
 

 
TERMODYNAMIKA 

1. Wymagania na każdy stopień wyższy niż dopuszczający obejmują również wymagania na stopień 
poprzedni. 
2. Na podstawowym poziomie wymagań uczeń powinien wykonywać proste zadania obowiązkowe 
(łatwe – na stopień dostateczny i bardzo łatwe – na stopień dopuszczający); niektóre czynności ucznia 
mogą być wspomagane przez nauczyciela (np. wykonywanie doświadczeń, rozwiązywanie 
problemów, przy czym na stopień dostateczny uczeń wykonuje je pod kierunkiem nauczyciela, na 
stopień dopuszczający – przy pomocy nauczyciela lub innych uczniów). 
3. Czynności wymagane na poziomach wymagań 3. wyższych niż poziom podstawowy uczeń 
powinien wykonać samodzielnie (na stopień dobry niekiedy może korzystać z niewielkiego wsparcia 
nauczyciela). 
4. W wypadku wymagań na stopnie 4. wyższe niż dostateczny uczeń wykonuje zadania bardziej 
złożone lub dodatkowe (na stopień dobry – umiarkowanie 
trudne; na stopień bardzo dobry – trudne i wymagające umiejętności złożonych). 
5. Wymagania umożliwiające uzyskanie stopnia 5. celującego obejmują wymagania na stopień bardzo 
dobry wykraczające poza obowiązujący program nauczania (uczeń jest twórczy; rozwiązuje zadania 
problemowe w sposób niekonwencjonalny; potrafi dokonać syntezy wiedzy, a na tej podstawie 
sformułować hipotezy badawcze i zaproponować sposób ich weryfikacji; samodzielnie prowadzi 
badania o charakterze naukowym; z własnej inicjatywy pogłębia wiedzę, korzystając z różnych źródeł; 
poszukuje zastosowania wiedzy w praktyce; dzieli się wiedzą z innymi uczniami; osiąga sukcesy 
w konkursach pozaszkolnych). 
Wymagania ogólne – uczeń: 
• zna i wykorzystuje pojęcia i prawa fizyki do wyjaśniania procesów i zjawisk w przyrodzie; 
• analizuje teksty popularnonaukowe i ocenia ich treść; 
• wykorzystuje i przetwarza informacje zapisane w postaci tekstu, tabel, wykresów, schematów i 
rysunków; 
• planuje i wykonuje proste doświadczenia, analizuje ich wyniki. 
Ponadto: 
• wykorzystuje narzędzia matematyki i formułuje sądy oparte na rozumowaniu matematycznym; 
• wykorzystuje wiedzę o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów oraz 
formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody; 
• wyszukuje, selekcjonuje i krytycznie analizuje informacje; 
• potrafi pracować w zespole.  



Lp. Temat lekcji Dopuszczający 
Uczeń 
zna/potrafi 

Dostateczny 
Uczeń zna/potrafi 

Dobry 
Uczeń zna/potrafi 

Bardzo dobry 
Uczeń zna/potrafi 

1 Definicja ciśnienia • oblicza 
ciśnienie za 
pomocą wzoru 
• podaje 
jednostkę 
ciśnienia i jej 
wielokrotności 
• przelicza 
jednostki 
ciśnienia 

• wykazuje, że skutek 
nacisku na podłoże 
ciała o ciężarze Fc 
zależy od wielkości 
powierzchni 
zetknięcia ciała z 
podłożem 
 

• wyjaśnić jakie są 
sposoby pomiaru 
ciśnienia 
 

• rozwiązywać zadania 
powiązane z ciśnieniem 

2-3 Ciśnienie 
hydrostatyczne. 
Prawo Pascala 

• zdefiniować 
ciśnienie, 
• objaśnić 
pojęcie 
ciśnienia 

hydrostatycznego, 
• objaśnić prawo 
Pascala, 
• objaśnić prawo 
naczyń połączonych. 

• wyjaśnić, na czym 
polega zjawisko 
paradoksu 
hydrostatycznego 
• objaśnić zasadę 
działania urządzeń, 
w których 
wykorzystano 
prawo Pascala, 

• rozwiązywać 
problemy z 
hydrostatyki. 

