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15.04-17.04.2020 

 

Fizyka kl. 7 B 

 

Legenda: 

pogrubione – notatka 

kursywa- informacje z którymi należy się zapoznać.  

 

Jeżeli ktoś przygotował informacje dotyczące maszyn prostych proszę przesłać je do mnie na 

maila do 08.04. 2020 może być to prezentacja.  

 

Temat: Prawo dźwigni. Maszyny proste.  

 

1. Prawo dźwigni.  

    Dźwignia jest w równowadze, gdy spełniony jest warunek  

    F1r1=F2r2 

     gdzie: 

   F1,F2- działające siły 

   r1,r2- ramiona dźwigni 

 

 

 
 

Spróbuj rozwiązać zadania samodzielnie. 

Dasz radę. 

Sprawdź, ze wzorem 

 

Zadanie 1 str 141 

W równowadze iloczyn długości ramion i wartości przyłożonych sił muszą być równe. 

Działające siły mają ten sam zwrot, jeżeli są po przeciwnych stronach osi obrotu, a przeciwne 

zwroty, jeżeli są po tej samej stronie osi obrotu. 

Korzystamy z warunku F1r1=F2r2      (* oznacza działanie mnożenia) 

a) 3* 8N= 2*x 

    24N=2*x /:2 

    12N= x 

Siła 12 N musi działać w dół. 

b) 1*8N=4*x 

8N=4x/:4 



2N=x 

Siła 2 N musi działać w górę 

c) 4*8N=2*x 

   32N=2x/:2 

   16N= x 

Siła 16 N musi działać w dół 

d) 3*8N=4*x 

    24N=4x/:4 

    6N=x 

Siła 6 N musi działać w górę 

 

Zadanie 2 str 142  

O kierunku przechylenia się decyduje iloczyn ciężaru kloców (czyli liczby klocków) i długości 

ramienia siły (czyli odległości klocków od punktu podparcia 

a) Lewa strona (L) 

    2*1=2 

   Prawa strona (P) 

   1*2=2 

L=P 

Dźwignia pozostanie w równowadze 

b) L= 2*3=6 

    P= 4*2=8 

    L<P 

Dźwignia przechyli się w prawo  

c) L=1*1=1 

   P= 3*3=9 

   L<P  

Dźwignia przechyli się w prawo 

d) L=1*3=3 

    P=1*2=2 

    L>P 

Dźwignia przechyli się w lewo 

 

Zadanie 3 str 142 

r1=15 cm 

r2=20 cm 

m1=20 dag=0,2 kg 

czyli  

F1=mg=0,2kg*10m/s
2
=2N 

F1r1=F2r2       

2N*15 cm=x*20cm/:cm 

30N=20x/;20 

x=1,5N 

Odp. Należy przyłożyć siłę 1,5 N, siła ta będzie skierowana w dół.  



 

Zadanie 4 str 142  

Większą masę ma krótsza część, czyli ta z łebkiem.  

 

Zadanie 1 str 147  

Obcęgami z rysunku c, ponieważ różnica długości ramion sił jest tutaj największa. 

 

Zadanie 2 str 147  

Z dłuższymi rączkami, bo dłuższe będzie ramię siły od tej strony, od której podnosimy 

taczkę, czyli przyłożona siła może być mniejsza.  

 

Zadanie 3 str 147 

Z równowagi dźwigni wynika  

F*3mm=10N*90mm/:3mm 

F=300 N 

Odp. Bezpośrednio należałoby działać siłą 300 N na brzeg wieczka. 

 

Zadanie 4 str 147 

Z równowagi dźwigni wynika 

r1=20 cm 

r2=60 cm 

m1=15kg 

F1=mg=15kg*10m/s
2
=150N 

F1r1=F2r2       

150N*20cm=F2*60cm/:20 cm 

150N=3F2/:3 

50N=F2 

 

Odp. Należy działać siłą 50N. 

 

 

 

 

 

 

 


