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Scenariusz lekcji fizyki w II klasie gimnazjum             
Temat lekcji: III zasada dynamiki Newtona 
Autor: mgr BoŜena Sacharska  

I. INFORMACJE O LEKCJI                                                                                                                                                                         

* Temat lekcji: Trzecia zasada dynamiki I. Newtona                                                                                                               
* Treść z podstawy programowej: 4                                                                                                                                             
* Klasa II                                                                                                                                                                                   
* Data: 23.11.2005r.                                                                                                                                                                 
* Nauczyciel prowadzący: BoŜena Sacharska- doradca metodyczny d/s nauczania fizyki, ODN ZCE                                                                                                                                  
* Szkoła: Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego, ul. Ku Słońcu 124                                                                                                                      
 
II. CELE LEKCJI                                                                                                                                                                             

A/ Poznawcze i kształtujące        

WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE 
1. Wskazuje przykłady wzajemnych oddziaływań 
między ciałami                                                                   
2. Wyjaśnia na przykładach na czym polega 
wzajemność oddziaływań                                                                      
3. Na podanym przykładzie wykazuje wzajemność 
oddziaływań                                                                                      
4. Podaje przykłady statycznych i dynamicznych 
skutków oddziaływań                                                                         
5. Mierzy siłomierzem wartość sił wzajemnego 
oddziaływania ciał                                                                            
6. Ocenia wartość sił wzajemnego oddziaływania ciał 
po obserwowanych skutkach                                                         
7. Wymienia cechy wzajemnego oddziaływania ciał                     
8. Graficznie przedstawia siły wzajemnego 
oddziaływania dwóch ciał                                                                    
9. Podaje przykłady ilustrujące III zasadę dynamiki                         
10. Wyjaśnia, dlaczego III zasada dynamiki nazywa 
się zasadą akcji i reakcji                                                        
11. Wykonuje proste doświadczenia ilustrujące III 
zasadę dynamiki                                                                
12. Ilustruje III zasadę dynamiki przykładami z Ŝycia 
codziennego 

1. Wyjaśnia na przykładach, Ŝe do wywierania siły 
potrzebne są dwa ciała                                                         
2. Formułuje III zasadę dynamiki                                      
3. Posługuje się III zasadą dynamiki do wyjaśniania  
sytuacji z Ŝycia codziennego                                             
4. Wskazuje przykłady potwierdzające, Ŝe reakcja jest 
tej samej natury co akcja                                                       
5. Wyjaśnia, dlaczego siły działania i przeciwdziałania 
nie równowaŜą się wzajemnie                                           
6. Wskazuje i nazywa źródła sił działających na ciało    
7. Planuje i wykonuje doświadczenie w celu 
potwierdzenia III zasady dynamiki                                    
8. Na przykładzie oddziaływań 2 magnesów                                  
i z wykorzystaniem prawa Archimedesa oblicza 
wartość sił wzajemnego oddziaływania ciał                                  

                                                                                                                                                                                                 
B/ Wychowawcze                                                                                                                                                                           
1. Poznanie słuszności III zasady dynamiki dla Ŝycia człowieka                                                                                                                     
2. Kształtowanie umiejętności twórczego rozwiązywania problemów                                                                                        
3. Uzmysłowienie uczniom, Ŝe staranność, wnikliwa obserwacja i dokładność w przeprowadzaniu 
doświadczenia są niezbędne do prawidłowego wyciągania wniosków                                                                                                                      
 
III. MATERIAŁY I ŚRODKI DYDAKTYCZNE: małe magnesy pierścieniowe, szklane probówki, 
siłomierze, przyrządy do rysowania, zdjęcia i rysunki  róŜnych sytuacji obrazujących wzajemne oddziaływania 
ciał, 2 deskorolki, stalowe kulki na sznureczkach, kreda, sznur, taśma miernicza,  dwa wózki z zestawu do 
mechaniki, spręŜyna, nitka, karta pracy, zeszyt przedmiotowy, podręcznik, rzutnik, foliogramy.  
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IV. METODA LEKCJI:  eksperymentalna- aktywne eksperymentowanie uczniowskie, pokaz, dyskusja.  
 
