
Temat: Trzecia zasada dynamiki Newtona. Zjawisko odrzutu. 

Po obejrzeniu filmu dostępnego pod linkiem  https://www.youtube.com/watch?v=_LXF6UUIO9Y oraz 

przeczytaniu tematu z podręcznika (str.179-181) uzupełnij poniższe zdania i zapisz w formie notatki 

do zeszytu. 

Pamiętaj! Siły trzeciej zasady dynamiki, czyli siły wzajemnego oddziaływania ciał nazywamy siłami 

akcji i reakcji. 

1. Jeżeli jedno ciało działa pewną siłą na ………………………, to ……………………. oddziałuje na 

pierwsze ciało. 

2. Siły wzajemnego oddziaływania ciał mają takie same wartości, ten sam ……..………….., 

…………………… zwroty i …………………….punkty przyłożenia. 

3. Siły akcji i reakcji nie równoważą się, bo każda z nich ……………………………………………………… 

4. Dorysuj siły wzajemnego oddziaływania  dłoni i piłki. Oznacz je odpowiednimi symbolami. 

      

 Rozwiąż zad.1, 2, 3 z podręcznika str.182 

Zadanie dodatkowe (dla chętnych) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_LXF6UUIO9Y


 

Temat: Opory ruchu-siła oporu powietrza i siła tarcia. 

Obejrzyj  film dostępny pod linkiem  https://www.youtube.com/watch?v=khoA85FssiU  oraz 

przeczytaj temat z podręcznika (str.183-188).Zapisz  notatkę do zeszytu. 

Notatka: 

Wartość siły oporu powietrza wzrasta wraz ze wzrostem szybkości ciała. Zależy także od 

kształtu ciała i wielkości jego powierzchni. 

Tarcie występujące podczas przesuwania jednego ciała po drugim nazywamy tarciem 

kinetycznym. 

Wartość siły tarcia kinetycznego nie zależy od pola powierzchni styku ciał przesuwających się 

względem siebie. Zależy natomiast od wartości siły dociskającej te ciała do siebie oraz od 

rodzaju powierzchni ciał trących o siebie. 

Rozwiąż zad.1, 2, 3 str.188 z podręcznika. 

 

Temat: Rozwiązywanie zadań dotyczących oporów ruchu. 

 

Rozwiąż zad.4 i 5 str.189 z podręcznika oraz zadania podane poniżej. 

Zad.1. Rysunek przedstawia siły działające na poruszający się samochód. Dorysuj brakującą 

siłę i podaj jej nazwę. Która z sił jest siłą tarcia? Która z sił jest siłą oporu powietrza? Od 

czego zależy wartość siły oporu powietrza?  

https://www.youtube.com/watch?v=khoA85FssiU
https://www.youtube.com/watch?v=khoA85FssiU


 

 

Zad. 2. Wyjaśnij, dlaczego mokre przedmioty trudniej utrzymać w rękach niż suche. 

 

Do oceny proszę przesłać zadania: 

 temat 1 – zad.2, 3  

 temat 2 – zad.1, 2, 3 

 temat 3 – zad.1, 2 

 Pracę można odesłać w dowolnej postaci( np. zdjęcie, plik pdf) drogą elektroniczną do 5 

kwietnia  na adres: chlebowska.buczak.renata@zpopiotrkowice.pl   

 

 

  

  

 


