Plan wynikowy (propozycja)

(1 godz.)

Dynamiczne
skutki
oddziaływaƒ

(1 godz.)

Siła
wypadkowa

Temat lekcji
(niezb´dny
czas)

X

posługuje si´ symbolem siły i jej jednostkà w układzie SI

X
X

zapisuje wynik pomiaru jako przybli˝ony (z dokładnoÊcià do 2–3 cyfr znaczàcych)

opisuje przebieg i wynik doÊwiadczenia, posługujàc si´ j´zykiem fizyki

X

opisuje przebieg i wynik doÊwiadczenia (badanie dynamicznych skutków oddziaływaƒ), wykonuje schematyczny
rysunek obrazujàcy układ doÊwiadczalny

przewiduje i wyjaÊnia skutki oddziaływaƒ na przykładach innych ni˝ poznane na lekcji

przewiduje i nazywa skutki opisanych oddziaływaƒ

X

X

bada doÊwiadczalnie dynamiczne skutki oddziaływaƒ ciał

wnioskuje na podstawie obserwacji, ˝e zmiana pr´dkoÊci ciała mo˝e nastàpiç wskutek jego oddziaływania
z innymi ciałami

X

rozró˝nia statyczne i dynamiczne skutki oddziaływaƒ, podaje przykłady skutków oddziaływaƒ w ˝yciu codziennym

wyznacza kierunek i zwrot wypadkowej sił działajàcych wzdłu˝ ró˝nych prostych

X

posługuje si´ poj´ciem niepewnoÊci pomiarowej

X

X

przedstawia graficznie wypadkowà sił działajàcych wzdłu˝ tej samej prostej

X

X

X

X

wykonuje schematyczny rysunek obrazujàcy układ doÊwiadczalny

podaje cechy wypadkowej sił działajàcych wzdłu˝ tej samej prostej

szacuje rzàd wielkoÊci spodziewanego wyniku pomiaru siły

wyznacza doÊwiadczalnie wypadkowà dwóch sił działajàcych wzdłu˝ tej samej prostej

X

X

X

X

dopełniajàce

ponadpodstawowe
rozszerzajàce

Wymagania

podstawowe

podstawowe
konieczne

dokonuje pomiaru siły za pomocà siłomierza

wyjaÊnia poj´cie siły wypadkowej, podaje przykłady

Uczeƒ:

Cele operacyjne

1 Dynamika (8 godz. + 2 godz. (łàcznie) na powtórzenie materiału (podsumowanie działu) i sprawdzian)

Plan wynikowy (propozycja), obejmujàcy treÊci nauczania zawarte w podr´czniku „Spotkania z fizykà, cz´Êç 2” (a tak˝e w programie nauczania), jest dost´pny na stronie
internetowej www.nowaera.pl
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Uczeƒ:

(2 godz.)

II zasada
dynamiki
Newtona

(1 godz.)

wyjaÊnia na przykładach, kiedy tarcie i inne opory ruchu sà po˝yteczne, a kiedy niepo˝àdane

rysuje siły działajàce na klocek wprawiany w ruch (lub poruszajàcy si´)

wymienia sposoby zmniejszania lub zwi´kszania tarcia

rozró˝nia tarcie statyczne i kinetyczne, wskazuje odpowiednie przykłady

wskazuje przyczyny niepewnoÊci pomiarowych, posługujàc si´ poj´ciem niepewnoÊci pomiarowej

zapisuje wynik pomiaru lub obliczenia jako przybli˝ony (z dokładnoÊcià do 2–3 cyfr znaczàcych)

przelicza wielokrotnoÊci i podwielokrotnoÊci (przedrostki: mili-, centy-, kilo-, mega-); przelicza jednostki czasu
(sekunda, minuta, godzina)

przeprowadza doÊwiadczenia zwiàzane z badaniem zale˝noÊci wartoÊci przyspieszenia ruchu ciała pod
działaniem niezrównowa˝onej siły od wartoÊci działajàcej siły i masy ciała (m.in. wybiera właÊciwe narz´dzia
pomiaru; mierzy czas, długoÊç i sił´ grawitacji, zapisuje wyniki pomiarów w formie tabeli, analizuje wyniki,
wyciàga wnioski) oraz zwiàzane z badaniem swobodnego spadania ciał

posługuje si´ poj´ciem przyspieszenia do opisu ruchu prostoliniowego jednostajnie przyspieszonego oraz
poj´ciami siły ci´˝koÊci i przyspieszenia ziemskiego

X

X
X

X

X

planuje doÊwiadczenia zwiàzane z badaniem zale˝noÊci wartoÊci przyspieszenia ruchu ciała pod działaniem
niezrównowa˝onej siły od wartoÊci działajàcej siły i masy ciała (m.in. formułuje pytania badawcze i przewiduje
wyniki doÊwiadczenia, wskazuje czynniki istotne i nieistotne, szacuje rzàd wielkoÊci spodziewanego wyniku
pomiaru czasu i siły) oraz zwiàzane z badaniem swobodnego spadania ciał

