
Witam przesyłam informację oraz notatkę dotyczącą zagadnienia, które rozpoczęliśmy przed 

tą niespodziewaną przerwą.  

Wszystkie zagadnienia omówimy po powrocie do szkoły.  

Proszę pamiętać również, że po powrocie do szkoły umówimy się na pracę klasową  

z poprzedniego działu.  

Wszystko co będzie pogrubione jest notatką, która proszę, aby znalazła się w zeszycie.  

 

Temat: Praca mechaniczna. 

 

Na pewno wielokrotnie już słyszałeś słowo praca, np. wujek szuka pracy, nauczycielka zadała 

pracę domową, członkiem rządu jest minister pracy itp. W przytoczonych wypowiedziach 

słowo praca używane jest w znaczeniu ogólnym, potocznym. Fizycy używając tego pojęcia, 

mają na myśli precyzyjnie określoną wielkość fizyczną. Fizyk mówi, że pracę wykonuje siła, 

której działanie wywołuje jakiś skutek: zmianę ruchu ciała, jego przemieszczenie, zmianę 

prędkości lub odkształcenie.  

Każdy chyba przyzna, że im dalej przesuwamy szafę, tym większą wykonujemy pracę. Jeżeli 

szafa jest ciężka, a siły tarcia są duże, to wykonywana praca rośnie jeszcze bardziej. Definicję 

pracy można sformułować następująco: 

 

1. Praca – to wielkość fizyczna skalarna, określająca wartość energii wydatkowanej na 

przemieszczenie się ciała z punktu początkowego do końcowego pod wpływem siły F na 

drodze s.  

 

      

W- praca         W= J = N·m                         

F- siła              F=N 

s- droga           s=m 

 

Jednostką pracy jest dżul. Oznaczamy go literą J. Nazwa jednostki pochodzi od nazwiska 

angielskiego fizyka i eksperymentatora J.P. Joule’a. Praca ma wartość 1 J, jeśli siła 

o wartości 1 N skierowana równolegle do toru ruchu przemieści ciało na odległość 1 metra. 

Obrazowo rzecz ujmując, jeden dżul jest w przybliżeniu równy pracy, jaką wykonujemy, 

podnosząc tabliczkę czekolady (100 g) na wysokość jednego metra. Gdy praca jest duża, 

posługujemy się wielokrotnościami tej jednostki, tj. kilodżulami [kJ] lub megadżulami [MJ]. 

 

2. Warunki wykonania pracy  

a) W>0 

 
Jeżeli wektor siły jest równoległy do wektora przesunięcia, czyli jest skierowany i zwrócony w 

zgodnie z przemieszczeniem to W>0 



b) W=0 

Zastanówmy się co jak to jest z tą pracą kiedy tragarz dźwigający duży ciężar przenosi go  

z jednego pomieszczenia do drugiego. Załóżmy, że porusza się ruchem jednostajnym 

prostoliniowym. Działa on siłą na ciężar skierowaną pionowo do góry, która równoważy 

ciężar noszonego ciała. Do pokoju zmierza ruchem jednostajnym (zakładamy, że porusza się 

bez oporów), więc nie działa żadną inną siłą poza tą, którą podtrzymuje ciężar. Porusza się 

on poziomo a siła jest skierowana pionowo do góry. Kąt między wektorem siły a wektorem 

przesunięcia równy jest 90º. Zatem praca jaką wykonał wynosi:0. 

Zatem pod względem fizycznym tragarz nie wykonuje pracy. Wniosek z tego taki, że dobrze 

jest być tragarzem. To taki zawód, w którym się nie pracuje.; 

 

 
c) W<0 

 

 
 

 

Siła powoduję hamowanie ciała. 

PROSZĘ ZOSTAWIĆ SOBIE MIEJSCE NA TE RYSUNKI, BO TYLKO TAKIE 

ZNALAZŁAM, A NIE BADZO MI ODPOWIADAJĄ.  

 

3. Zapamiętaj! 

   Praca nie jest wykonywana, gdy: 

 nie ma przemieszczenia; 

 siła ma wartość zero; 

 siła skierowana jest prostopadle do przemieszczenia. 

 

PRZYKŁAD  

1. Oblicz pracę, jaką wykonuje dźwig, który powoli podnosi ze stałą prędkością element 

konstrukcyjny o masie 500 kg na wysokość 20 metrów. 

 

Analiza zadania: 

Rozpoczynamy od wypisania danych: 

Dane:  

m=500 kg 

h=s=20 m (droga w tym zadaniu równoznaczna jest z wysokością) 

Szukane:  



W= ? 

 

Aby obliczyć pracę wykonaną przez dźwig podnoszący element konstrukcyjny, korzystamy ze 

wzoru W=F s 

Do obliczenia pracy potrzebna jest znajomość siły i wartość przemieszczenia. Wartość 

przemieszczenia została podana w zadaniu. A co z siłą? Najmniejsza siła, jaką należy działać 

na ciało, aby móc podnieść je do góry, musi zrównoważyć jego ciężar. Wartość tej siły 

obliczymy ze wzoru F=mg. 

