• posługuje si´ poj´ciami: tarcie, opór powietrza,
1. Badanie zale˝noÊci siły tarcia od powierzchni tràcych
• wykazuje doÊwiadczalnie istnienie ró˝nych rodzajów tarcia
– podr. doÊw. 5
(realizacja wymagaƒ 8.1., 8.2.),
2. Demonstracja urzàdzeƒ zmniejszajàcych tarcie (film,
• wymienia sposoby zmniejszania lub zwi´kszania tarcia,
płyta CD-ROM).
• planuje i przeprowadza doÊwiadczenia obrazujàce sposoby
zmniejszania lub zwi´kszania tarcia (realizacja wymagaƒ 8.1.,
8.12.),
• R podaje, ˝e siła tarcia zale˝y od rodzaju powierzchni tràcych i siły
→
nacisku FN,
• opisuje wpływ oporów ruchu na poruszajàce si´ ciała (realizacja
wymagania 1.12.),
• formułuje I zasad´ dynamiki Newtona,
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Opory ruchu
• siły oporu ruchu,
• tarcie statyczne,
• tarcie dynamiczne,
• opór powietrza.

I zasada dynamiki Newtona – bezwładnoÊç
• I zasada dynamiki,

1. Badanie bezwładnoÊci ciał – podr. doÊw. 6, 7, 8
2. Obserwacja bezwładnoÊci ciał (płyta CD-ROM, film itp.)

1. Obserwowanie ró˝nych skutków oddziaływaƒ – podr. doÊw. 4
2. Pokaz skutków oddziaływaƒ (film itp.).

• wnioskuje na podstawie obserwacji, ˝e zmiana pr´dkoÊci ciała
mo˝e nastàpiç wskutek jego oddziaływania z innymi ciałami,
• przewiduje skutki niektórych oddziaływaƒ,
• planuje i demonstruje doÊwiadczenia obrazujàce wzajemnoÊç
oddziaływaƒ (realizacja wymagaƒ 8.1., 8.12.),
• demonstruje statyczne i dynamiczne skutki oddziaływaƒ
(realizacja wymagaƒ 8.1., 8.12.),
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Przykłady rozwiàzanych zadaƒ
(procedury osiàgania celów)
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Dynamiczne skutki oddziaływaƒ

Dział V. DYNAMIKA (10 godzin lekcyjnych)

Osiàgni´cia ucznia
R – treÊci nadprogramowe

Uczeƒ:
1. Wyznaczanie wypadkowej dwóch sił o tych samych zwrotach
• wyjaÊnia znaczenie poj´cia siły wypadkowej,
– podr. doÊw. 1
• wyznacza doÊwiadczalnie wypadkowà dwóch sił działajàcych
2. Wyznaczanie wypadkowej sił o tych samych wartoÊciach
wzdłu˝ tej samej prostej (realizacja wymagaƒ 8.1., 8.12.),
i zwrotach przeciwnych – podr. doÊw. 2
• podaje cechy wypadkowej sił działajàcych wzdłu˝ tej samej
3. R Wyznaczanie kierunku wypadkowej dwóch sił działajàcych
wzdłu˝ ró˝nych prostych – podr. doÊw. 3.
prostej,
• przedstawia graficznie wypadkowà sił działajàcych wzdłu˝ tej
samej prostej,
• wykonuje schematyczny rysunek obrazujàcy układ doÊwiadczalny
(realizacja wymagania 8.1.),
• podaje przykłady sił wypadkowych i rozpoznaje je w ró˝nych
sytuacjach praktycznych (realizacja wymagania 1.3.),
• Rwyznacza kierunek i zwrot wypadkowej sił działajàcych wzdłu˝
ró˝nych prostych,

Liczba
godzin
na
realizacj´

1

Temat lekcji
i główne treÊci nauczania

Rozkład materiału – Spotkania z fizykà (cz´Êç 2)

Siła wypadkowa
• siła wypadkowa,
• składanie sił o tym samym kierunku,
• Rskładanie sił o ró˝nych kierunkach,
• siły równowa˝àce si´.
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• podaje przykłady sił akcji i reakcji,
• planuje i przeprowadza doÊwiadczenie wykazujàce istnienie sił
akcji i reakcji (realizacja wymagaƒ 8.1., 8.12.),
• formułuje treÊç III zasady dynamiki Newtona,
• opisuje wzajemne oddziaływanie ciał, posługujàc si´ III zasadà
dynamiki Newtona (realizacja wymagania 1.10.),
• opisuje zjawisko odrzutu i jego zastosowanie w technice,
• demonstruje zjawisko odrzutu (realizacja wymagania 8.2.),
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III zasada dynamiki Newtona
• siły akcji i reakcji,
• III zasada dynamiki Newtona,
• zjawisko odrzutu.

