zasad działania różnych maszyn prostych /dźwignia 
dwustronna, blok nieruchomy, kołowrót/ 
- badanie równowagi na dźwigni dwustronnej 
- wyznaczanie masy ciała za pomocą dźwigni dwustronnej 

2h 

Prezentacja przez uczniów różnych maszyn prostych 
 
Wyznaczanie masy – zajęcia w grupach na podstawie kart 
pracy 

4. 
Energia potencjalna grawitacji 
i energia kinetyczna 

- omawianie różnych form energii mechanicznej i ich przemian 
- omawianie wpływu wykonanej pracy na zmianę energii ciał 
- obliczanie zmiany energii potencjalnej ciała 
- obliczanie energii kinetycznej ciał 

2h Rozwiązywanie zadań problemowych i rachunkowych 

5. Zasada zachowania energii 

-omawianie przemian form energii mechanicznej na przykładach / 
spadanie swobodne ciał, rzut ciała pionowo do góry/ 
- rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem zasady zachowania energii 
mechanicznej 

2h Rozwiązywanie zadań i problemów 

6. Zajęcia konkursowe  rozwiązywanie krzyżówek, rebusów, ciekawych zadań i zagadek 1h Uczniowie pracują w grupach 

7. 
Prezentacja doświadczeń 
wykonanych przez uczniów  

- uczniowie omawiają wykonywane doświadczenie, analizują jego 
przebieg i wyciągają wnioski 

1h Uczniowie przygotowują i prezentują doświadczenia  
– praca w grupach  / na podstawie kart pracy/ 
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2. CIEPŁO JAKO FORMA PRZEKAZYWANIA ENERGII 

1. Temperatura i skale termometryczne 
- jednostki temperatury i ich przeliczanie 
- skalowanie termometru 

1h Przeliczanie jednostek temperatury 
Skalowanie termometru – zajęcia w grupach 

2. Przekazywanie ciepła 
- różne formy przekazywania ciepła między ciałami 
 
- obliczanie wartości przekazanego ciepła 

1h 

Uczniowie wyk. doświadczenia - przewodzenie ciepła /148/ 
- ciepło koca /149/ 
- wilgotność i komfort /142/ 
- gorące i zimne /174/ 
- efekt cieplarniany /160/ - zadania rachunkowe 

3. Zmiany energii wewnętrznej 
- przykłady zamiany pracy w energię wewnętrzną ciała 
- analiza jakościowych zmian energii wewnętrznej 

1h Zadania problemowe i rachunkowe 

4. 
Wyznaczanie ciepła właściwego wody  
za pomocą czajnika elektrycznego 

- doświadczalne wyznaczenie ciepła właściwego wody 1h Zajęcia w grupach 

3. RUCH I SIŁY 

1. Ruch jednostajny prostoliniowy 

- badanie ruchu jednostajnego prostoliniowego 
- rysowanie i analiza wykresów zależności S(t) i V(t) 
- rozwiązywanie zadań rachunkowych i graficznych z ruchu 
jednostajnego 

2h 
Badanie ruchu – zajęcia  w grupach 
 
Rozwiązywanie problemów i zadań rachunkowych 

2. Opory ruchu . Tarcie opory ośrodka 
- rodzaje oporów ruchu 
- badanie od czego zależy siła tarcia 
- jak możemy zmienić współczynnik tarcia 

1h 
Uczniowie wykonują doświadczenia - toczące się puszki /52/ 
Badanie zależności siły tarcia od siły nacisku i rodzaju 
powierzchni –zajęcia w grupach 

3. Ruch zmienny. Przyspieszenie 

- obliczanie przyspieszenia ciał 
- badanie ruchu jednostajnie  przyspieszonego 
- rysowanie, analizowanie zależności V(t) w ruchu jednostajnie  
  zmiennym 

2h Uczniowie wykonują doświadczenia - spadająca kulka /73/ 
Zadania rachunkowe 

4. Spadanie swobodne ciał 
- warunki spadania swobodnego ciał 
- badanie spadku swobodnego ciała 
- zasada zachowania energii w spadku swobodnym 

1h Analizowanie zależności występujących w spadku swobodnym 

5. Zasady dynamiki Newtona 

- zjawisko bezwładności ciał 
- badanie zależności, od czego zależy przyspieszenie ciała 
- wykorzystanie wzoru F=m·a  w rozwiązywaniu zadań 
- wzajemność oddziaływań  