Siła jaką działamy, musi być zwrócona pionowa w górę i przesunięcie elementu też odbywa 

się w górę. 

F=500 kg *10 m/s^2= 5000 N 

W= 5000 N*20m= 100000J= 100kJ 

Odp: Praca wykonana przy podnoszeniu elementu konstrukcyjnego wynosi 100 kJ. 

 

2. Kierowca zepsutego samochodu zepchnął go z jezdni, działając na niego siłą 700 N. 

Wykonał przy tym pracę 1400 J. Oblicz o ile metrów przesunął on swoje auto.  

Dane i szukane: 

F= 700 N 

W = 1400 J 

s=? 

W=Fs/:F 
 

 
=s 

 

s= 1400 J/700 N 

s= 2 m 

 

Odp. Auto zostało przesunięte o 2 metry.  

 

Zadanie 1  

Ustal czy w podanych sytuacjach została wykonana praca zgodnie z jej definicją 

fizyczną: 

a) Dyrektor banku czyta i analizuje raport przygotowany przez księgowość 

b) Sztangista trzyma sztangę nieruchomo nad głową 

c) Pielęgniarka wykonuje zastrzyk (naciska tłok strzykawki, przesuwając go wewnątrz 

cylindra) 

d) Krawiec prasuje spodnie 

e) Robotnik budowlany wciąga worek z cementem, ciągnąc za linę przerzuconą przez 

blok 

f) Nauczyciel słucha i ocenia odpowiedzi uczniów 

g) Ojciec trzyma dziecko „na barana” stojąc w miejscu 

h) Magazynier przesuwa skrzynię, pchając ja siłą równoległa do podłogi 

i) Łuczniczka naciąga cięciwę łuku  

j) Bibliotekarka przenosi książki z niższej półki na wyższą 

 

Proszę rozwiązać w zeszycie zadania z podręcznika: 

Zad. 1 str 113 

Zad. 3 str 113 

 

 

 



Temat: Różne formy energii.  

 

W prasie i w serwisach informacyjnych często padają słowa: dostawcy energii, minister do 

spraw energii, zapotrzebowanie na energię, spór (czasem wojna) o energię – ale czym 

właściwie jest ta cała „energia”? Czy fizyka ma na to pytanie jednoznaczną odpowiedź? 

Nauczysz się 

 podawać definicję energii oraz energii mechanicznej i wymieniać ich rodzaje; 

 opisywać zmiany energii ciała w wyniku wykonania pracy. 

 

1. Energia to zdolność ciała do wykonywania pracy.  

 

E- energia  E=J  
Jednostka energii jest dżul.  

 

2. Różne formy energii: 

- energia kinetyczna 

- energia potencjalna ciężkości  

- energia potencjalna sprężystości  

- energia wewnętrzna  

- energia chemiczna 

- energia elektryczna 

- energia jądrowa 

- energia promieniowania.  

 

3. Zasada zachowania energii mechanicznej  

 

„Energia nie powstaje z niczego ani nie znika, może tylko zmienić postać”. 

 

4. Energia mechaniczna= Energia kinetyczna + Energia potencjalna  

 

a) Ek- energia kinetyczna – to energia ciał w ruchu, zależy od masy i prędkości ciała  

 
 

   
mv

2
= Ek 

 

b) Ep- energia potencjalna grawitacji – jest to energia ciał na wysokości względem 

punktu odniesienia, zależy od masy, wysokości  

 

Ep=mgh 

 

Zadanie 1 .  

Dopasuj źródła energii ciałom, które czerpią z nich energię.  

- Człowiek, samochód, żarówka, 

- bateria, paliwo, kanapka 

 

Zadanie 2  

Dopasuj odpowiednie energie do przedmiotów. Do jednego ciała może pasować kilka 

przykładów. 

Kusza Latarka Samolot 

   

 



Energia elektryczna, wewnętrzna, chemiczna, promieniowania, kinetyczna, potencjalna 

ciężkości, dźwięku, potencjalna sprężystości. 

 

Zadanie 3 

Wskaż przykład urządzenia, w którym zachodzi przemiana jednej formy energii w inną. 

Do wyboru mamy: silnik samochodu, żelazko, głośnik. 

 

a) energia elektryczna energia wewnętrzna …………………………….. 

b) energia elektrycznaenergia dźwięku …………………………………… 

c) energia chemiczna energia kinetyczna…………………………………… 

 

 

Gdyby były jakieś pytania proszę kontaktować się mailowo. 

 

Pozdrawiam  

 

Polecam z zapoznaniem się informacjami w podręczniku oraz skorzystać e-podręcznika: 
https://epodreczniki.pl/a/energia-mechaniczna-i-jej-rodzaje/DeA7BaCX9 
 

WSZYSTKO OMÓWIMY JAK JUŻ WRÓCIMY DO SZKOŁY !!!!!!!!!!!! 
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