
I_th(8)fizyka,26.03.2020_ Bożena Gębalska
 Uwaga: Prace domowe odsyłamy na adres: bozena.gebalska@gmail.com
Prace domowe piszemy w zeszycie przedmiotowym. Proszę pisać starannie i czytelnie. 

Przygotuj taką kartkę ze swoimi danymi. 
np.

klasa Numer z dziennika Praca domowa z dnia

I t/h(8) 08 27.03.2020

Te dane dołączaj przy przesyłaniu prac domowych.
Zrób zdjęcie pracy domowej łącznie z tymi danymi. 
Możesz w zeszycie przedmiotowym przed każdą pracą domową robić taką ramkę.
W temacie wiadomości podaj klasę, numer z dziennika i datę pracy domowej
Nie zrażajcie się, że początki są trudne. Pracujcie systematycznie. 

Temat: Prawo powszechnego ciążenia

1. Zapoznaj się z materiałem znajdującej się na stronie o adresie:
https://epodreczniki.pl/a/prawo-powszechnego-ciazenia/DIdzGlunk

2. Obejrzyj filmy
3. Zapisz w zeszycie:

Newton stwierdził, że ciała obdarzone masą działają wzajemnie na siebie. Innymi słowy: we 
Wszechświecie wszystkie ciała się przyciągają. Tę siłę tę nazywamy siłą grawitacji.

siła grawitacji

– oddziaływanie ciała posiadającego masę na inne ciało obdarzone masą. Siła grawitacji jest siła 
przyciągającą.

Rozważania Newtona dotyczące siły powodującej krążenie planet dookoła Słońca doprowadziły do 
sformułowania następującego prawa:

Zapamiętaj!

Prawo powszechnej grawitacji

Dwie punktowe lub kuliste masy przyciągają się siłami wprost proporcjonalnymi do iloczynu ich 
mas, a odwrotnie proporcjonalną do kwadratu odległości między nimi.

Zapamiętaj!

Jeśli dwa ciała o masach m 1 im2 są oddalone od siebie o 
odległość r, to wartość siły grawitacji obliczamy ze wzoru:

 =  (F G m1 · m2)/r2

gdzie G  to stała grawitacji równa ,667⋅10−11N  ⋅m2 /g2 
Prawo powszechnego ciążenia jest spełnione nie tylko dla mas punktowych, lecz także dla ciał 
o różnych rozmiarach. Siła grawitacji jest wówczas suma sił występujących między punktami 
materialnymi, które tworzą dane ciało.
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4. Praca domowa:
Polecenie 1

Poszukaj danych dotyczących mas i promieni planet Układu Słonecznego, tj. Merkurego, Wenus 
i Marsa.

Odpowiedź:

Nazwa planety Promień masa

5. Praca pisemna(do odesłania na podany mail) to: Punkt: 3, 4. Do 1 kwietnia 2020 roku


