
Fizyka klasa VII (11 – 15 maja)  
 
 

Temat : Praca, jej jednostki i obliczanie.  

(Temat przeznaczony do realizacji na dwóch godzinach lekcyjnych.) 

Najpierw zatytułujcie nowy dział: PRACA, MOC, ENERGIA. Potem dopiero napiszcie nowy 

temat lekcji. 

Dzisiejsza lekcja (o pracy) i następna (o mocy) mają wyjątkowo schematyczny układ.                          

Czy pamiętacie, o jakim schemacie mowa? Oto on: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W oparciu o temat lekcji w podręczniku (str. 199 – 202) oraz o materiały prezentowane                       

na platformie edukacyjnej epodręczniki.pl https://epodreczniki.pl/a/praca-jako-wielkosc-

fizyczna/D1E2zpfgo („Praca jako wielkość fizyczna”) zróbcie notatkę według powyższego schematu. 

Ponadto dopiszcie inne jednostki pracy (poza tą z Układu SI) oraz odpowiedzcie na pytanie: kiedy 

praca jest równa zero? 

 

 

https://epodreczniki.pl/a/praca-jako-wielkosc-fizyczna/D1E2zpfgo
https://epodreczniki.pl/a/praca-jako-wielkosc-fizyczna/D1E2zpfgo


Część ćwiczeniowa: 

1) Polecenie 1: We wstępie do tej lekcji opisaliśmy pokrótce zadania wykonywane przez 

dwóch członków załogi statku. Zadaliśmy też pytanie: Czy w rozumieniu fizyki obie                       

te czynności można określić mianem pracy? Odpowiedź uzasadnij. To zadanie jest                             

z polecanej strony internetowej. Koniecznie musicie tam zajrzeć, bo nie będziecie wiedzieli 

o co chodzi. 

2) Polecenie 3: Podczas robienia zastrzyku pielęgniarka wykonała pracę 200 J, przesuwając 

tłoczek strzykawki o dwa centymetry. Oblicz wartość siły, jaką pielęgniarka naciskała                    

na tłoczek. To zadanie również zaczerpnęłam ze stronki. 

3) Pozostałe zadania są z podręcznika str. 202 – 203: zad. 2, zad. 3, zad. 5. 

Uwaga! Notatki z tego tematu lekcji prześlą mi osoby o następujących numerach z dziennika 

lekcyjnego : 1, 2, 7, 8, 9 (inf. dotyczy obydwu klas). 

Punktacja, według której stawiałam oceny z testu z działu: „Dynamika”: 

bdb – 27p. – 24p. 

db – 23,5p. – 20p. 

dst – 19,5p. – 16p. 

dop – 15,5p. – 10,5p. 

Nie wszyscy uczniowie przystąpili do testu. Jest to jednoznaczne z otrzymaniem oceny 

niedostatecznej. Po sprawdzeniu testów każdemu z Was indywidualnie (na napisany w teście adres 

mailowy) prześlę informację o ocenie, komentarz o popełnionych błędach i materiał do poprawy. 

 Jeśli macie jakieś pytania dotyczące sprawdzianu piszcie na adres mailowy rakset@wp.pl. 


