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16. Ruch satelitów
Zadanie 1
Do każdej z poniższych ilustracji dopasuj opis A–D oraz
wybierz datę wydarzenia z ramki i wpisz przy opisie. W razie
potrzeby poszukaj informacji w dostępnych ci źródłach.

1957 • 1921 • 1978–1985
• 2018 • 1961 • 1990

C. Oficjalnie pierwszy człowiek w przestrzeni
A. Wprowadzanie na orbity okołoziemskie
__________
kosmicznej – Jurij Gagarin wykonał jedno
pierwszych satelitów systemu GPS.
niepełne okrążenie wokół Ziemi. __________
B. Wyniesienie w przestrzeń kosmiczną teleskopu Hubble’a. __________

Zadanie 2

D. Wysłanie pierwszego sztucznego satelity na
orbitę okołoziemską. __________

Na rysunku schematycznie przedstawiono położenie czterech
satelitów o masach: m1 = 400 kg, m2 = 800 kg, m3 = 600 kg,
m4 = 1200 kg. Porównaj prędkości, z jakimi poruszają się
satelity, oraz prędkość takiego satelity z prędkością Księżyca.
Wstaw w puste miejsca odpowiednie znaki: >, < lub =.
prędkość satelity 1

_____

prędkość satelity 2

prędkość satelity 1

_____

prędkość satelity 4

prędkość satelity 3

_____

prędkość satelity 4

prędkość Księżyca

_____

prędkość satelity 3

1

R

3

4

2

Zadanie 3
Wskaż poprawne dokończenia zdania.
Wzór v = GM
r pozwala obliczyć (lub z dobrą dokładnością oszacować) prędkość ruchu na orbicie:
A. sztucznych satelitów poruszających się wokół Ziemi.
B. Księżyca wokół Ziemi.

C. Księżyców Jowisza wokół Jowisza.
D. Wenus wokół Słońca.

Zadanie 4
Podczas misji Apollo 11 ludzie po raz pierwszy stanęli na powierzchni Księżyca. Aby tak się stało, najpierw
rakieta wyniosła lądownik oraz orbiter księżycowy na niską orbitę okołoziemską, gdzie okrążały one Ziemię
z prędkością niewiele mniejszą od pierwszej prędkości kosmicznej. Następnie wykonano manewr, który
skierował lądownik wraz z orbiterem w stronę Księżyca. Ostatecznie orbiter krążył wokół Księżyca na
wysokości około 100 km, podczas gdy lądownik wraz z dwoma astronautami znalazł się na Księżycu.
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Nie musisz wykonywać dokładnych
rachunków, a jedynie oszacować
prędkość orbitera. Jakiego wzoru
w tym celu użyjesz?

2. Ruch po okręgu i grawitacja

Zastanów się, czy lądownik wraz orbiterem, aby opuścić orbitę ziemską i skierować się w stronę Księżyca, musiał swoją prędkość znacznie zmniejszyć czy zwiększyć? A może nie musiał jej znacząco
zmieniać, aby wejść na niską orbitę okołoksiężycową. Odpowiedź uzasadnij.
Do szacunków przyjmij, że masa Księżyca jest 80 razy mniejsza od masy Ziemi, a promień Księżyca
jest 4 razy mniejszy od promienia Ziemi.

PRZYKŁAD

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna znajduje się w odległości
420 km od powierzchni Ziemi. Oblicz jej odległość od środka
Ziemi i prędkość na orbicie.
Dane:
promień Ziemi RZ = 6370 km
2
stała grawitacji G = 6,67 . 10 –11 N $ m2
kg
masa Ziemi M = 5,97 . 1024 kg
odległość od powierzchni Ziemi R = 420 km

Szukane:
odległość stacji od środka Ziemi r = ?
prędkość stacji na orbicie v = ?
Promień Ziemi, stała grawitacji oraz
masa Ziemi to stałe znajdujące się
w tablicach, np. w podręczniku s. 219.

