
Realizacja do 21.04.2020 r.

Temat : Spadek swobodny
Już znasz:

o Trzy zasady dynamiki Newtona

o Zjawisko odrzutu

o Siłę tarcia i oporu ruchu

To teraz kolejne ciekawe zjawisko które nazywamy spadkiem swobodnym



Zapoznaj się z tematem na stronie 174-178

Może Ci się przydać : 

https://epodreczniki.pl/a/dlaczego-jablko-spada-na-ziemie/DJLbURUs9

https://www.youtube.com/watch?v=7aIwkLXZ09M

https://www.medianauka.pl/spadek-swobodny

https://epodreczniki.pl/a/dlaczego-jablko-spada-na-ziemie/DJLbURUs9
https://www.medianauka.pl/spadek-swobodny
https://www.youtube.com/watch?v=7aIwkLXZ09M


Notatka do zeszytu
Spadek swobodny albo spadanie swobodne jest to ruch ciała w polu 
grawitacyjnym upuszczonego z pewnej wysokości na ziemię. Spadek 
swobodny jest przykładem ruchu jednostajnie przyspieszonego 
prostoliniowego z przyspieszeniem a=g=stałe. Przyspieszenie to 
nazywamy przyspieszeniem ziemskim i oznaczamy je literą g= 10N/kg

Wszystkie ciała w polu grawitacyjnym Ziemi spadają z takim samym 
przyspieszeniem. Dziwne? Przecież cegła spada inaczej niż piórko! Otóż 
wszystkiemu winny jest opór powietrza, a więc działanie pewnych sił, o 
których nic jeszcze nie mówiliśmy. Jednak gdyby wypompować powietrze 
z otoczenia albo wykonać doświadczenie na Księżycu, cegła i piórko 
spadałoby tak samo.

Wzory opisujące spadek swobodny ciał:

Vk= gt
h= 

Temat : spadek swobodny – rozwiązywanie 
zadań
Przykładowa zadanie
Kamyk zsuwa się ze skalnej półki, położonej na wysokości h nad powierzchnią ziemi, i spada 
swobodnie przez 3 s. Na jakiej wysokości był ten kamyk?

Dane                                                   szukane

t= 3s                                                        h= ?

g = 10m/s2

wzór :

h=  =  =45m

odp: kamyk był na wysokości 45,

zadanie 2 przykładowe



ile czasu będzie spadała kropla deszczu z dachu wieżowca o 
wysokości 45m?
Dane                                                   szukane

h= 45m                                                        t= ?

g = 10m/s2

wzór :

h= 

przekształcamy ten wzór tak, aby otrzymać t:

t=  ==  = 3s

odp. kropla deszczy spada z dachu wieżowca o 
wysokości 45m przez 3s

zadania dla Ciebie
1. Na dachu budynku prowadzono prace budowlane. W pewnym momencie z dachu 

spadła cegła. Wartość przyspieszenia spadającej cegły wynosiła 10 m/s2. Budynek
miał wysokość 20 m. Cegła spadła na powierzchnię gruntu przy budynku.
Oblicz, jak długo spadała cegła.

2. Ciało o masie 10 kg przeniesiono z Ziemi na Księżyc. O ile dłużej będzie spadało 
ciało na powierzchnię Księżyca niż na powierzchnię Ziemi z wysokości 20m jeśli 
przyspieszenie księżycowe jest 6 razy mniejsze niż ziemskie?

3. Na budowie zerwała się wind dźwigu. Z jakiej wysokości spadała, jeśli czas 
spadania wynosił 3 sek. ? jaką prędkość miała ta winda tuż nad ziemią ?

Zadanka rozwiąż w zeszycie i wyślij do 21.04.20202 r. na adres gosiahela11@wp.pl a ja 
sprawdzę i ocenię twoje postępy 

mailto:gosihela11@wp.pl



