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Program zajęć pozalekcyjnych Kółka Fizycznego realizowanego w II Liceum 

Ogólnokształcącym  

 

 
Opiekun Kółka Fizycznego: 

mgr Anna Ł-K 

 

W zajęciach kółka fizycznego uczestniczyć mogą wszyscy chętni uczniowie naszej szkoły 

zainteresowani fizyką i astronomią. W trakcie zajęć, uczniowie będą pogłębiać i utrwalać wiedzę 

zdobytą na lekcjach fizyki.  Zajęcia kółka fizycznego służyć również będą doskonaleniu 
systematyczności pracy oraz nauki jak i współdziałania w grupie. 

 

 

I. Cele ogólne: 

 Poszerzenie wiedzy z zakresu zagadnień  z fizyki  i astronomii. 

 Doskonalenia umiejętności obserwacji, analizy i opisu zjawisk oraz wyciągania wniosków 

 Rozwijanie umiejętności analizy i opracowania wyników pomiarowych. 

 Rozwijanie umiejętności wymiany poglądów na związanych z omawianymi tematami z fizyki 

oraz astronomii 

 Rozwijanie umiejętności racjonalnego myślenia, formułowania i wypowiadania poglądów. 

 Rozwijanie umiejętności stosowania nabytej wiedzy w rozwiązywaniu problemów z zakresu 

teorii oraz praktycznych 

 Przygotowywanie do udziału w konkursach, olimpiadach i turniejach. 

II. Cele szczegółowe: 

 

 Przeprowadza obserwacje, doświadczenia i na ich podstawie  

 Opisuje obserwowane zjawiska i procesy fizyczne. 

 Stosuje zdobytą wiedzę z zakresu fizyki i matematyki do : 

- wyjaśniania zjawisk fizycznych, 

- rozwiązywania zadań, problemów teoretycznych oraz praktycznych, 

 Sprawnie posługuje się pojęciami i językiem z zakresu fizyki, 

 Zauważa logiczne związki i spójność pomiędzy kolejnymi zagadnieniami z fizyki, 

 Zna ograniczoność i przybliżenie stosowanych modeli fizycznych, praw fizycznych, 

 Swoje umiejętności przekłada na efektywną pracę w zespole i z zespołem poprzez 

wywiązywanie się z podjętych zobowiązań, 

 Precyzyjnie formułuje swoje przemyślenia, analizy i wnioski, 

 Prezentuje w sposób przemyślany i zaplanowany wyniki swojej pracy, 

 

III. Metody pracy: 

 

Zajęcia służyć będą uczniom w celu pogłębiania umiejętności analizy i rozwiązywania zadań o 

różnym stopniu trudności. Celem zajęć jest również to, by każdy uczeń mógł także samodzielnie 

zdobywać wiedzę z różnych źródeł oraz prezentować ją w formie np. doświadczeń, referatów, 
prezentacji itp. 

 

 

 



W ramach uatrakcyjnienia zajęć stosowane powinny być różnorodne metody pracy: 

1. Analiza tekstów popularno-naukowych z wykorzystaniem różnych źródeł wiedzy(czasopisma, 

książki, zbiory zadań, Internet) 

2. Przeprowadzanie i obserwacja doświadczeń, 

3. Przygotowanie prezentacji, referatów,  plansz tematycznych itp. 

4. Przygotowanie i realizacja konkursów i olimpiad fizycznych, 

5. Praca indywidualna oraz w grupach 

6. Dyskusja, pogadanka, wykład. 

Uczniowie uczęszczający na zajęcia koła fizycznego stanowią grupą zróżnicowaną zarówno ze 

względu na wiek jak i poziom wiedzy i umiejętności. W związku z tym uczniowie dzieleni są na 2 
grupy. 

Grupa I  - uczniowie klas I, jako grupa uczniów przygotowujących się do różnych konkursów 

fizycznych poprzez rozwiązywanie zadań i problemów z fizyki o wyższym poziomie trudności. 

Grupa II – uczniowie klas II i III, ta grupa, pod kierunkiem nauczyciela pogłębia, powtarza i 

utrwala wiadomości oraz umiejętności nabyte w trakcie kształcenia, przygotowując się do 

konkursów i olimpiad fizycznych oraz  dalszego kształcenia na studiach wyższych. 

 

IV. Plan pracy 

 Spotkanie z grupą zainteresowanych uczniów, chętnych do uczestnictwa w zajęciach koła 

fizycznego. 

 Diagnoza zainteresowań uczniów oraz ustalenie zasad i celów pracy koła. 

 Przedstawienie terminów spotkań. 

 Przydział obowiązków. 

 Przedstawienie uczniom  programu pracy koła fizycznego z  uwzględnieniem ich potrzeb. 