Rozwiązanie:
Znamy odległość stacji od powierzchni Ziemi oraz promień Ziemi, więc odległość stacji od środka
Ziemi wynosi: r = R + RZ . Po podstawieniu danych liczbowych:
r = 420 km + 6370 km = 6790 km = 6,79 . 106 m
Aby obliczyć prędkość stacji kosmicznej, czyli ciała poruszającego się po okręgu o promieniu r
wokół ciała o masie M pod wpływem siły grawitacji, korzystamy ze wzoru:
GM
v=
r
W naszym zadaniu M to masa Ziemi. Podstawiamy dane i wykonujemy działania na jednostkach:
v=
6v@ =

6, 67 $ 10 -11 $ 5, 97 $ 10 24
6, 79 $ 10 6

N $ m2
$ kg
kg 2
m

=

N $ m 2 $ kg
kg 2 $ m

=

m
m
km
s = 7660 s = 7, 66 s
kg $

m 2
$ m $ kg
s2
kg 2 $ m

=

m2
s2

=

m
s

Odpowiedź: Międzynarodowa Stacja Kosmiczna znajduje się w odległości 6,79 . 10 6 m, a jej
prędkość na obicie wynosi 7,66 km
s .
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Zadanie 5.
Na podstawie przykładu ze s. 71 uzupełnij tekst o dane dotyczące dwóch satelitów poruszających się
wokół Ziemi. Przyjmij promień Ziemi RZ = 6370 km.
Pierwszy satelita europejskiego systemu nawigacyjnego „Galileo”
GIOVE-A.
• Odległość od powierzchni Ziemi 23 260 km.
• Odległość od środka Ziemi ___________ km.
km

• Prędkość satelity __________ s

Satelita meteorologiczny Meteosat.
• Odległość od powierzchni Ziemi 35 800 km.
• Odległość od środka Ziemi __________ km.
km

• Prędkość satelity ___________ s

Zadanie 6
Okres obiegu satelity meteorologicznego Meteosat wynosi 23,96 h.
a) Satelita, którego okres obiegu wynosi tyle, ile satelity Meteosat, nazywany jest geostacjonarnym.
Wyjaśnij, dlaczego.


b) Czy płaszczyzna orbity takiego satelity może dowolnie przecinać Ziemię, czy może musi przechodzić przez określony południk lub równoleżnik, aby miał on praktyczne zastosowanie. Uzasadnij
odpowiedź.


Zadanie 7
Rakiety, które służą do wynoszenia satelitów w przestrzeń kosmiczną, startują prawie zawsze w kierunku wschodnim. Dodatkowo kosmodromy (platformy startowe) są umieszczane na niskich szerokościach geograficznych. Na przykład kosmodrom europejskiej agencji kosmicznej jest nie w Europie,
ale w Gujanie Francuskiej. W USA centrum lotów kosmicznych również znajduje się najbliżej równika
jak to tylko było możliwe – na półwyspie Floryda. Wyjaśnij, dlaczego tak jest.
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Kod: F11NW5

n

Jaką prędkość nazywamy pierwszą prędkością kosmiczną?

n

Podaj, ile wynosi pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi? Czy jest ona większa czy mniejsza niż pierwsza prędkość kosmiczna dla Księżyca?

n

Podaj wzór na prędkość satelity. Opisz wszystkie występujące w nim wielkości.

n

Jaką prędkość nazywamy drugą prędkością kosmiczną?

n

Czym różni się satelita geostacjonarny od innych satelitów Ziemi?

