
Klasa 2 zakres podstawowy 

Elektrostatyka. 

1) posługuje się zasadą zachowania ładunku;  

2) oblicza wartość siły wzajemnego oddziaływania ładunków, stosując prawo Coulomba;  

3) posługuje się pojęciem pola elektrycznego; ilustruje graficznie pole elektryczne za pomocą    

    linii pola; opisuje pole jednorodne; 

 4)opisuje jakościowo rozkład ładunków w przewodnikach i znikanie pola elektrycznego  

    wewnątrz przewodnika (klatka Faradaya); 

 5)opisuje kondensator jako układ dwóch przeciwnie naładowanych przewodników,  

     pomiędzy którymi istnieje napięcie elektryczne oraz jako urządzenie magazynujące  

     energię; 

 

Prąd elektryczny.  

1) posługuje się pojęciami natężenia prądu elektrycznego, napięcia elektrycznego oraz mocy  

    wraz z ich jednostkami;  

2) rozróżnia metale i półprzewodniki; omawia zależność oporu od temperatury dla metali i  

    półprzewodników;  

3) stosuje do obliczeń proporcjonalność natężenia prądu stałego do napięcia dla  

    przewodników (prawo Ohma); 

4) stosuje I prawo Kirchhoffa jako przykład zasady zachowania ładunku;  

5) opisuje sieć domową jako przykład obwodu rozgałęzionego; wyjaśnia funkcję  

    bezpieczników różnicowych i przewodu uziemiającego;  

6) wykorzystuje dane znamionowe urządzeń elektrycznych do obliczeń;  

7) opisuje zasadę dodawania napięć w układzie ogniw połączonych szeregowo i jej związek z  

    zasadą zachowania energii;  

8) opisuje funkcję diody półprzewodnikowej jako elementu przewodzącego w jednym  

    kierunku oraz jako źródła światła;  

9) opisuje tranzystor jako trójelektrodowy, półprzewodnikowy element wzmacniający sygnały  

    elektryczne; 

 

Magnetyzm.  

1) posługuje się pojęciem pola magnetycznego; rysuje linie pola magnetycznego w pobliżu  

    magnesów stałych i przewodników z prądem (przewodnik prostoliniowy, zwojnica);  

2) opisuje jakościowo oddziaływanie pola magnetycznego na przewodniki z prądem i  

    poruszające się cząstki naładowane; omawia rolę pola magnetycznego Ziemi jako osłony  

    przed wiatrem słonecznym; 

 3) opisuje zjawisko indukcji elektromagnetycznej i jej związek ze względnym ruchem  

     magnesu i zwojnicy lub zmianą natężenia prądu w elektromagnesie; opisuje przemiany  

     energii podczas działania prądnicy; 

 4) opisuje cechy prądu przemiennego;  

 5) opisuje zasadę działania transformatora oraz podaje przykłady jego zastosowania;  

 6) doświadczalnie: a) ilustruje układ linii pola magnetycznego, b) demonstruje zjawisko  

     indukcji elektromagnetycznej i jego związek ze względnym ruchem magnesu i zwojnicy  

     oraz ze zmianą natężenia prądu w elektromagnesie. 

 