 Skompletowanie środków i pomocy dydaktycznych przydatnych podczas zajęć. 

 Przedstawienie terminów konkursów oraz zakresu tematycznego przeprowadzanych 

konkursów i olimpiad. 

 Wykonywanie różnych doświadczeń, obserwacji, pomiarów. 

 Przeprowadzanie analizy wyników pomiarowych. 

 Rozwiązywanie zadań o różnym stopniu trudności. 

 Podsumowanie pracy koła fizycznego. 

 

 

Lp Tematyka 

ogólna 

Sposoby realizacji, tematyka 

szczegółowa 

Cele 

1 Organizacja 

pracy 

1. Nabór chętnych do kółka 

fizycznego 

2. Terminarz spotkań, cele i zasady  

pracy kółka fizycznego 

3. Przedstawienie uczniom  planu 

pracy. 

Rozbudzanie zainteresowania 

fizyką i astronomią.  

Uświadomienie pozytywów i 

korzyści płynących z 

systematycznej oraz aktywnej 

pracy w kółku fizycznym. 



2 Opieka nad 

pracownią 

fizyczną 

1. Przygotowanie pomocy dydakt. 

przydatnych podczas zajęć. 

2. Konserwacja  przyrządów, 

bieżące naprawy. 

Dbanie o mienie społeczne 

oraz własnego warsztatu pracy. 

3 Rozwiązywanie 

zadań 

1. Dokonanie wyboru zadań o 

różnych stopniach trudności (do 

każdego działu z fizyki oraz 

zadań łączących treści z różnych 

działów 

2. Wyszukanie i dobór zadań 

nawiązujących do zjawisk 

obserwowanych na co dzień, 

 z poszczególnych działów fizyki. 

3. Rozwiązywanie zadań 

doświadczalnych oraz zadań o 

podwyższonym stopniu 

trudności związanych z 

konkursami i olimpiadami 

fizycznymi oraz egzaminem 

maturalnym.  

4. Rozwiązywanie zadań 

maturalnych i olimpijskich. 

Stosowanie nabytej wiedzy z 

fizyki i astronomii do 

rozwiązywania zadań prostych 

i złożonych. 

Rozwijanie umiejętności 

współpracy w grupie. 

Rozwijanie umiejętności 

planowania, wykonywania i 

analizowania doświadczeń. 

Rozwijanie umiejętności 

selekcji informacji 

pochodzących z różnych 

źródeł. 

4 Treści 

omawiane na 

zajęciach 

Wiadomości wstępne: 
- Jednostki,  
- wykresy,  
- działania na wektorach,  
- niepewności pomiarowe, 
- zastosowanie matematyki w fizyce. 
Kinematyka punktu materialnego: 
- Ruch – podstawowe pojęcia, układ 
odniesienia, 
- klasyfikacja i  ruchów 
- ruch jednostajny prostoliniowy, 
- ruchy jednostajnie zmienne, 
- ruch jednostajny po okręgu, 
- spadek swobodny ciał, 
-rzuty. 
Dynamika: 
-podstawowe pojęcia, 
- zasady dynamiki, 
- zastosowanie zasad dynamiki, 
- zasada zachowania pędu, 
- siły tarcia, 
- siły bezwładności, układy 
nieinercjalne, 
- praca, 
- energia mechaniczna, 
- zasada zachowania energii 
mechanicznej, 

Rozwijanie umiejętności 

selekcji informacji 

pochodzących z różnych 

źródeł. 

Rozwijanie umiejętności 

analizy wykresów. 



- moc, 
- zderzenia. 
Mechanika bryły sztywnej: 
- ruch postępowy i obrotowy bryły 
sztywnej, 
- moment siły, 
- energia kinetyczna w ruchu 
obrotowym, moment bezwładności, 
- druga zasada dynamiki dla ruchu 
obrotowego bryły sztywnej, 
- moment pędu, zasada zachowania 
momentu pędu, 
- złożenie ruchu postępowego i 
obrotowego, 
Statyka: 
-dodawanie sił działających na bryłę 
sztywną, 
- warunki równowagi bryły sztywnej, 
-środek masy, rodzaje równowagi 
ciała, 
- maszyny proste, 
- zasada zachowania pracy w 
maszynach prostych. 
Ruch drgający, fale mechaniczne: 
- drgania harmoniczne 
proste(wahadła: sprężynowe, 
matematyczne), 
- energia oscylatora harmonicznego, 
- wahadło fizyczne, 
- drgania tłumione, wymuszone, 
rezonans, 
- składanie drgań, 
- ruch falowy, fale w ośrodkach 
sprężystych,(prędkość fali, równanie 
fali), 
- powierzchnie falowe, 
- zjawiska odbicia, załamania i ugięcia 
fali, 
Akustyka: 
- prędkość rozchodzenia się fal, opór 
akustyczny, 
-źródła i cechy dźwięku, 
-zjawiska odbicia i załamania fal 
dźwiękowych(fale stojące), 
- Dudnienia, efekt Dopplera, fala 
uderzeniowa, 
Termodynamika i fizyka 
cząsteczkowa: 
- kinetyczno-molekularny model gazu 
doskonałego, 
- podstawowe równanie kinetyczno- 
molekularnej teorii gazów, 



