
Nauka zdalna (22.06-26.06.2020) 

Fizyka klasa VII 

Temat: Podsumowanie działu 

https://epodreczniki.pl/a/podsumowanie-wiadomosci-o-pracy-mocy-i-energii/D15NencMb 

Pracą mechaniczną nazywamy iloczyn wartości siły i wartości przemieszczenia, które nastąpiło 

zgodnie ze zwrotem działającej siły. 

Pracę obliczamy ze wzoru: 

 W=F∙S 

Jednostką pracy mechanicznej jest 1J (dżul). 

Mocą nazywamy iloraz pracy i czasu, w którym ta praca została wykonana. Liczymy ją ze wzoru: 

 P = W/t 

Jednostką mocy jest 1W (wat). 1 wat to moc urządzenia wykonującego w ciągu sekundy 1J pracy. 

Istnieją różne rodzaje energii. 
Energię potencjalną ciężkości mają ciała wzniesione na pewną wysokość. Obliczamy ją ze wzoru: 

Ep = m * g * h 

Energię kinetyczną mają ciała będące w ruchu. Obliczamy ją ze wzoru: 

Ek = (m * V2)/2 

Maszyny proste to urządzenia ułatwiające wykonywanie pracy. 

 

Temat Powtórzenie wiadomości z klasy 7 

Rozwiąż  test: 

https://www.quizme.pl/q/sprawdzian/sprawdzian-z-fizyki-klasa-7-spotkania-z-fizyka 

 

Ruch i jego rodzaje 

Ruch jednostajny to ruch, w którym ciało w jednakowych odstępach czasu przebywa jednakowe 
odcinki drogi.  
 
Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony to ruch, w którym prędkość wzrasta jednostajnie -
 tzn. w każdej sekundzie jej wartość wzrasta o tyle samo metrów na sekundę (lub innych jednostek 
prędkości). 
 

https://epodreczniki.pl/a/podsumowanie-wiadomosci-o-pracy-mocy-i-energii/D15NencMb
https://www.quizme.pl/q/sprawdzian/sprawdzian-z-fizyki-klasa-7-spotkania-z-fizyka


Ruch prostoliniowy jednostajnie opóźnionyto ruch, w którym prędkość jednostajnie maleje - tzn. 
w każdej sekundzie jej wartość maleje o tyle samo metrów na sekundę (lub innych jednostek 
prędkości) 
 
Wielkości fizyczne 

Droga to długość części toru zakreślonego przez ciało. Jednostką drogi jest 1 m. 

Przemieszczenie to wektor, którego początek znajduje się w początkowym położeniu ciała, a koniec 
w końcowym położeniu. Jednostką przemieszczenia jest 1 m. 

Szybkość w ruchu jednostajnym(wartość prędkości) wyraża stosunek drogi przebytej przez ciało 
do czasu, w którym ta droga została pokonana. Podstawową jednostką szybkości w ruchu 
jednostajnym jest 1 m/s. 

Szybkość średnia w ruchu zmiennym(prędkość średnia) - to stosunek całkowitej drogi przebytej 
przez ciało do czasu, w którym ta droga została przebyta (łącznie z czasem postojów). Podstawową 
jednostką szybkości średniej w ruchu zmiennym jest 1 m/s. 

Wartość przyspieszenia wyraża przyrost szybkości jaki nastąpił w jednostce czasu. Podstawową 
jednostką wartości przyspieszenia jest 1 m/s2. 

Masa to miara ilości substancji z której składa się ciało, a także miara bezwładności ciała. 
Podstawową jednostką masy jest 1 kg. 

 
Siła jest miarą wzajemnego oddziaływania ciał. Jednostką siły jest 1 N = 1kg∙m/s2. 1N - to wartość siły 
z jaką Ziemia przyciąga ciało o masie 1kg z przyspieszeniem 1m/s2. 

Siła wypadkowa to siła, której działaniem można zastąpić działanie kilku sił jednocześnie 
oddziałujących na dane ciało. Matematycznie obliczamy ją sumując wektory wszystkich 
sił składowych. 

 

 

Czytaj więcej na https://www.bryk.pl/wypracowania/fizyka/wzory-prawa-i-tablice/19570-fizyka-w-

pigulce.html#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox 
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https://www.bryk.pl/wypracowania/fizyka/wzory-prawa-i-tablice/19570-fizyka-w-pigulce.html

