
FIZYKA  Kl. VII    6.IV.2020 

Witam 

Na początek sprawdzenie pracy domowej: 

 

Zgodnie z zapowiedzią – dzisiaj nauczymy się rozwiązywać zadania dotyczące I i II zasady 

dynamiki. 

Temat: Pierwsza i druga zasada dynamiki – ćwiczenia. 

Przypomnijmy sobie: 

I zasada – informuje nas, że: 

Jeżeli na ciało nie działają żadne siły lub działające siły równoważą się (ich wypadkowa Fw = 0) 

wówczas: 

- ciało pozostaje w spoczynku lub 

- porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym. 

ZAPAMIĘTUJEMY: I zasada związana jest ze spoczynkiem lub ruchem jednostajnym 

prostoliniowym 

 

II zasada – informuje nas, że: 

Jeżeli na ciało działa niezrównoważona siła (wypadkowa sił jest różna od zera Fw ≠ 0) 

Porusza się ono ruchem zmiennym (jednostajnie przyspieszonym lub opóźnionym). 

ZAPAMIĘTUJEMY: II zasada związana jest z ruchem zmiennym (jednostajnie 

przyspieszonym lub opóźnionym). 

 

Po tym przypomnieniu przechodzimy do zadań – na początek film – proszę przygotować 

zeszyt i notować rozwiązania zadań: 

https://www.youtube.com/watch?v=p5OvRCyqjQ0 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=p5OvRCyqjQ0


Teraz zadania do samodzielnego rozwiązania: 

1. Z jakim przyspieszeniem porusza się ciało o masie 20 kg, jeśli działa na nie siła 45 N? 

2. Jaka siła działająca na ciało o masie 2 kg nadaje mu przyspieszenie 8m/s2 ? 

3. Jaka jest masa ciała, jeżeli wiadomo, że siła 4,5N nadaje mu przyspieszenie 0,5 m/s2 ? 

4. Samolot „Iskierka” ma masę 1550 kg . W pewnej chwili śmigło ciągnęło go do przodu 

siłą 2000N., a opory ruchu wynosiły 1860N. Z jakim przyspieszeniem poruszał się w 

tej chwili? 

5. Zadanie 4 z podręcznika strona 172. 

 

Spróbujcie zadania rozwiązać samodzielnie. Rozwiązania prześlijcie do mnie (może być skan 

lub zdjęcie) – ZADANIA BĘDĄ PODLEGAĆ OCENIE  - termin odesłania pracy – środa do 8.00 

Proszę się nie martwić za odesłaną pracę nie będzie jedynki. Jeśli podejmiecie wysiłek w 

kierunku rozwiązania zadań otrzymacie ocenę pozytywną. 

Jeśli już ktoś naprawdę nie będzie potrafił rozwiązać tych ćwiczeń proszę, aby w zeszycie 

udzielił odpowiedzi na pytania i również przesłał odpowiedzi: 

1. Wyjaśnij pojęcie „bezwładność ciała”. 

2. Co stanie się z przyspieszeniem ciała jeśli zwiększy się wartość działającej siły? 

(wzrośnie czy zmaleje) 

3. Które z ciał uzyska większe przyspieszenie pod działaniem tej samej siły – ciało o 

większej masie, czy ciało o mniejszej masie? 

Powodzenia! 

Pozdrawiam 

 