2. Ruch po okręgu i grawitacja

Na wyrywki

Zobacz
odpowiedzi
docwiczenia.pl

NOTATKI Z LEKCJI
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17. Ciężar i nieważkość
Zadanie 1
Do osób w opisanych sytuacjach I–VII dopasuj informacje A–I tak, aby przedstawiały daną sytuację
fizyczną. Uwaga. Do każdej osoby pasuje więcej niż jeden opis.
I. Osoba stojąca w windzie ruszającej do
góry. _______
II. Osoba stojąca w windzie jadącej ruchem
jednostajnym do góry. ______
III. Osoba stojąca w windzie, która zwalnia,
jadąc w dół. _____
IV. Astronauta na Międzynarodowej Stacji
Kosmicznej. ______

V. Osoba stojąca w windzie, która zwalnia,
jadąc do góry. ______

VI. Osoba stojąca w windzie jadącej ruchem
jednostajnym w dół. _____
VII. Pilot w samolocie akrobacyjnym, gdy
przez krótką chwilę samolot ,,spada swobodnie”. _____

A. Działa siła grawitacji taka sama jak na
powierzchni Ziemi.
B. Nie działa siła grawitacji.
C. Działa siła grawitacji większa niż na powierzchni
Ziemi.
D. Działa siła grawitacji o około 10% mniejsza niż na
powierzchni Ziemi.
E. Panuje stan nieważkości.
F. Osoba nie wywiera żadnego nacisku na podłoże.
G. Osoba naciska na podłoże siłą równą co do wartości sile grawitacji.
H. Osoba naciska na podłoże siłą nieco większą niż
działająca na nią siła grawitacji.
I. Osoba naciska na podłoże siłą nieco mniejszą niż
działająca na nią siła grawitacji.

Zadanie 2
Oto fragment artykułu dotyczący katapultowania się pilotów myśliwca: „W chwili katapultowania pilot
poddany jest przeciążeniu około 10g i ma masę około 1000 kg. Czas przeciążenia jest ściśle ograniczony i bez uszczerbku dla zdrowia może maksymalnie trwać do 0,2 s. Dłuższy mógłby spowodować
nieodwracalne zmiany w organizmie”.

D. 0,3 s
C. 0,2 s
B.
A.

E. 0,4 s
F. 0,5 s
G. 0,6 s

H. 0,8 s

Fazy katapultowania z samolotu Su–22 z wykorzystaniem fotela K–36DM:
A – zrzut osłony kabiny, uruchomienie zespolonego mechanizmu odpalającego, B – wymuszony ruch fotela z pilotem, C, D – wznoszący ustabilizowany ruch fotela z pilotem,
E – wierzchołek toru ruchu fotela z pilotem, F – opadanie fotela z pilotem do chwili uruchomienia mechanizmów otwierających spadochron główny, G – odstrzelenie zagłówka i oddzielenie się pilota od fotela, H – początek rozwijania się spadochronu głównego,
I – rozwinięcie się spadochronu głównego oraz zapasu awaryjnego.

I. 2–3 s

Żródło: Jerzy Litwiński, Uciec śmierci, „Wiedza i Życie” 1999, nr 9.
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b) Przeanalizuj schemat katapultowania, a następnie oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń.
Wstaw w okienko P, jeżeli jest ono prawdziwe, lub F, jeżeli jest fałszywe. Uzasadnij swój wybór.
• W punktach E i F pilot naciska na fotel siłą równą swojemu ciężarowi.     
   

2. Ruch po okręgu i grawitacja

a) We fragmencie „pilot ma masę 1000 kg” autor artykułu użył pewnego skrótu myślowego. Masa pilota
nie uległa przecież zmianie. Wyjaśnij, jak należy rozumieć to stwierdzenie.

• W punkcie B pilot odczuwa przeciążenie i naciska na fotel siłą dużo większą niż wynosi jego ciężar.

Zadanie 3
Na wykresach I–III przedstawiono zależność wskazań wagi ustawionej w windzie od rzeczywistej masy
przedmiotu umieszczonego na tej wadze.
Zaznacz P, jeżeli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeżeli jest fałszywe.
W przypadku wykresu I winda mogła ruszać w górę lub
hamować, jadąc w dół.

P

F

2.

W przypadku wykresu II winda na pewno się nie poruszała.

P

F

3.

W przypadku wykresu III winda na pewno hamowała, jadąc
w górę.

P

F

4.

Przyspieszenie windy w przypadku wykresu III jest większe niż
w przypadku wykresu I.