2h 

Uczniowie wykonują doświadczenia 
 - bezwładność /53/ 
- tarcie statyczne i dynamiczne /54 
- prosta turbinka /81// 
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6. Prezentacja doświadczeń 
- uczniowie omawiają wykonywane doświadczenie, analizują jego 
przebieg i wyciągają wnioski 

1h 
Uczniowie wykonują doświadczenia - - moneta stojąca na 
krawędzi /78/ 
- chińska zagadka /79/ 

7. Zajęcia konkursowe 
- rozwiązywanie krzyżówek, rebusów,  
  ciekawych zadań i zagadek 

1h Zajęcia w grupach 

8. Słoneczna rodzina 
- teoria budowy Wszechświata wg Ptolemeusza i Kopernika 
- cechy fizyczne planet grupy ziemskiej, olbrzymów, planetoid 
i komet 

4h Zajęcia w muzeum Techniki w Planetarium 

4. DRGANIA I FALE 

1. 
Wielkości charakteryzujące ruch 
drgający 

- omówienie i analiza ruchu drgającego na przykładzie wahadła   
matematycznego i ciężarku na sprężynie 
- wyznaczanie okresu i częstotliwości drgań wahadła 
matematycznego 

2h 
Demonstracja i analiza ruchu  
 
Zadania rachunkowe 

2. Badanie ruchu drgającego 
- od czego zależy, a od czego nie zależy okres ruchu drgającego 
- odczytywanie wykresów x(t) 
- obliczanie częstotliwości i okresu drgań 

1h 
 Zajęcia w grupach na podstawie kart pracy 
 
Zadania rachunkowe 

3. Zjawisko rezonansu mechanicznego 
- drgania wymuszone 
- przykłady i analiza zjawiska rezonansu mechanicznego 

1h Uczniowie wykonują doświadczenia – współdziałające 
wahadła /58/ 

4. 
Powstawanie fal w ośrodkach 
materialnych 

- wielkości charakteryzujące ruch falowy 
- zjawiska falowe: odbicie i załamanie fali 
- obliczanie długości i prędkości rozchodzenia się fali 

1h Uczniowie wykonują doświadczenie –przesyłanie fal /45/ 
- demonstrują powstawanie zjawisk falowych 

5. Fale dźwiękowe 
- cechy dźwięków 
- infradźwięki i ultradźwięki 
- zastosowanie ultradźwięków 

1h 

Prezentacja multimedialna 
Uczniowie wykonują doświadczenia: 
-przewodnictwo dźwięku /10/ 
- płyta rezonansowa /13/ 

6. Prezentacje doświadczeń 
- uczniowie omawiają wykonywane doświadczenie, analizują jego 
  przebieg i wyciągają wnioski 

1h 

Uczniowie przygotowują i wykonują doświadczenia: 
- łagodny ton radia /23/ 
-usłysz efekt Dopplera /15/ 
- drgania /16/Figury Chladniego /17/ 
- piszczałka z trawy /18/ 

7. Zadania konkursowe 
- rozwiązywanie krzyżówek, rebusów,  
  ciekawych zadań i zagadek 

1h Zajęcia w grupach 



 
    
 
   

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

22 
 

Projekt „Szkoła w centrum uwagi” 
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursus m.st. Warszawy 
ul. Plac Czerwca 1976 r. nr 1 e-mail zfe@ursus.warszawa.pl 

tel. 22 478 61 62 lub 22 478 61 30 

8. Od Tam-Tamów do E-maila 
- ogień i dźwięk 
- telegraf i telefon 
- narodziny Globalnej Wioski 

4h Lekcja w Muzeum Techniki 

5. ELEKTRYCZNO ŚĆ 

6. 
Podstawowe prawo 
elektryczności 

- badanie zależności I(U) 
- wyznaczanie oporu elektrycznego opornika za pomocą woltomierza 
i amperomierza 
- zastosowanie prawa Ohma w rozwiązywaniu zadań 

2h 
Doświadczalne potwierdzenie prawa Ohma 
 
Zadania rachunkowe 

7. 
Szeregowe i równoległe łączenie 
obwodów elektrycznych 

- prawo Kirchhoffa 
- budowanie prostych obwodów elektrycznych i obwodów 
rozgałęzionych 
- obliczanie oporów zastępczych odbiorników połączonych szeregowo 
i równolegle 

1h Rozwiązywanie zadań rachunkowych i problemowych 

8. Praca i moc prądu elektrycznego 
- wyznaczanie mocy żarówki za pomocą  amperomierza i woltomierza 
- obliczanie pracy i mocy prądu elektrycznego 
- przeliczanie jednostek pracy ( kWh na J ) 

2h 
Uczniowie wykonują doświadczenie 
- spowalnianie wentylatora 
Zadania rachunkowe 

