
Fizyka klasa VII 

Tematy do realizacji w czasie nauki zdalnej od 18.01-29.03.2021 

 

1.Ruch i jego względność ( 18.01.2021) 

( opis ruchu w różnych układach odniesienia , względność ruchu) 

1. Ruch jednostajny prostoliniowy ( 22.01.2021) 

( przykłady ruchów prostoliniowych, definicja ruchu jednostajnego) 

3.Ruch jednostajny prostoliniowy - zadania ( 25.01.2021) 

( definicja prędkości ,wykres prędkości w ruchu jednostajnym, jednostki prędkości , zamiana 

jednostek ,zadania rachunkowe) 

4. Ruch prostoliniowy zmienny (29.01.2021) 

(różne rodzaje ruchów, prostoliniowych, prędkość średnia i prędkość chwilowa) 

5. Badanie ruchu prostoliniowego jednostajnie przyspieszonego ( 01.02.2021) 

( pojęcie przyspieszenia, doświadczalne wyznaczanie przyspieszenia , zadania rachunkowe) 

6. Analiza wykresów ruchów prostoliniowych: jednostajnego i jednostajnie zmiennego ( 

05.02.2021) 

( odczytywanie informacji z wykresu drogi ,prędkości od czasu, zadania ) 

7. Analiza wykresów ruchów prostoliniowych: jednostajnego i jednostajnie zmiennego 

(08.02.2021) 

( odczytywanie informacji z wykresu drogi ,prędkości od czasu, zadania ) 

8. Podsumowanie wiadomości z dzialu "Kinematyka" ( 12.02.2021) 

( powtórzenie wiadomości przed sprawdzianem) 

9.Podsumowanie wiadomości z dzialu "Kinematyka" - zadania.( 15.02.2021) 

( rozwiązywanie zadań rachunkowych z działu "Kinematyka") 

10. I zasada dynamiki Newtona( 19.02.2021) 



(Dodawanie sił, wyznacznie siły wypadkowej, formułowanie I zasady dynamiki Newtona, masa 

jako miara bezwładnosci ciała) 

11. Sprawdzian wiadomości z działu "Kinematyka" ( 22.02.2021) 

12.I zaada dynamiki Newtona, bezwładność ( 26.02.2021) 

( zstosowanie I zasady dynamiki w zadaniach) 

13. II zasada dynamiki Newtona( 01.03.2021) 

( Badanie zależności przyspieszenia ciała od działającej siły wypadkowej i od masy ciała, 

formułowanie II zaday dynamiki) 

14. II zasada dynamiki -zadania ( 05.03.2021) 

( zastosowanie II zasady dynamiki w zadaniach ) 

15. Opory ruchu ( 08.03.2021) 

(pojęcia: tarcie ,opór powietrza i innych ośrodków, sposoby zmniejszania i zwiększania oporów 

ruchu ) 

16. Swobodne spadanie ciał ( 12.03.2021) 

( opis swobodnego spadania ciał jako przykład ruchu jednostajnie 

przyspieszonego,przyspieszenie ziemskie) 

17.Swobodne spadanie ciał - zadania( 15.03.2021) 

( doświadczenia badajace od czego zależy czas swobodnego spadku, zadania rachunkowe) 

18. III zasada dynamiki Newtona ( 19.03.2021) 

( przykłady sił wzajemnego oddziaływania ciał, formułowanie III zasady dynamiki Newtona, 

zjawisko odrzutu) 

19. Powtórzenie wiadomości z działu "Dynamika"(22.03.2021) 

( utrwalenie wiadomości przed sprawdzianem) 

20. Energia i praca (26.03.2021) 

( przykłady różnych form energii,pojęcie pracy mechanicznej, jednostka pracy ) 

21. Sprawdzin wiadomosci z działu "Dynamika" ( 29.03.2021) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