4 Zmiany stanów 
skupienia ciał 

• wymienia i 
opisuje zmiany 
stanów 
skupienia ciał 
 

• podaje przykłady 
topnienia, 
krzepnięcia, 
parowania, 
skraplania, sublimacji 
i resublimacji 
• podaje temperatury 
krzepnięcia 
i wrzenia wody 
• odczytuje z tabeli 
temperatury 
topnienia i wrzenia 

• opisuje zależność 
temperatury 
wrzenia od ciśnienia 
• opisuje zależność 
szybkości 
parowania od 
temperatury 
 

• wyjaśnia przyczyny 
skraplania pary 
wodnej zawartej w 
powietrzu, np. na 
okularach, szklankach, 
• demonstruje zjawiska 
topnienia, wrzenia i 
skraplania 

5-6 Ciepło właściwe  pojęcie 

ciepła 

właściwego 

 

 zależność 

pomiędzy 

ciepłem 

dostarczonym lub 

pobranym z 

substancji a jej 

temperaturą 

 rozwijanie 

umiejętności 

wykorzystania 

pojęcia ciepła 

właściwego 

 kształtowanie 

rozumienia 

znaczenia 

wartości ciepła 

właściwego 

 rozwijanie 

umiejętności 

wykorzystania 

zależności 

pomiędzy 

ciepłem 

dostarczonym 

lub pobranym z 

substancji a jej 

temperaturą w 

zadaniach 

problemowych 

 wykład 

 doświadczenie – 

badanie zależności 

pomiędzy ciepłem 

dostarczonym lub 

pobranym z 

substancji a jej 

temperaturą 

 dyskusja 

 ćwiczenia 

obliczeniowe 

 zadania 

problemowe 

7-9 Przemiany fazowe  pojęcie 

stanu 

skupienia i 

przemiany 

fazowej 

 topnienie i 

krzepniecie, 

temperatura 

topnienia, ciepło 

topnienia 

 poznanie 

zjawisk i 

wielkości 

fizycznych 

związanych ze 

 wykład 

 praca z tekstem 

 dyskusja 

 ćwiczenia 

obliczeniowe 



  parowanie i 

skraplanie, ciepło 

parowania, 

temperatura 

krytyczna 

 wrzenie, 

temperatura 

wrzenia 

 sublimacja i 

resublimacja 

zamianami 

stanów 

skupienia 

 kształtowanie 

świadomości 

znaczenia 

wartości ciepła 

przemiany 

fazowej 

 rozwijanie 

umiejętności 

korzystania z 

ciepła 

przemiany 

fazowej w 

sytuacjach 

problemowych 

 doświadczenie – 

badanie zależności 

pomiędzy ciepłem 

dostarczonym lub 

pobranym z 

substancji a jej 

temperaturą 

podczas przemiany 

fazowej 

10-12 Bilans cieplny  bilans 

cieplny 

 

 wykres zależności 

dostarczonego 

ciepła od 

temperatury 

 poznanie i 

zrozumienie 

zasady bilansu 

cieplnego 

 rozwijanie 

umiejętności 

stosowania 

zasady bilansu 

cieplnego w 

sytuacjach 

problemowych 

 wykład 

 dyskusja 

 ćwiczenia graficzne 

–sporządzanie 

wykresów 

 zadania 

problemowe 

13 Temperatura. 
Zerowa zasada 
termodynamiki 
Energia 
wewnętrzna. 
Ciepło. 

• przeliczać 
temperaturę w 
skali Celsjusza 
na temperaturę 
w skali Kelvina i 
odwrotnie. 

• zapisać związek 
temperatury ciała ze 
średnią energią 
kinetyczną jego 
cząsteczek, 
• zdefiniować energię 
wewnętrzną i ciepło, 
 

• wypowiedzieć i 
objaśnić zerową i 
pierwszą zasadę 
termodynamiki. 

• wyjaśnić co to znaczy, 
że energia wewnętrzna 
jest funkcją stanu, 
• wyjaśniać zjawiska 
i rozwiązywać zadania, 
stosując  pierwszą 
zasadę termodynamiki. 

14 Modele gazów  właściw
ości 
gazów 

• wymienić modele 
gazów 

• scharakteryzować 
właściwości gazów 
w różnych 
modelach 

 różnice 
pomiędzy 
modelami 
gazów 

15-20 Równanie stanu 
gazu 
doskonałego. 
Równanie 
Clapeyrona. Praca 
siły zewnętrznej 
przy zmianie 
objętości gazu. 
Przemiana 
izotermiczna. 
Przemiana 
izochoryczna. 
Przemiana 
izobaryczna. 
Ciepło właściwe i 
ciepło molowe. 
Przemiana 
adiabatyczna. 

