
Fizyka – zdalne nauczanie  
 

Data 23.03- 27.03 

Klasa VII E 

Lekcja fizyki ( zdalna nr 1 )  

Temat: III zasada dynamiki Newtona. 

Moi drodzy uczniowie,  

pod poniższym linkiem  znajdziecie rozwinięcie naszego tematu.  

https://epodreczniki.pl/a/trzecia-zasada-dynamiki-newtona---wzajemne-oddzialywanie-

cial/DfR1CNGZN 

- pierwsza część  

Proszę o  przeczytanie tekstu, przeanalizowanie rysunków i schematów.  

Macie do dyspozycji także „papierowy” podręcznik . 

Notatka z lekcji: 

1. Trzecia zasada dynamiki: 

Oddziaływanie dwóch ciał jest zawsze wzajemne.  

Jeżeli ciało A działa na ciało B pewną siłą , to ciało B działa na ciało A 

siłą  równą co do wartości bezwzględnej i o tym samym kierunku, ale o 

przeciwnym zwrocie.  

 

 
 

 

 

 

2. Zjawisko odrzutu 

 

Trzecią zasadę dynamiki wykorzystuje się w silnikach odrzutowych. Samolot 

działa na wyrzucane z dyszy spaliny, a spaliny oddziałują na samolot, nadając 

mu ciąg. 

 

 

https://epodreczniki.pl/a/trzecia-zasada-dynamiki-newtona---wzajemne-oddzialywanie-cial/DfR1CNGZN
https://epodreczniki.pl/a/trzecia-zasada-dynamiki-newtona---wzajemne-oddzialywanie-cial/DfR1CNGZN
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- druga  część  

 wykonaj  ćwiczenie 1, 2, 3 i sprawdź, 

 przeanalizuj przykłady, 

 nie wykonuj doświadczenia 1 ,2 ! Zobacz filmy 

 

 

 

Data 23.03- 27.03 

Klasa VII E 

Lekcja fizyki ( zdalna nr 2 )  

Temat: Siła tarcia, opory ruchu. 

Moi drodzy uczniowie,  

pod poniższym linkiem  znajdziecie rozwinięcie naszego tematu.  

https://epodreczniki.pl/a/wplyw-oporow-ruchu-na-poruszajace-sie-ciala/Dk02onGEM 

- pierwsza część  

Proszę o  przeczytanie tekstu, przeanalizowanie rysunków i schematów.  

Macie do dyspozycji także „papierowy” podręcznik . 

Notatka z lekcji. Uzupełnij: 

1. Tarcie – siły oporu ruchu ( pochodzące od podłoża, środowiska) 

2. Jedną z przyczyn powstawania tarcia jest .......................... 

3. Rozróżniamy tarcie: 

a) ..........................  

b) ...........................  

5. Wartość siły tarcia ............................ jest mniejsza od wartości siły tarcia 

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

6. Wartość siły tarcia kinetycznego FT  = f * FN : 

• zależy od ................... 

• nie zależy od ............... 

• zależy od rodzaju ............... 

 

7. Tarcie statyczne (spoczynkowe) występuje pomiędzy stykającymi się ciałami, 

które ..................... 

8. Siły tarcia pojawiają się nie tylko pomiędzy stykającymi się ciałami stałymi, 

ale również w czasie ruchu ciała w ............. lub .................... 

https://epodreczniki.pl/a/wplyw-oporow-ruchu-na-poruszajace-sie-ciala/Dk02onGEM
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9. Wymień pięć przykładów sytuacji, gdy tarcie jest szkodliwe. Napisz jak 

można zmniejszyć jego wartość. 

 

 

 

 

10. Wymień pięć przykładów sytuacji, gdy tarcie jest pożyteczne. Napisz jak 

można zwiększyć jego wartość. 

 

 

 

 

 

11. Dlaczego biegacze używają specjalnych butów „kolcami”, a piłkarze 

zwanych „korkami”? 

 

 

 