9. Prezentacje doświadczeń 
- uczniowie omawiają wykonywane doświadczenia, analizują jego 
przebieg i wyciągają wnioski 
 

1h 

Uczniowie wykonują doświadczenia: 
- reostat /199/ 
- prezentują modele łączenia odbiorników elektrycznych 
- budują obwody na podstawie schematów  

10. 
Powtórzenie i utrwalenie 
wiadomości z elektryczności 

- rozwiązywanie testów  
- analiza posiadanej wiedzy 
- podsumowanie wyników 

1h Rozwiązywanie zadań i problemów 

11. Zajęcia konkursowe - rozwiązywanie krzyżówek, rebusów, ciekawych zadań i zagadek 1h Zajęcia w grupach 

 
6. MAGNETYZM I ELEKTROMAGNETYZM  

1. Oddziaływania magnetyczne 
- źródła pola magnetycznego 
- oddziaływania biegunów magnetycznych 
- działanie pola magnetycznego na igłę magnetyczną 

1h 

Uczniowie wykonują doświadczenia 
- zegarek jako kompas /83/ 
- prądy wirowe /184/ 
- magnesowanie bez dotykania /195/ 
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2. Elektromagnesy 
- budowa i zastosowanie elektromagnesów 
- działanie silnika elektrycznego 

1h Uczniowie wykonują doświadczenia Prezentacja 
elektromagnesów wykonanych przez uczniów / np.187/ 

3. Fale elektromagnetyczne 
- rodzaje fal elektromagnetycznych 
- zastosowanie fal elektromagnetycznych 
- porównanie fal mechanicznych i elektromagnetycznych 

1h Prezentacje  multimedialne 

4. Magia kryminalistyki 
- obejrzenie wystawy technik  kryminalistycznych 
- obejrzenie filmu przybliżające pracę ekspertów 
- zapoznanie z funkcjonowaniem wykrywacza kłamstw 

4h Zajęcia w Muzeum Techniki 

5. 
Powtórzenie wiadomości 
zdobytych na lekcjach fizyki 

- rozwiązywanie testów  
- analiza posiadanej wiedzy 
- podsumowanie wyników 

 Rozwiązywanie zadań i problemów 

 
*Doświadczenia ponumerowane wybrane są z książki  „200 doświadczeń dla dzieci” Robert J.Brown 
 

7. Przewidywana ewaluacja programu:  

• W toku realizacji programu przewidziano ewaluację  

 Metody badawcze zastosowane w ewaluacji, to: 

- analiza dokumentacji 
- obserwacja 
- ankieta 

Wnioski z ewaluacji programu zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej.     
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KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA UCZNIÓW 
 
DROGI UCZNIU! 
          Chcę się dowiedzieć, jak oceniasz nasze zajęcia oraz stosowane na zajęciach metody 
pracy. Zależy nam na Twoich rzetelnych i szczerych odpowiedziach, dzięki czemu postaramy 
się tak uatrakcyjnić zajęcia, aby zaspokoić Twoje oczekiwania oraz innych uczniów. Ankieta 
jest anonimowa. 
 
Zakreśl wybraną odpowiedź. W innym przypadku uzupełnij ją. 

1. Czy chętnie uczęszczasz na zajęcia? 
             a) Tak 
             b) Raczej tak 
             c) Raczej nie 

2. Czy odpowiada Ci forma w jakiej prowadzone są zajęcia? 
             a) Tak 
             b) Raczej tak 
             c) Raczej nie 

3. Czy zadania na zajęciach zainteresowały Cię? 
             a) Tak 
             b) Raczej tak 
             c) Raczej nie 

4. W jakim stopniu pomogłam Ci zrozumieć zagadnienia matematyczne /fizyczne/?       
(Zaznacz na skali.) 

 
5. W jakim stopniu takie zajęcia poszerzają zakres Twoich wiadomości matematycznych? 
 

1 2 3 4 5 6 
  

6. Jak oceniasz zajęcia? 
     -  były ciekawe 
     -  nie zawsze są ciekawe 
     -  były nudne 

7. Jak oceniasz współpracę z nauczycielem prowadzącym? 
- dobra 
- raczej dobra 
- raczej słaba 

8. Jakie tematy chciałbyś realizować na zajęciach? 
………………………………………………………………………….......................................
....................................................................................................................................................... 

9. Jak oceniasz swoją pracę na zajęciach? 
………………………………………………………………………….......................................
....................................................................................................................................................... 
 
           Dziękuję za współpracę 

1 2 3 4 5 6 


