
I_th(8)fizyka,31.03.2020_ 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 (8) 13 31.03.2020

lub
klasa Numer z dziennika Praca domowa z dnia

I h (8) 05 31.03.2020
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: Siła grawitacji i siła ciężkości

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
• Dwa dowolne ciała przyciągają się wzajemnie.

• Wartość siły grawitacji jest wprost proporcjonalna do iloczynu mas i odległości między ich 
środkami, a odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między nimi.

• Wartość siły grawitacji można obliczyć ze wzoru:

F=G(m1 m2) /r2

gdzie:
G[N m⋅ 2 kg2] – stała grawitacji;
m1, m2[kg] – masy ciał;
r [m]– odległość między środkami mas ciał.

Siła grawitacji pełni funkcję siły dośrodkowej w ruchu planet wokół Słońca.

Interpretacja wzoru i przykłady

Ze wzoru tego wynika, że na ciała o większej masie działa odpowiednio większa siła grawitacji  
Jeśli  masa  ciała  rośnie  2-krotnie,  to  siła  grawitacji  też  rośnie  2-krotnie,
 jeśli masa ciała rośnie 5-krotnie, to siła grawitacji też rośnie 5- krotnie itd...

Definicja ciężaru (siły ciężkości działającej na ciało)

Wszystkie ciała obdarzone masą są na Ziemi przyciągane siłą ciężkości (ciężarem) daną wzorem:

Fc = m · g
m - masa ciała
g - przyspieszenie ziemskie

mailto:bozena.gebalska@gmail.com
http://www.fizykon.org/statyka_osr_ciagle/masa.htm


średnio wartość przyspieszenie ziemskiego wynosi ok. g = 9,81 m/s2, w przybliżeniu 
10 m/s2 .

Przykład

 Ile wynosi siła ciężkości działająca na człowieka o masie 70 kg?

Rozwiązanie:

Podstawiamy dane do wzoru na ciężar:

Fc = m · g

Fc = 70 kg ·9,81 m/s2 = 686,7 N

Wniosek

Siła ciężkości ma największą wartość na biegunach Ziemi, a najmniejszą na równiku.

Siła odśrodkowa wywołana ruchem wirowym Ziemi wywołuje zmniejszanie 
ciężaru(siły ciężkości). 

4. Praca domowa:
zadanie 1

Przepisz tekst zadania, a następnie korzystając z prawa powszechnego ciążenia, uzupełnij tekst 
wpisując sformułowania w     odpowiednie miejsce.   Podkreśl sformułowania(możesz wybrać tylko   
cztery)

Astronauta wraz ze skafandrem jest przyciągany na powierzchni Ziemi siłą o wartości 1000 N. Na 
powierzchni planety o masie 2 razy większej od masy Ziemi i tym samym promieniu byłby 
przyciągany z siłą ….............................. , czyli siłą o wartości …................. Na planecie o 
promieniu większym 2 razy od promienia Ziemi i tej samej masie (co masa Ziemi) byłby 
przyciągany z siłą …........................................................ czyli o wartości …............................. 

Sformułowania do wstawienia
a) 250 N
b) czterokrotnie mniejszą
c) 100 N
d) dwukrotnie większą
e) 400 N
f) 2000 N
g) 50 N
h) dwukrotnie mniejszą
i) taką samą

5. Praca pisemna(do odesłania na podany mail) to  Zadanie 1( Do 7 kwietnia 2020 roku)
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