V. PRZEBIEG LEKCJI 

PRZEBIEG LEKCJI ETAPY 
LEKCJI Czynności nauczyciela Czynności uczniów OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW  

Część 
nawiązująca 

1.Nawiązuje do tematu, 
przedstawia cele lekcji                     
i pobudza do dyskusji.         
2. Przypomina wiadomości 
zdobyte na ostatnich 
lekcjach  związane z 
rodzajem oddziaływań 
występujących w 
przyrodzie i skutkami 
wzajemnego 
oddziaływania ciał 
Rozdaje karty pracy.              
3. Nauczyciel 
wykorzystuje wiadomości 
uczniów na temat 
wzajemności oddziaływań 
ciał 

1.  Akceptują cele lekcji i zapisują 
temat w zeszycie, słuchają                              
2  a/ Przypominają z poprzednich 
lekcji, Ŝe działanie sił poznajemy po 
skutkach, które obserwujemy             
b/ Na podstawie ilustrowanych 
przykładów przypominają, jakie 
rodzaje skutków moŜemy 
obserwować                                                        
c/ RozróŜniają rodzaje wzajemnego 
oddziaływania ciał                             
d/ Zapoznają się z karta pracy rozdaną 
przez nauczyciela, sprawdzają, czy na 
stole znajduje się niezbędny zestaw do 
wykonywania doświadczeń  

1. Wyjaśniają na przykładach, Ŝe 
do wywierania siły potrzebne są 2 
ciała                                             
2. OdróŜniają  przykłady 
statycznych i dynamicznych 
skutków wzajemnego 
oddziaływania ciał. OdróŜniają 
rodzaje wzajemnych oddziaływań 
między ciałami  

Część 
właściwa 

1. Nauczyciel  inspiruje 
uczniów, prezentując 
proste przykłady 
wzajemnego 
oddziaływania ciał, do 
wyjaśnienia na czym 
polega wzajemność 
oddziaływań                           
a/ oddziaływanie dwóch 
wózków z magnesami        
b/ uderzanie ręką w stół   
c/ rozciąganie dwóch 
połączonych ze sobą 
siłomierzy o jednakowych 
zakresach                          
2. Nauczyciel omawia z 
uczniami doświadczenie  
/ćw. 2 z karty pracy/             
3. Nauczyciel wyjaśnia na 
czym polega ćw.3            
4. Nauczyciel 
podsumowuje 
dotychczasową pracę 
uczniów i zachęca do 
wykonania ćw.4 z karty 
pracy                                     
5. Nauczyciel obserwuje 
asystentów i klasę, słucha i 
koryguje 

1. Uczniowie obserwują ćwiczenia 
prezentowane przez nauczyciela, 
analizują i wyciągają wnioski                       
2. Uczniowie w grupach wykonują 
ćw.2 z karty pracy, obserwują, 
odczytują i wyciągają wnioski                            
3. Planują ćwiczenie 3 A i B z karty 
pracy, jedna z grup prezentuje 
ćwiczenie, omawia wyniki swojej 
pracy                         i prezentuje 
wnioski- pozostali uczniowie słuchają 
i uzupełniają wypowiedzi kolegów                                                   
4. Uczniowie wykonują ćw. 4  z karty 
pracy  - analizują ćwiczenie, 
wykorzystują  dotychczasową wiedzę, 
uzupełniają zdania                              i 
rysunki                                                              
5. Asystenci wykonują pokazowe ćw. 
5 A i B z karty pracy, uczniowie 
obserwują wzajemne oddziaływanie 
wody i ciała w niej zanurzonego, 
analizują wyciągają wnioski  i 
proponują rozwiązanie problemu.                                               
Uczniowie przewidują przebieg 
ćw.5B i wyjaśniają swoją hipotezę, 
porównują swoje przypuszczenia z 
wynikami obserwacji doświadczenia  

