
Fizyka klasa VII (25 – 29 maja) 

 

Temat:  Energia potencjalna grawitacji (ciężkości) i kinetyczna.  

(Temat do realizacji na dwóch godzinach lekcyjnych.) 

Zakres materiału na bieżący temat lekcji – to dwie jednostki tematyczne z podręcznika: 31 oraz 

32 str. 209 i odpowiednio 214. Ale do nauki wybieracie tylko to, co określę w poniższych punktach (są 

to jednocześnie punkty do sporządzenia notatki): 

1. Pojęcie energii, symbol, jednostka podstawowa. 

2. Zmiany energii pod wpływem wykonywanej pracy (kiedy ciało zyskuje, a kiedy traci 

energię). 

3. Rodzaje energii mechanicznej (str. 209, po lewej stronie obrazka). 

4. Pojęcie energii potencjalnej grawitacji, wzór, symbole.    Ep = m g h 

5. Od czego zależy energia potencjalna? 

6. Pojęcie energii kinetycznej, wzór, symbole.    Ek = 
𝒎 𝑽𝟐

𝟐
 

7.  Od czego zależy energia kinetyczna? 

8. Część ćwiczeniowa: zad. 1, 3, 5 str. 213, 1 str. 217 oraz „moje”, które brzmi następująco: 

Oblicz energię kinetyczną psa o masie 1200 g biegnącego z prędkością 50 km/h. Wynik 

podaj z dokładnością do jednego miejsca znaczącego. 

Wskazówki do lekcji: 

1. Jeden dżul to wspólna jednostka dla pracy i energii. Każdy rodzaj energii jest wyrażany                      

w dżulach! 

2. Jeżeli prędkość ciała wzrośnie np. 3 razy, to energia kinetyczna wzroście 9 razy (bo we wzorze 

jest druga potęga prędkości). 

3. Jak obliczyć wysokość ze wzoru na en. potencjalną? h = Ep/mg 

4. W zadaniach rachunkowych wszystkie wielkości muszą być wyrażone w jednostkach 

podstawowych! 

5. Przyspieszenie ziemskie (grawitacyjne) można podawać w dwóch równoważnych 

jednostkach: 10 N/kg lub 10 m/s2. Na dzisiejszej lekcji wygodniej jest stosować 10 N/kg. 

 

Uwaga! Czekam na notatki od następujących uczniów (adres mailowy rakset@wp.pl): 

- z klasy VII a: Roksana Dobiesz, Kamil Jasiński, Ola Gołębiewska i Dawid Gołębiewski 

- z klasy VII b: Wiktor Stachowski, Wiktoria Stolarska, Wiktor Witkowski i Szymon Zdziebło. 

Informuję, że kto nie przesłał poprawy testu z dynamiki otrzymuje ocenę niedostateczną                   

(na poprawy czekałam dwa tygodnie, przypominałam w poprzednich materiałach). 