X

X

X

X

X

przedstawia i analizuje siły działajàce na opadajàcego spadochroniarza

wykazuje doÊwiadczalnie istnienie bezwładnoÊci ciała, opisuje przebieg i wynik przeprowadzonego
doÊwiadczenia, wyciàga wniosek i wykonuje schematyczny rysunek obrazujàcy układ doÊwiadczalny

X

X

X

X

opisuje wpływ oporów ruchu na poruszajàce si´ ciała

X

dopełniajàce

ponadpodstawowe
rozszerzajàce

Wymagania

podstawowe

X

X

X

konieczne

podstawowe

opisuje przebieg i wynik przeprowadzonego doÊwiadczenia, wyciàga wnioski i wykonuje schematyczny rysunek
obrazujàcy układ doÊwiadczalny

planuje i przeprowadza doÊwiadczenia zwiàzane z badaniem, od czego zale˝y tarcie, i obrazujàce sposoby
zmniejszania lub zwi´kszania tarcia

Cele operacyjne

formułuje I zasad´ dynamiki Newtona
I zasada
dynamiki
opisuje zachowanie si´ ciał na podstawie I zasady dynamiki Newtona
Newtona.
BezwładnoÊç

(1 godz.)

Opory ruchu posługuje si´ poj´ciami: tarcie, opór powietrza

Temat lekcji
(niezb´dny
czas)

Plan wynikowy
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(1 godz.)

III zasada
dynamiki
Newtona

Temat lekcji
(niezb´dny
czas)

X
X

poszukuje, selekcjonuje i wykorzystuje wiedz´ naukowà do przedstawienia przykładów wykorzystania zasady
odrzutu w przyrodzie i w technice

X

opisuje zjawisko odrzutu i jego zastosowanie w technice

X

X

dopełniajàce

demonstruje zjawisko odrzutu

X

X

X

X

rozszerzajàce

ponadpodstawowe

opisuje wzajemne oddziaływanie ciał, posługujàc si´ III zasadà dynamiki Newtona

X

formułuje treÊç III zasady dynamiki Newtona

X

X

X

X

opisuje przebieg i wynik przeprowadzonego doÊwiadczenia, wyjaÊnia rol´ u˝ytych przyrzàdów i wykonuje
schematyczny rysunek obrazujàcy układ doÊwiadczalny

planuje i przeprowadza doÊwiadczenie wykazujàce istnienie sił akcji i reakcji; zapisuje wyniki pomiarów,
analizuje je i wyciàga wniosek

podaje przykłady sił akcji i reakcji

odró˝nia siły akcji i reakcji

rozwiàzuje zło˝one zadania obliczeniowe, stosujàc do obliczeƒ zwiàzek mi´dzy masà ciała, przyspieszeniem
i siłà oraz wzór na przyspieszenie, i odczytujàc dane z wykresu pr´dkoÊci od czasu

rozwiàzuje umiarkowanie trudne zadania obliczeniowe, stosujàc do obliczeƒ zwiàzek mi´dzy masà ciała,
przyspieszeniem i siłà oraz posługujàc si´ poj´ciem przyspieszenia

rozwiàzuje proste zadania obliczeniowe, stosujàc do obliczeƒ zwiàzek mi´dzy masà ciała, przyspieszeniem i siłà;
rozró˝nia wielkoÊci dane i szukane

wykorzystuje wiedz´ naukowà do przedstawienia i uzasadnienia ró˝nic ci´˝aru ciała w ró˝nych punktach kuli
ziemskiej (R)

opisuje zachowanie si´ ciał na podstawie II zasady dynamiki Newtona

X

formułuje treÊç II zasady dynamiki Newtona; definiuje jednostki siły w układzie SI (1 N)

X

podstawowe

X

X

konieczne

podstawowe

opisuje przebieg i wynik przeprowadzonego doÊwiadczenia, wyjaÊnia rol´ u˝ytych przyrzàdów i wykonuje
schematyczny rysunek obrazujàcy układ doÊwiadczalny

rozpoznaje zale˝noÊç rosnàcà i malejàcà na podstawie danych z tabeli; wskazuje wielkoÊci maksymalnà i minimalnà

rozpoznaje zale˝noÊç proporcjonalnà na podstawie wyników pomiarów zapisanych w tabeli; posługuje si´
proporcjonalnoÊcià prostà

Uczeƒ:

Cele operacyjne

Wymagania
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(1 godz.)

R
P´d ciała.
Zasada
zachowania
p´du

Temat lekcji
(niezb´dny
czas)

posługuje si´ poj´ciem p´du i jego jednostkà w układzie SI

formułuje treÊç zasady zachowania p´du

stosuje zasad´ zachowania p´du w prostych przykładach

rozwiàzuje zadania obliczeniowe z zastosowaniem zasady zachowania p´du

R

R

R

R

Uczeƒ:

Cele operacyjne
konieczne

podstawowe

podstawowe

X

X

X

X

dopełniajàce

ponadpodstawowe
rozszerzajàce

Wymagania

Plan wynikowy
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