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Lekcja zdalna 3  – lekcję przepisz do zeszytu z datą wg planu lekcji  

 Temat ; Siła oporu powietrza i siła tarcia 

 

1. Przeczytaj treść lekcji z podręcznika str. 163 -168 

2. Obejrzyj film https://www.youtube.com/watch?v=wdUXSPnGMDs 

pomijając część zadaniową 

 

3. Na podstawie przeczytanego tekstu wyjaśnij pisemnie w zeszycie;  

 

• jakie tarcie nazwiemy statycznym, a jakie kinetycznym, 

• od czego zależy wartość siły tarcia kinetycznego 

• od czego zależy wartość siły oporu powietrza 

 

 

W zeszycie wymień kilka pozytywnych i kilka negatywnych przykładów występowania tarcia – sfotografowane 

przykłady przyślij do dn. 27.03 (piątek)  bieg.iwo@gmail.com 

 

Lekcja zdalna 4  – lekcję przepisz do zeszytu z datą wg planu lekcji  

Temat ; Siła oporu powietrza i siła tarcia – kontynuacja 

 

1. Utrwal wiedzę z poprzedniej lekcji  uzupełniając w zeszycie notatkę; 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wdUXSPnGMDs
mailto:bieg.iwo@gmail.com


2 
 

  

Wraz ze wzrostem _ _______________________ ciała, wartość siły _ _______________________ także rośnie. 

 Tarciem ____________________________ nazywamy tarcie podczas ruchu jednego ciała po drugim. 

Wartość siły tarcia kinetycznego nie zależy od _____________________________ styku ciał przesuwających się 

         względem siebie. 

 Wartość siły tarcia _ _______________________ zależy od wartości siły _ _________________ ciała do siebie. 

 Gdy jedno ciało ślizga się po drugim, mówimy o tarciu ________________________________ . 

 Tarcie toczne występuje np. podczas _ ______________________________ się kół samochodu po jezdni. 

 Siła tarcia _______________________________ jest _______________________ od siły tarcia poślizgowego. 

 Wartość siły tarcia zależy od _____________________________ trących o siebie ciał. 

Spróbuj w zeszycie wykonać zadanie: 

Na poruszający się po poziomej szosie autobus działa siła silnika równa 1,5 kN. Wartość siły tarcia kół o asfalt wynosi 0,6 kN, zaś siła oporu powietrza ma 

wartość 0,5 kN. Ile wynosi wartość wypadkowej tych wszystkich sił? Przedstaw na rys. autobus i wektory sił. 

Wskazówki: 

Rys uproszczony: autobus – to ciało fizyczne (kwadrat) 

Dobrać skalę, aby siły jako wektory zachowały proporcje, uwzględnić wszystkie siły (wektory) na rys. i wykreślić siłę wypadkową oraz określić jej wartość. 

Opór powietrza i tarcie, to siły przeciwdziałające ruchowi, maja zatem zwrot przeciwny niż siła ciągu silnika. 

Pochwal się rozwiązaniem i przyślij razem z przykładami dot. tarcia 

 