- zasada ekwipartycji energii, 
- energia wewnętrzna gazu 
doskonałego, 
- równanie stanu gazu doskonałego, 
gęstość gazu doskonałego, 
- przemiany gazu doskonałego, 
- I zasada termodynamiki, 
(energia wewnętrzna, ciepło, praca), 
- II zasada termodynamiki, 
- silniki cieplne, 
- pompy cieplne, chłodziarki, 
- entropia( procesy odwracalne i 
nieodwracalne, entropia), 
Kalorymetria: 
- temperatura, „0” zasada 
termodynamiki, skale temperatur, 
ciepło, kalorymetria, 
- mechanizmy przekazywania 
ciepła(przewodzenie, konwekcja, 
promieniowanie), 
- zmiany stanu skupienia, 
- diagram fazowy, 
- gazy rzeczywiste, 
- rozszerzalność termiczna ciał, 
- właściwości cieczy( parcie i 
ciśnienie, prawo Pascala, ciśnienie 
atmosferyczne i hydrostatyczne) 
- prawo Archimedesa, 
- naczynia połączone, 
Grawitacja: 
- prawo powszechnego ciążenia, stała 
grawit,, masa bezwładna i 
grawitacyjna, 
- pole grawitacyjne, ciężar ciała, 
wyznaczanie masy ziemi, 
- praca w polu grawit, 
- energia potencjalna pola grawit., 
- prędkości kosmiczne, 
Elektrostatyka: 
-pole elektryczne(elektryzowanie 
ciał, prawo Coulomba, napięcie 
elektryczne, praca w polu 
elektrycznym, potencjał), 
- pojemność elektryczna, 
kondensatory, dielektryk w polu 
elektr., 
- ruch cząstki naładowanej w polu 
elektrycznym, 
Prąd elektryczny: 
- prąd elektryczny, wielkości 
opisujące prąd elektryczny, 
przewodnictwo metali, 



- prawa  Kirchhoffa, 
- opór przewodnika, prawo Ohma, 
- łączenie oporników, 
- pomiar napięcia i natężenia, 
- praca i moc prądu, 
Przewodnictwo jonowe: 
- dysocjacja, elektroliza, ogniwa, 
Elektromagnetyzm: 
- pole magnetyczne magnesu, 
- magnetyczne własności ciał, 
- magnetyzm ziemski, 
- pole magnetyczne prądu, 
- siła elektrodynamiczna, 
- indukcja elektromagnetyczna, 
- prąd zmienny, prądnica, obwód RC, 
RL, RLC, moc prądu przemiennego, 
- przesyłanie energii, transformatory, 
Drgania i fale elektromagnetyczne: 
- fale elektromagnetyczne, widmo fal 
Optyka: 
- rozchodzenie się światła, odbicie i 
załamanie światła, 
- pryzmat, zwierciadła, konstrukcje 
obrazów w zwierciadłach kulistych, 
-soczewki, rozszczepienie światła, 
obrazy w soczewkach. 
- przyrządy optyczne, 
- optyka falowa, 
- fotometria, 
Dualizm korpuskularno – falowy: 
- zjawisko fotoelektryczne 
zewnętrzne, Comptona, 
promieniowanie cieplne, 
- dyfrakcja i interferencja promieni 
rentgenowskich, 
- fale materii, nieoznaczoność. 
Fizyka kwantowa: 
- model atomu, 
- laser, 
- modele ciała stałego, 
- przewodniki, 
- dioda półprzewodnikowa, 
tranzystor, układy scalone, 
- właściwości magnetyczne ciał 
stałych, teoria magnetyzmu, 
Fizyka jądrowa: 
- promień jądra, energia wiązania, 
- promieniotwórczość, detekcja, 
- reakcje jądrowe, 
Astrofizyka: 
- prawa Keplera, 
- fotometria gwiazdowa, 



- modele kosmologiczne, 
Podstawowe oddziaływania i zasady 
oddziaływań: 
- zasady zachowania, 
- cząsteczki elementarne,   
- oddziaływania fundamentalne, 
 
 
 

 

 

 

 


