
Fizyka – zdalne nauczanie  
 

Data 23.03- 27.03 

Klasa VII  C 

Lekcja fizyki ( zdalna nr 1)  

Temat: Energia potencjalna grawitacji i energia potencjalna sprężystości. 

Moi drodzy uczniowie,  

pod poniższym linkiem  znajdziecie rozwinięcie naszego tematu.  

https://epodreczniki.pl/a/energia-mechaniczna-i-jej-rodzaje/DeA7BaCX9 

- pierwsza część  

Proszę o  przeczytanie tekstu, przeanalizowanie rysunków , schematów  

i przykładów . 

Macie do dyspozycji także „papierowy” podręcznik . 

Notatka z lekcji: 

1. O układzie ciał który jest zdolny do wykonania pracy mówimy, że posiada 

energię mechaniczną  
2. Przyrost (zmiana) energii mechanicznej układu ΔE 

   jest równy pracy sił zewnętrznych wykonanej nad tym układem:  

ΔE=W
Z
 

Jednostką energii jest 1J (1dżul) 

3. Energię mechaniczną dzielimy na : 

a) energię potencjalną  

 grawitacji 

 sprężystości 

b) energię kinetyczną ( którą zajmiemy się na następnej lekcji) 

4. Energię  posiada ciało, które oddziałuje z innym ciałami : 
 siłami sprężystości (energia potencjalna sprężystości). 

 
Przykład1 
 
Rozciągając lub ściskając sprężynę, siły zewnętrzne wykonują nad nią pracę, w 

wyniku czego uzyskuje ona energię potencjalną sprężystości. 

https://epodreczniki.pl/a/energia-mechaniczna-i-jej-rodzaje/DeA7BaCX9
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Przykład 2 

• Energię potencjalną sprężystości posiada również naciągnięty łuk. 

 

 
 

 siłami grawitacyjnymi (energia potencjalna grawitacji)  

Przykład 

 poziom zerowy ( wysokość zero-energia potencjalna =0) 

 

• Na wysokości h nad tzw. poziomem „zerowym” ciało o masie m posiada 

energię potencjalną grawitacji równą: 

                         E
p
=mgh 

 

Ep – wartość energii potencjalna grawitacji 

m – masa 

g – przyspieszenie ziemskie 

h – wysokość 

 

Przykłady energii potencjalnej grawitacji 

 książka na półce względem podłogi 
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 jabłko na drzewie względem powierzchni ziemi 

 pasażer samolotu względem powierzchni ziemi 

 szybujący ptak względem powierzchni ziem 

 

5. Jednostka energii – dżul 

Jednostką energii potencjalnej jest dżul. Nazwa dżul pochodzi od nazwiska 

angielskiego fizyka Jamesa Joule’a. 

1J =1N⋅m 

Jeden dżul jest równy energii (lub pracy) wykonanej przez siłę o wartości 1 N 

przy przesunięciu punktu przyłożenia siły o 1 m w kierunku równoległym do 

kierunku działania siły. 

- druga  część  

 przeanalizuj przykład 1, 

 wykonaj ćwiczenie1, 2, 3, 4 i sprawdź. 
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Data 23.03- 27.03 

Klasa VII  C 

Lekcja fizyki ( zdalna nr 2)  

Temat: Energia kinetyczna. 

Moi drodzy uczniowie,  

pod poniższym linkiem  znajdziecie rozwinięcie naszego tematu.  

https://epodreczniki.pl/a/energia-kinetyczna-rozwiazywanie-zadan/DP9XUg2Bf 

- pierwsza część  

Proszę o  przeczytanie tekstu, przeanalizowanie rysunków, schematów  

i przykładów 1,2,3. 

Macie do dyspozycji także „ papierowy” podręcznik . 

Notatka z lekcji. Uzupełnij na podstawie tekstu z”linku” 

 

1. Energię kinetyczną ma każde ciało ........................................................... 

 

2. Energia kinetyczna zależy od: 

- .............................................. 

- .............................................. 

3. Wzór na energię kinetyczną 

 

Ek = ...............         gdzie ............................................ 

............................................. 

............................................ 

4. Jednostką energii kinetycznej jest ................ 

5. Przyrost energii kinetycznej ciała  zapisujemy wzorem 

………………………… 

 

Wykonaj ćwiczenie 1, 2,3,4,5  i sprawdź. 

Praca domowa 

Wykonaj polecenie 2.1, 2.3  

 

 

https://epodreczniki.pl/a/energia-kinetyczna-rozwiazywanie-zadan/DP9XUg2Bf

