
Fizyka

wrzesień
Klasa VII

1. Zaczynamy uczyć się fizyki

Wymogi podstawy programowej:

I   Wymagania przekrojowe

 Uczeń: 

2) wyodrębnia zjawisko z kontekstu, nazywa je oraz wskazuje czynniki istotne i 
nieistotne dla jego przebiegu; 

3) rozróżnia pojęcia: obserwacja, pomiar, doświadczenie; przeprowadza wybrane 
obserwacje, pomiary i doświadczenia korzystając z ich opisów; 

4) opisuje przebieg doświadczenia lub pokazu; wyróżnia kluczowe kroki i sposób 
postępowania oraz wskazuje rolę użytych przyrządów; 

5) posługuje się pojęciem niepewności pomiarowej; zapisuje wynik pomiaru wraz 
z jego jednostką oraz z uwzględnieniem informacji o niepewności; 

6) przeprowadza obliczenia i zapisuje wynik zgodnie z zasadami zaokrąglania 
oraz zachowaniem liczby cyfr znaczących wynikającej z dokładności pomiaru lub 
z danych; 

7) przelicza wielokrotności i podwielokrotności (mikro-, mili-, centy-, hekto-, kilo-, 
mega-); 

9) przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania obserwacji, 
pomiarów i doświadczeń

II    Ruch i siły

Uczeń: 

1) opisuje i wskazuje przykłady względności ruchu; 

2) wyróżnia pojęcia tor i droga;

18) doświadczalnie: 
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a) ilustruje: I zasadę dynamiki, 

b) wyznacza prędkość z pomiaru czasu i drogi z użyciem przyrządów 
analogowych lub cyfrowych bądź oprogramowania do pomiarów na obrazach 
wideo, 

c) wyznacza wartość siły za pomocą siłomierza albo wagi analogowej lub cyfrowej

Do przerobienia we wrześniu i październiku pierwszy rozdział podręcznika „nowej 
ery”  „To jest fizyka” pt. „Zaczynamy uczyć się fizyki” oraz początek drugiego 
rozdziału pt. „Ciała w ruchu”. 

W tym roku zaczynacie uczyć się fizyki. Mam nadzieję, że podręcznik Marcina 
Brauna i Weroniki Śliwy pt. „To jest fizyka” spodoba się Wam i chętnie będziecie z 
niego korzystali. Ale samo czytanie nie wystarczy. Niech to co tam znajdziecie 
stanie się dla Was inspiracją by samemu coś zrobić i w ten sposób polubić fizykę. 
 

Fizykę można polubić wykonując np. różne doświadczenia.

Samodzielne (lub z pomocą kogoś bliskiego) wykonywanie doświadczeń 
jest najważniejsze!

Nawet jak kiedy coś nie wychodzi tak jak to opisują w książce czy w Internecie to 
świetnie. Najbardziej mi zależy byś poznawał/a rzeczywistość! Bardzo będę się 
cieszył z przesłanych opisów doświadczeń, które w jakiś sposób nie wyszły tak 
jakby się chciało.

Do wysłania:

Pytania i zadania:

1.Chłopiec pcha szafę pewną siłą, mimo tego szafa się nie porusza. Wyjaśnij 
dlaczego tak się dzieje.

2. Na podłodze stoi skrzynia. Krzyś pcha ją siłą 50N a Wojtek siłą 40N. Jaka jest 
wypadkowa tych sił? Narysuj odpowiednie siły za pomocą strzałek i rozpatrz różne
możliwości: pchają zgodnie w tę samą stronę; przeciwnie lub może jeszcze jakoś 
inaczej…

3. Wykonaj któreś z doświadczeń opisanych na stronie 30 podręcznika. Życzę przyjemnej 
zabawy z poduszkowcem zrobionym z płyty kompaktowej i balona.

Wiem, co trzeba
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