
 Fizyka klasa VII (27 – 30 kwietnia)  
 
Temat: Powtórzenie wiadomości z działu: „Dynamika”. 

(Powyższy temat – to jedna godzina lekcyjna, druga – to praca samokształceniowa przygotowująca do 

sprawdzianu z działu „Dynamika”.) 

1. Uwaga! Następujące osoby są zobowiązane do przesłania ostatniego tematu lekcji                              

(z tygodnia 20 – 24 kwietnia) w poniedziałek do godz. 1000:  

 z klasy VII a: Kinga Meller, Patryk Meller, Jagoda Michalska, Patryk Paluszewski, 

Wiktoria Słabkowska i Dawid Gołębiewski 

 z klasy VII b: Przemek Michalski, Daniel Orru, Wiktor Stachowski, Wiktoria Stolarska, 

Piotr Targoński i Wiktor Witkowski. 

 Niezastosowanie się do tego warunku będzie jednoznaczne z oceną niedostateczną. 

2. W ramach lekcji powtórzeniowej podam Wam zagadnienia i zadania, które są w tym dziale 

najważniejsze. Nazwę to kryteria sukcesu. I tylko z tego zakresu będzie sprawdzian, który 

przewiduję w środę 6. 05. 2020r. o godz. 1100. Sprawdzian będzie miał formę testu online               

na czas. Tego dnia wejdziecie na wskazany przeze mnie link, który podam w następnym 

materiale. We wstępie będziecie mieli informację o formie pytań i czasie trwania testu.                     

Po upływie wyznaczonego czasu prace nie zostaną sprawdzone. O wszystkich szczegółach 

jeszcze raz Wam przypomnę w następnym materiale. 

3. Kryteria sukcesu: 

1) Zachowanie się ciał na podstawie I zasady dynamiki Newtona. Znajomość treści tej 

zasady. 

2) Pojęcie bezwładności ciał, przykłady z życia codziennego. 

3) Masa jako miara bezwładności, co to oznacza? 

4) Zachowanie się ciał na podstawie II zasady dynamiki Newtona. Znajomość treści tej 

zasady. 

5) Znajomość wzoru na II zasadę + wyjaśnienie symboli występujących we wzorze. 

Obliczanie zadań z wykorzystaniem wzoru a=F/m. 

6) Definicja 1N. 

7) Opis swobodnego spadku jako przykład ruchu jednostajnie przyspieszonego. 

8) Wzajemne oddziaływanie ciał na podstawie III zasady dynamiki Newtona. Znajomość 

treści tej zasady. 

9) Siły z III zasady dynamiki a siły równoważące. 

10) Siły tarcia i oporów ruchu, ich pozytywne i negatywne znaczenie w życiu człowieka. 

11) Przykładowe zadania: 2/191, 4/191, 6/192, 1/192. 

4. Materiały do nauki – wystarczający podręcznik str. 190. Żadnych materiałów w tym tygodniu 

przesyłać do mnie nie musicie (poza oczywiście wskazanymi na początku). Proszę tylko 

nauczyć się do sprawdzianu. W razie jakichkolwiek pytań, proszę pisać na maila 

rakset@wp.pl.  

 

Słonecznego i bezpiecznego majowego wypoczynku! 