R
P´d ciała. Zasada zachowania p´du
• p´d,
• jednostka p´du,
• zasada zachowania p´du.

Podsumowanie wiadomoÊci z dynamiki

Sprawdzian wiadomoÊci

• R posługuje si´ poj´ciem p´du i zna jego jednostk´ w układzie SI,
• R formułuje treÊç zasady zachowania p´du,
• R stosuje zasad´ zachowania p´du w prostych przykładach,
• R rozwiàzuje zadania z zastosowaniem zasady zachowania p´du.

• projektuje i wykonuje doÊwiadczenia wykazujàce zale˝noÊç
przyspieszenia od siły i masy (realizacja wymagaƒ 8.1., 8.6., 8.7.,
8.12.),
• formułuje treÊç II zasady dynamiki Newtona,
• opisuje zachowanie si´ ciał na podstawie II zasady dynamiki
Newtona (realizacja wymagania 1.7.),
• wyjaÊnia, co to jest 1 N,
• projektuje i przeprowadza doÊwiadczenia badajàce swobodne
spadanie ciał (realizacja wymagaƒ 8.1., 8.12.),
• stosuje do obliczeƒ zwiàzek mi´dzy masà ciała, przyspieszeniem
i siłà (realizacja wymagania 1.8.),
• posługuje si´ poj´ciem przyspieszenia ziemskiego,
• posługuje si´ poj´ciem siły ci´˝koÊci i oblicza jej wartoÊç
(realizacja wymagania 1.9.),
• rozwiàzuje zadania rachunkowe, rozró˝niajàc wielkoÊci dane
i szukane (realizacja wymagaƒ 8.3., 8.5.),
• odczytuje dane z wykresu (realizacja wymagania 8.8.),

• wykazuje doÊwiadczalnie istnienie bezwładnoÊci ciała (realizacja
wymagania 8.2.),
• opisuje zachowanie si´ ciał na podstawie I zasady dynamiki
Newtona (realizacja wymagania 1.5.),

Osiàgni´cia ucznia
R – treÊci nadprogramowe
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Liczba
godzin
na
realizacj´

II zasada dynamiki Newtona
• II zasada dynamiki Newtona,
• jednostka siły,
• swobodne spadanie ciał.

• bezwładnoÊç.

Temat lekcji
i główne treÊci nauczania

1. åwiczenia uczniowskie (podr´cznik, zeszyt çwiczeƒ,
płyta CD-ROM, prezentacje uczniowskie, doÊwiadczenia).
2. Pokaz filmu.

1. Obserwowanie zderzeƒ spr´˝ystych i niespr´˝ystych
(płyta CD-ROM, film itp.).
2. Analiza rozwiàzanego zadania rachunkowego z zastosowaniem
zasady zachowania p´du.

1. Demonstrowanie sił akcji i reakcji – podr. doÊw. 15, 16
2. Demonstrowanie zjawiska odrzutu – podr. doÊw. 17
3. Obserwowanie zjawiska odrzutu w technice (płyta CD-ROM,
film itp.).

1. Wykazanie, ˝e ciała spadajà ruchem jednostajnie
przyspieszonym – podr. doÊw. 9
2. Badanie zale˝noÊci przyspieszenia od masy ciała i siły działajàcej
na to ciało – podr. doÊw. 10, 11
3. Badanie, od czego zale˝y czas swobodnego spadania – podr.
doÊw. 13, 14
4. Przedstawienie przykładu rozwiàzanego zadania rachunkowego
z zastosowaniem wzoru: F = ma.
5. Obserwowanie swobodnego spadania (płyta CD-ROM, film itp.)

Przykłady rozwiàzanych zadaƒ
(procedury osiàgania celów)

Praca eksperymentalno-badawcza

Rozkład materiału
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