P

F

5.

Siła nacisku na wagę w przypadku wykresu I jest mniejsza niż
wartość siły grawitacji działającej na ciało znajdujące się na tej
wadze.

6.

Przyspieszenie windy w przypadku wykresu III to około 7

7.

Przyspieszenie windy w przypadku wykresu I to około 1

DOBRA RADA

m
.
s2

m
.
s2

10
wskazania wagi [kg]

1.

8
6

F

P

F

P

F

III

4
2
0

P

I
II

4
6
8 10
2
rzeczywista masa [kg]

Siły w poruszającej się windzie

Gdy winda hamuje, jadąc w dół, lub przyspiesza, jadąc w górę, na podłogę windy naciskamy siłą:
FN = (g + a) ∙ m
Gdy winda hamuje, jadąc w górę, lub przyspiesza, jadąc w dół, na podłogę windy naciskamy siłą:
FN = (g – a) ∙ m
Oznaczenia: g – przyspieszenie ziemskie, a – przyspieszenie widny, m – masa osoby w windzie.
Gdybyśmy stali w windzie na wadze, wskaże ona masę: m' = FgN .
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Zadanie 4
Dziewczyna o masie 60 kg stoi w windzie na wadze. Na podstawie informacji podanych na rysunku
narysuj wektory: siły, z jaką Ziemia przyciąga dziewczynę, siły nacisku na wagę, przyspieszenia windy
(na rysunku A wektory zostały już narysowane). Przyjmij, że strzałka o długości 1 cm odpowiada sile
. Zapisz wskazanie wagi.
400 N lub przyspieszeniu 2 m
s2
A

w dół, przyspiesza

B w dół, ze stałą prędkością

m
a = 2 2
m
a = 2 s2
s

Fg
Fg

C

w dół, hamuje

m
a = 5 2
m
a = 5 s2
s

a
a

48 kg
48 kg

FN
FN

D

w górę, przyspiesza

E w górę, ze stałą prędkością
m
a = 2 2
m
a = 2 s2
s

Zadanie 5

F

w górę, hamuje

m
a = 5 2
m
a = 5 s2
s

Patrz przykład na sąsiedniej stronie.

Gdy Beata stanęła na wadze w nieruchomej windzie, waga wskazywała 50 kg. Gdy winda ruszyła, na
wadze przez chwilę pojawiła się wartość 40 kg. Na podstawie przykładu z sąsiedniej strony określ,
w którą stronę i z jakim przyspieszeniem ruszyła winda.
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Gdy Janek stanął na wadze w nieruchomej windzie, wskazywała ona 70 kg. Kiedy wina ruszyła,
na wadze pojawiła się przez chwilę wartość 77 kg. W którą stronę ruszyła winda i z jakim przyspieszeniem?
Dane:
Szukane:
wskazanie wagi znajdującej się w spoczynku m = 70 kg
przyspiesznie windy a = ?
wskazanie wagi podczas ruszania windy m’ = 77 kg
przyspieszenie ziemskie g = 10 m
s2
Pamiętaj, że:
1 N = 1 kg · m2 .

s
Rozwiązanie:
Siłę ciężkości działającą na Janka obliczamy ze wzoru: Fc = m · g. Po podstawieniu danych liczbowych otrzymujemy:
= 700 N
Fc = 70 kg ∙ 10 m
s2
Wskazanie wagi się zwiększyło, co oznacza, że winda ruszyła do góry. Siła nacisku na wagę FN jest
sumą ciężaru Janka Fc oraz siły F nadającej windzie przyspieszenie:
FN = Fc + F, stąd: F = FN - Fc
Skoro waga wskazuje m’ = 77 kg, Janek naciska na nią w chwili rozpoczęcia się ruchu windy siłą
FN = m’ · g = 770 N. Zatem:
				  
F = 770 N - 700 N = 70 N
Siłę nadającą przyspieszenie windzie oraz Jankowi obliczymy z II zasady dynamiki:
F
F = m · a, stąd: a = m
Po podstawieniu danych otrzymujemy:
70 N
a = 70 kg = 1 m
s2

