
Fizyka klasa VII (1 – 5 czerwca) 

 

Temat:  Zasada zachowania energii mechanicznej. Rozwiązywanie zadań.  

 

(Temat do realizacji na dwóch godzinach lekcyjnych.) 

 

Temat jest omówiony w podręczniku na str. 215 od nagłówka: Zasada zachowania energii 

mechanicznej. Przeczytajcie proszę ze zrozumieniem. Ponadto treści możecie poszerzyć, dopełnić, 

wykorzystując informacje przedstawione na portalu edukacyjnym epodręczniki.pl. Link do tego 

tematu lekcji: https://epodreczniki.pl/a/zasada-zachowania-energii-mechanicznej-i-jej-

zastosowanie/Dbu4TBBBv 

Po przeczytaniu przepiszcie do zeszytów jako notatkę trzy ostatnie „kropki” ze str. 216.  

Najważniejsze, żebyście zapamiętali, że o ile jeden rodzaj energii zmaleje                               

(np. kinetyczna) dokładnie o tyle samo drugi rodzaj energii wzrośnie (np. potencjalna).                          

I na odwrót. Jest to zgodne z ogólnie przyjętym powiedzeniem, że nic w przyrodzie nie ginie, 

tylko zmienia właściciela.   

Praktyczne wykorzystanie zasady zachowania energii jest jednoznaczne z zapisaniem znaku „=” 

między dwoma wzorami na energię: kinetyczną i potencjalną. 
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Zwróćcie uwagę na to, że do zadań obliczeniowych dotyczących zasady zachowania energii 

wcale nie jest potrzebna masa ciała, bo się ona upraszcza po obydwu stronach powyższego równania. 

 

A teraz część ćwiczeniowa: 4, 5 str. 217 oraz 6, 7 str. 218 (z podręcznika). I jeszcze dwa 

zadania, które zaczerpnęłam z polecanej Wam strony internetowej:  

1. Doniczka o masie  2 kg  spada z wysokości  6 metrów . Oblicz wartość energii kinetycznej 

doniczki tuż nad powierzchnią ziemi. 

2. Kulkę wyrzucono pionowo w górę z prędkością początkową o wartości  3m/s . Oblicz 

maksymalną wysokość, na jaką może wznieść się kulka. 

 

 

https://epodreczniki.pl/a/zasada-zachowania-energii-mechanicznej-i-jej-zastosowanie/Dbu4TBBBv
https://epodreczniki.pl/a/zasada-zachowania-energii-mechanicznej-i-jej-zastosowanie/Dbu4TBBBv


Uwaga!  

Jak wiecie, już tylko krok dzieli nas od wystawiania ocen. Stąd też ten 

ostatni tydzień poświęćcie na solidną pracę. Na notatki wraz z rozwiązanymi 

zadaniami oczekuję od:  

VII a: Jagody Michalskiej, Julii Łasińskiej, Jakuba Kamińskiego 

VII b: Rafała Zientary, Wiktora Ziomka, Kacpra Hejki  

oraz od tych wszystkich uczniów, którzy chcieliby ugruntować swoje oceny 

końcoworoczne.  

  

Z okazji Dnia Dziecka przesyłam Wam moc gorących życzeń, przede 

wszystkim zdrowia, dobrych i bardzo dobrych ocen na świadectwach 

kończących szkołę podstawową, zadowalających wyników na egzaminie 

ósmoklasisty, dostania się do wymarzonych szkół i spełnienia najskrytszych 

pragnień. 

 