• opisać 
założenia teorii 
kinetyczno  
molekularnej 
gazów, 
 

• zapisać i objaśnić 
równanie stanu gazu 
doskonałego, 
• wymienić i opisać 
przemiany gazowe. 

• zapisać i objaśnić 
wzór na ciśnienie 
gazu, 
• zapisać i objaśnić 
równanie 
Clapeyrona, 
• skorzystać z  
równania stanu 
gazu doskonałego i 
równania 
Clapeyrona, 
opisując przemiany 
gazu (izotermiczną, 
izobaryczną, 
izochoryczną, 
adiabatyczną), 
• sporządzać i 
interpretować 
wykresy, np. p(V), 
p(T), V(T), dla 

• wyprowadzić wzór na 
ciśnienie gazu w 
zbiorniku zamkniętym, 
• zastosować pierwszą 
zasadę termodynamiki 
do opisu przemian 
gazowych, 
• rozwiązywać 
problemy, stosując 
ilościowy opis 
przemian gazu 
doskonałego. 



wszystkich 
przemian, 
• posługiwać się 
pojęciami ciepła 
właściwego i ciepła 
molowego, 
• obliczać pracę 
objętościową 
i ciepło w różnych 
przemianach gazu 
doskonałego. 

21-22 I zasada 
termodynamiki. 
Praca w 
przemianach gazu 
doskonałego. 

• podać treść I 
zasady 
termodynamiki 

• podać wzór 
opisujący I zasadę 
termodynamiki 

• określić związek 
pomiędzy pracą, 
ciepłem i zmianą 
energii 
wewnętrznej w 
przemianach gazu 
doskonałego 

• rozwiązywać zadania 
z wykorzystaniem 
zasady termodynamiki 

23-24 Silniki cieplne . 
Cykl Carnota . 
Druga zasada 
termodynamiki 

• wymienić 
przemiany, z 
których składa 
się cykl 
Carnota. 

• opisać zasadę 
działania silnika 
cieplnego, 
 

• sporządzić wykres 
p(V) dla cyklu 
Carnota i opisać go, 
• zdefiniować 
sprawność silnika 
cieplnego. 
• zapisać wzór na 
sprawność 
idealnego silnika 
Carnota, 
• obliczać 
sprawności silników 
cieplnych, 
• sformułować 
drugą zasadę  
termodynamiki. 

• rozwiązywać 
problemy dotyczące 
drugiej zasady 
termodynamiki, 
• na podstawie 
wykresów opisywać 
cykle przemian 
zachodzących w 
silnikach. 

25 Odwracalność i 
nieodwracalność 
procesów. Praca i 
sprawność w 
procesach 
odwracalnych i 
nieodwracalnych 

 proces 
odwrac
alny 

• rozróżnić procesy 
odwracalne i 
nieodwracalne 

• podać przykłady 
procesów 
odwracalnych i 
nieodwracalnych 

• podać różnicę 
pomiędzy pracą w obu 
procesach 

26 Właściwości par 
nasyconych. 

 Czym 
jest 
para 

• omówić pojęcie 
pary nasyconej 

• określić zmiany 
energii cieplnej i 
entalpii w procesie 
parowania 

 Gdzie powstaje 
para nasycona 

27 Właściwości par 
przegrzanych 

 Właściw
ości 
gazu 
rzeczyw
istego 

• równanie stanu 
gazu rzeczywistego 

• zapisać i omówić 
równanie van der 
Waalsa 

 Przykłady pary 
przegrzanej 

28 Zjawisko Joule’a - 
Thomsona 

 Właściw
ości 
gazów 

• omówić efekt 
Joule’a - Thomsona 

• podać przykłady 
występowania 
zjawiska 

• omówić skraplanie 
gazów wykorzystując 
zjawisko Joule’a-
Tomsona 

29 Gazy wilgotne  Właściw
ości 
gazów 

• wyjaśnić pojęcie 
gazu wilgotnego 

• omówić sposoby 
powstawania gazu 
wilgotnego 
• przedstawić 
przemiany 
sprężania i 
rozprężania gazów 
wilgotnych 

• omówić równanie 
stanu gazu wilgotnego 

30 Termodynamika 
spalania 

• podać 
definicję 
spalania paliwa 

 

• wymienić rodzaje 
paliw 
 

• wyjaśnić pojęcie 
temperatury 
spalania 

• określić kolejne etapy 
spalania 

 