Odpowiedź: Winda ruszyła do góry z przyspieszeniem o wartości 1

2. Ruch po okręgu i grawitacja

PRZYKŁAD

m
.
s2

Zadanie 6
a) Możemy przyjąć, że na Marsie przyspieszenie grawitacyjne wynosi około 3,7 m
, a na powierzchni
s2
.
Określ,
z
jakim
przyspieszeniem
powinien
startować
hipotetyczny
lądownik
marsjański
Ziemi 9,8 m
s2
z astronautą na pokładzie, aby astronauta naciskał na jego podłogę z taką samą siłą jak w sytuacji, gdy
stoi nieruchomo na powierzchni Ziemi.

b) W filmach SF często przedstawiany jest motyw włączenia lub wyłączenia ,,sztucznej grawitacji”
na ogromnych statkach kosmicznych. Zastanów się, czy można coś takiego w praktyce zrealizować
z wykorzystaniem praw fizyki. Jeżeli tak, to wyjaśnij, w jaki sposób.
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Na wyrywki

Kod: F1QPS1

n

Co to jest przeciążenie? Kiedy w windzie możemy doświadczyć przeciążenia?

n

Co to jest niedociążenie? Kiedy w windzie możemy doświadczyć niedociążenia?

n

Jaki stan nazywamy nieważkością? Czy na ciało w stanie nieważkości mogą działać siły?

n

Podaj przykład, kiedy osoba o masie 70 kg może być w stanie nieważkości.

n

Jak wyjaśni stan nieważkości osoba obserwująca z zewnątrz (układ inercjalny), a jak osoba będąca
w stanie nieważkości (układ nieinercjalny)?

NOTATKI Z LEKCJI
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Zadanie 1
a) Na rysunkach przedstawiono schematyczne położenie Księżyca (w przypadkowej kolejności) oraz
Ziemi (od strony bieguna północnego), a także bieg promieni słonecznych.
Jeden z rysunków został uzupełniony o nazwę fazy oraz datę wystąpienia tej fazy w styczniu 2019 r.
Wybierz z ramki odpowiednią nazwę fazy księżyca oraz datę jej wystąpienia w styczniu 2019 r. i wpisz
przy odpowiednim rysunku.
pełnia

•

pierwsza kwadra

A

•

nów

•

14 stycznia

•

6 stycznia

•

21 stycznia

2. Ruch po okręgu i grawitacja

18. Księżyc towarzysz Ziemi

C



Ostatnia kwadra



27 stycznia





B

D













b) Poniżej przedstawiono Księżyc w niektórych fazach w styczniu 2019 r. widoczny z terenu Polski.
Określ, jakie fazy widać na poszczególnych zdjęciach, wpisując obok zdjęcia A, B, C lub D z podpunktu a).

c) W jakiej fazie był Księżyc tuż przed końcem 2018 r.? Uzasadnij swoją odpowiedź.
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Zadanie 2
Dopasuj daty z ramki i podpisy A–D do ilustracji przedstawiających wydarzenia związane z obserwacją
i eksploracją Księżyca. Wpisz je pod odpowiednią ilustracją.
około 30 000 lat p.n.e. • 1959 r. • 1983 r. • 1969 r. • 1647 r.









A. Fragment kości, który według części uczonych przedstawia wyryte ilustracje faz księżyca, obserwowanych przez człowieka prehistorycznego.
B. Pierwsze lądowanie człowieka na Księżycu.
C. Sonda kosmiczna Łuna 3 przesyła po raz pierwszy zdjęcie niewidocznej z Ziemi strony Księżyca.
D. Wydanie przez Jana Heweliusza dzieła ,,Selenographia”, które zawierało trzy duże mapy widocznej z Ziemi strony Księżyca.
Zadanie 3
Rysunek przedstawia ustawienie Słońca, Ziemi i Księżyca podczas zaćmienia Słońca. Dorysuj promienie światła słonecznego tak, aby można było wskazać obszar Ziemi, na którym obserwujemy całkowite
zaćmienie Słońca. Zakreśl ten obszar. Uwaga. Na rysunku nie zachowano proporcji.

