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Klasa 7b

Przedmiot fizyka

Nauczyciel realizujący Elżbieta Janowicz

Treści do realizacji:

Dzień 1

11. 05. 2020 wtorek godzina 9.30 – 10.30

Poprawa sprawdzianu wiadomości z kinematyki online

Przed godziną 9.30 należy zalogować się do dziennika elektronicznego, odebrać wiadomość 

o temacie Sprawdzian z fizyki. Kliknąć o 9:30 w link tam podany i zostaniesz przeniesiony na stronę 

testu. Test uruchamia się o 9.30 i jest aktywny do 9.50. W tym czasie musisz zapoznać się 

z instrukcją testu i rozwiązać zadania.

UWAGA!

Sprawdzian polega na sprawdzeniu wiedzy i umiejętności ucznia. Pracujesz więc 
samodzielnie - bez pomocy rodziny, Internetu, wideokonferencji, konsultacji na 
komunikatorach, telefonu do przyjaciela, koła ratunkowego itp. a także nie używasz 
kalkulatora. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy podczas sprawdzianu 
wstawiam ocenę niedostateczną za sprawdzian.

W zadaniach otwartych ocenie podlegają: dane, szukane wzór, przekształcenie wzoru (o ile
jest potrzebne) podstawienie do wzoru, rachunki i odpowiedź z jednostką. 

Dzień 2

W zeszycie:
Lekcja
Temat: Druga zasada dynamiki Newtona - bezwładność.
Proponuje zapoznać się z animacją https://www.youtube.com/watch?v=XKNBR4s4o_c
pierwszych 12 minut 30 sekund lub film z  https://epodreczniki.pl/b/czy-masa-ciala-ma-wplyw-na-
jego-przyspieszenie/P11ldcYwl. A następnie na jej podstawie oraz informacji zawartych 
w podręczniku na stronach 169 – 172 opracować w dowolnej formie odpowiedzi na następujące 
zagadnienia:

Jak brzmi druga zasada dynamiki Newtona? Jaki jest wzór z nią związany?

Co to jest 1N (jeden niuton)?

Wykonaj zadania , zamieszczone w zadaniach domowych w Librusie.

Sposób sprawdzenia wykonania zadań przez nauczyciela

1. Wszyscy  obowiązkowo  wykonują  zadania,  do  których  link  podany  jest  w  zadaniach
domowych w Librusie.

Inne materiały,  linki i strony web przydatne  do pracy ucznia:
https://epodreczniki.pl/b/czy-masa-ciala-ma-wplyw-na-jego-przyspieszenie/P11ldcYwl
Może warto zrobić ćwiczenia interaktywne podane na tej stronie???

https://www.youtube.com/watch?v=XKNBR4s4o_c
https://epodreczniki.pl/b/czy-masa-ciala-ma-wplyw-na-jego-przyspieszenie/P11ldcYwl
https://epodreczniki.pl/b/czy-masa-ciala-ma-wplyw-na-jego-przyspieszenie/P11ldcYwl
https://epodreczniki.pl/b/czy-masa-ciala-ma-wplyw-na-jego-przyspieszenie/P11ldcYwl


Konsultacje dla uczniów 

Librus od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 10:30  i 16:00 – 17:00

Konsultacje dla rodziców

Librus od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 10:30  i 16:00 – 17:00

Elżbieta Janowicz