1.Na prezentowanych 
przykładach uczeń wyjaśnia na 
czym polega  wzajemność 
oddziaływań między ciałami                               
2. Uczniowie oceniają wartość sił 
wzajemnego oddziaływania ciał, 
określają cechy sił akcji i reakcji                                                         
3. Formułują III zasadę dynamiki 
na podstawie wyciągniętych 
wniosków, wyjaśniają dlaczego  
III zasadę dynamiki nazywamy 
zasadą akcji i reakcji                                                 
4. Wyjaśniają, dlaczego siły 
działania i przeciwdziałania nie 
równowaŜą się wzajemnie               
Wskazują i nazywają źródła sił 
działających na ciało                       
Wskazują przykłady 
potwierdzające, Ŝe reakcja jest tej 
samej natury co akcja                   
Graficznie przedstawiają siły 
działania i przeciwdziałania         
5. Poszukują rozwiązania 
problemu, stawiają hipotezę, 
przewidują zachowanie się wagi i 
uzasadniają wynik swoich 
przypuszczeń     
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Podsumowanie 1. Nauczyciel ilustruje za 
pomocą rysunków III 
zasadę dynamiki i pobudza 
uczniów do wyszukiwania 
innych przykładów               
2. Nauczyciel omawia 
pracę domową                    
3. Nauczyciel pobudza do 
refleksji nad własnym 
uczeniem się podczas 
lekcji 

1. Ilustrują III zasadę dynamiki 
przykładami z Ŝycia codziennego            
2. Uczniowie akceptują zadanie 
domowe                                                             
3. Uczniowie właściwie oceniają 
swoją pracę na lekcji, swoje uczenie 
się. Wskazują, co sprawiło im 
trudność w uczeniu się podczas lekcji, 
dokonują samooceny 

1. Posługują się III zasadą 
dynamiki do wyjaśniania sytuacji 
z Ŝycia codziennego.                   
2. Oceniają własne uczenie się  
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ĆWICZENIA  

1. A/ Wpisz przy rysunkach właściwy rodzaj oddziaływań występujących między ciałami:                                               
Oddziaływanie            Oddziaływanie                 Oddziaływanie                             Oddziaływanie 
............................       ............................              ............................                         ............................ 

 
B/ Jakie skutki działania siły obserwujemy w przypadku:                                                                                       
- ruszania z miejsca samochodu........................................................................................................................ 
- nadmuchiwaniu balonika................................................................................................................................     
– skręcania podczas jazdy rowerem..................................................................................................................       
– uginania się resorów samochodu.................................................................................................................... 
– odkształcenia piłki podczas kopnięcia jej nogą?........................................................................................... 

2 WYKONAJ  DO ŚWIADCZENIA                                                                                             
/ Połącz ze sobą dwa siłomierze o jednakowych zakresach. Rozciągnij je i odczytaj wartość sił, jakimi na 
nie działasz.                                                                                                                                                                        
Narysuj siłomierze. Zaznacz działające siły i odpowiedz na pytania:                                                                        
 
 
 
- Jaki  kierunek działania mają te siły?.............................................................................................................. 
– Jakie wartości mają te siły?.............................................................................................................................     
– Jaki zwrot mają te siły?..................................................................................................................................                                 
B/ Przyrządy: dwa wózki, dwa magnesy sztabkowe, dwa siłomierze, dwa kawałki cienkiego sznurka    
 

Przebieg doświadczenia:                                                                                                                                                                 
a/ Zamocuj magnesy na wózkach tak, aby wózki odpychały się wzajemnie.                                                                      
b/ RównieŜ z przodu do kaŜdego z nich przymocuj sznurek i na drugim końcu sznurka siłomierz.                            
c/ Ustaw wózki wzdłuŜ jednej linii na ławce.                                                                                                                
d/ Staraj się zbliŜyć wózki do siebie, ciągnąc je ku sobie siłomierzami. W ten sposób mierzysz siłę 
odpychania magnesów.    
 

Obserwacje:.....................................................................................................................................................                
..........................................................................................................................................................................       
...........................................................................................................................................................................   
Wnioski: ............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 

KARTA PRACY:                                                                                            
TRZECIA ZASADA DYNAMIKI 
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A/ Niech dwoje z was stanie na deskorolkach i spróbuje przyciągnąć się linką trzymaną w rękach.                               
– Czy jest to moŜliwe, aby jedno z was przyciągnęło do siebie drugie, samo pozostając w miejscu?                    
............................................................................................................................................................................
-  Co obserwujesz?............................................................................................................................................    
............................................................................................................................................................................
- Dlaczego chłopcy zbliŜają się do siebie?........................................................................................................ 
...........................................................................................................................................................................      
– Jak moŜna określić wartość siły wzajemnego oddziaływania chłopców?.....................................................    
..........................................................................................................................................................................       
..........................................................................................................................................................................                  

