
SZKOŁA PODSTAWOWA  NR 1 w KOŃSKICH 

Rok szkolny 2018 / 2019 

TEMATY  PRAC  DODATKOWYCH  Z  FIZYKI    

DLA  UCZNIÓW KLAS  7, 8 i 3 GIMNAZJUM  
 (klasy 7 i 8: oceny cząstkowe z aktywności, klasy 3 gimnazjum: oceny typu C ) 

I PÓŁROCZE 

l.p. Temat pracy dodatkowej Termin oddania 
pracy 

1. W dniu 2.X.2018 r. Szwedzka Królewska Akademia Nauk ogłosiła nazwiska 
tegorocznych laureatów Nagrody Nobla z fizyki.  
Wykonaj plakat informujący kto i za co otrzymał Nagrodę Nobla z fizyki w 
roku 2018. 
Format plakatu co najmniej A2, technika dowolna. 

do 26.X.2018 r. 

2. „Jak my śl ludzka zmieniała świat?” 
Pokaż, na wybranym przykładzie, jak odkrycia fizyczne zmieniały warunki życia 
ludzi. 
Przedstaw temat w formie referatu, prezentacji multimedialnej lub przedstaw na 
plakacie (wymiary 70 cm x 100 cm) 

od 29.X.2018 r. 
do 9.XI.2018 r. 

3. Rozwiąż krzyżówki SUDOKU – na ocenę 6 krzyżówek o różnym stopniu 
trudności (każdy uczeń otrzyma indywidualnie wpisane do krzyżówki  liczby). 

od 12.XI.2018 r. do 
19.XI.2018 r. 

4. Gdyby Newton / Archimedes był uczniem Twojej klasy - opisz lekcję fizyki 
lub jeden szkolny dzień albo narysuj komiks (co najmniej 5 scenek, każda na 
kartce A4). 

od 19.XI.2018 r. 
do 30.XI.2018 r. 

5. Wykonaj kalendarz miesięczny na rok 2019, którego tematem przewodnim 
będzie  „Fizyka w sporcie”  lub „Historia pomiaru czasu” lub „Woda w 
trzech stanach skupienia”. 
Kartki kalendarza formatu A4. 

od 3.XII.2018 r. 
do 14.XII.2018 r. 

6. Wykonaj plakat (mapę myśli) o wymiarach 70 cm x 100 cm, zawierający 
najważniejsze wiadomości do wybranego działu fizyki: 
klasy 7:  

• Właściwości i budowa materii 
• Hydrostatyka i aerostatyka 

klasy 8: 
• Termodynamika 
• Elektrostatyka 

klasy 3 gimnazjum: 
• Kinematyka 
• Siły w przyrodzie 
• Praca, moc, energia mechaniczna 

od 10.XII.2018 r. 
do 21.XII.2018 r. 

 

Prace wykonane niestarannie, niezgodne z tematem lub oddane po terminie nie będą oceniane. 

Ocenianie prac: 

klasy 7 i 8: 

Uczeń otrzymuje na koniec półrocza tylko jedną ocenę z aktywności. Ocena ta jest wliczana do ocen typu B – za 3 
ocenione prace: 6, za 2 prace: 5, za 1 pracę: 4. Uczeń może zrezygnować z wpisania tej oceny do dziennika. 

klasy 3 gimnazjum: 

Uczeń otrzymuje za ocenioną pracę ocenę typu C. Każde dwie oceny typu C podwyższają wynik klasyfikacji 
śródrocznej o 0,1 (max o 0,3). 

Opracowała: 
Małgorzata Piecuch 