3. 

B/ ZałóŜ łyŜworolki / lub stań na miękkim suknie/. Stań przy ścianie i staraj się z całej siły odepchnąć ją od 
siebie.                                                                                                                                                                           
– Sformułuj wynik doświadczenia....................................................................................................................      
............................................................................................................................................................................           
...........................................................................................................................................................................          
– Sformułuj wniosek z doświadczenia..............................................................................................................        
...........................................................................................................................................................................      
.......................................................................................................................................................................... 

4.  Uzupełnij zdania i rysunki                                                                                                                                                 
1. Sformułuj III zasadę dynamiki I. Newtona..................................................................................................     
..........................................................................................................................................................................          
..........................................................................................................................................................................            
2. Oddziaływania są ..................... .Siły zawsze występują parami. Akcji towarzyszy .................................      
3. Siły akcji i reakcji .................................. się wzajemnie równowaŜyć, gdyŜ................................................      
...........................................................................................................................................................................      
4. Siły akcji i reakcji są zawsze ......................natury ( np. obie są siłami spręŜystości, obie siłami 
magnetycznymi, obie siłami grawitacyjnymi itd. )                                                                                              
5. Przedstaw graficznie siły F1i F2 wzajemnego oddziaływania dwóch róŜnoimiennie naelektryzowanych 
kulek A i B. 
 
F1 – to siła działająca na ciało.................... pochodząca od ciała..................... 
F2 – to siła działająca na ciało.................... pochodząca od ciała.....................                                                       
6. Na rysunkach zaznaczono wektory sił. Napisz, które z nich są siłami akcji i reakcji, a które siłami 
równowaŜącymi. 

 
siły..........................................         siły...................................siły..............................siły...............................                                            

A B 
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5. A/ Na wadze laboratoryjnej ustawiamy naczynie z wodą i doprowadzamy wagę do równowagi za pomocą 
odwaŜników.                                                                                                                                                            
– Mierzymy za pomocą siłomierza cięŜar dowolnego odwaŜnika   F1=......N                                                                        
- Odczytujemy, o ile zmalało wskazanie siłomierza po zanurzeniu odwaŜnika w wodzie                            
F2=......N                                                                                                                                                                         
F1- F2=............................N                                                                                                                                                 
- Czy uległy zmianie równieŜ wskazania wagi? Jeśli tak to o ile?...................................................................            
..........................................................................................................................................................................                                                             
- Jaki cięŜarek naleŜy dołoŜyć na prawą szalkę, aby przywrócić stan równowagi? ........................................                                          
Wniosek:............................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................... 
B/ Zamiast naczynia z wodą ustawiamy na szalce umocowany pionowo w bryle plasteliny pisak i 
nakładamy na niego okrągły magnes ferrytowy, a drugi kładziemy obok. Doprowadzamy wagę do 
równowagi. Nakładamy na pisak drugi magnes tak, by odepchnął się z poprzednim ( dolnym).                            
*Czy według Ciebie ulegną  zmianie wskazania wagi?................................................................................... 
Dlaczego?...........................................................................................................................................................   
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................                
* Sprawdź swoje przypuszczenia przeprowadzając ćw. 5B                                                                                     
Wyniki obserwacji..............................................................................................................................................    
............................................................................................................................................................................ 
Wnioski z przeprowadzonego doświadczenia....................................................................................................      
............................................................................................................................................................................ 

6.  W domu                                                                                                                                                                      
1.Zaplanuj i opisz przeprowadzone przez Ciebie w domu doświadczenie potwierdzające III zasadę 
dynamiki                                                                                                                                                                                  
2. W oparciu o III zasadę dynamiki wyjaśnij 3 róŜne sytuacje z Ŝycia codziennego.  

 