Zadanie 4
Uzupełnij zdania tak, aby tworzyły poprawną informację.
Jedno z zaćmień Księżyca dobrze widoczne w Polsce miało miejsce 27 lipca 2018 r. Księżyc był wtedy
A/ B/ C/ D. A 4 sierpnia Księżyc był A/ B/ C/ D.
A. w nowiu
B. w pełni
C. w pierwszej kwadrze
D. w ostatniej kwadrze
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Poniżej przedstawiono zdjęcia Wenus wykonane w odstępie kilku miesięcy.

25.04.2017 r.

15.06.2017 r.

25.11.2017 r.

a) Jakie zjawisko astronomiczne zostało zarejestrowane na tych zdjęciach?

2. Ruch po okręgu i grawitacja

Zadanie 5


b) Czy tarcza Marsa widoczna z Ziemi może przybrać taki kształt jak tarcza
Wenus na zdjęciu? Czy przy pewnym ustawieniu Wenus jej tarcza może
być prawie niewidoczna z Ziemi? Uzasadnij odpowiedzi. Wykonaj schematyczny rysunek, na którym zaznaczysz Słońce, Wenus, Ziemię i Marsa
w odpowiednich położeniach.

Wenus obiega Słońce
po mniejszej orbicie niż
Ziemia, natomiast Mars
– po większej orbicie niż
Ziemia.






Zadanie 6
Na poniższych zdjęciach przedstawiono Księżyc widoczny między pierwszą
kwadrą a pełnią. Wskaż, które zdjęcie mogło zostać wykonane na półkuli
północnej, a które na południowej. Uzasadnij swoją odpowiedź.
A

Przeanalizuj rysunek
w podręczniku, s. 135.

B
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Na wyrywki

Kod: F19GC7

n

Czy Księżyc widoczny na niebie oznacza, że świeci on własnym światłem?

n

Podaj nazwy czterech faz Księżyca i je narysuj (tak jak są widoczne na półkuli północnej). Ile trwa cały
cykl faz Księżyca?

n

W jakiej fazie jest Księżyc, kiedy obserwujemy zaćmienie Słońca? Jak ustawione są Ziemia, Księżyc
i Słońce w czasie tego zaćmienia?

n

W jakiej fazie jest Księżyc, kiedy obserwujemy jego zaćmienie? Jak ustawione są Ziemia, Księżyc
i Słońce w czasie tego zaćmienia?

n

Dlaczego widzimy zawsze tę samą stronę Księżyca?

n

Jaką powierzchnię ma Księżyc? Czy na Księżycu jest atmosfera?

NOTATKI Z LEKCJI
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Zadanie 1
Na dwóch ilustracjach wygenerowanych przez program do wirtualnych obserwacji nieba są widoczne
różne ciała niebieskie. Jedno z nich to Mars. Zaznacz go na obu zdjęciach. Krótko uzasadnij swój wybór.
A

B

2. Ruch po okręgu i grawitacja

19. Układ Słoneczny



Zadanie 2
Wybierz poprawne uzupełnienia zdań.
a) Planeta widziana z Ziemi na nocnym niebie porusza się A/ B/ C. Jest to spowodowane tym, że Ziemia
i inne planety poruszają się wokół Słońca po różnych orbitach, D/ E.
A. po linii prostej
D. ale okres ich ruchu jest zbliżony
B. po skomplikowanej krzywej
E. więc okresy ich ruchu znacznie się różnią
C. w ten sposób, że cyklicznie zakreśla na niebie
okrąg lub elipsę
b) Gwiazdy obserwowane na nocnym niebie A/ B/ C. Jest to rezultatem ruchu D/ E.
A. nie poruszają się względem siebie, ale
C. pozostają w spoczynku (ciągle widzimy je
poruszają się razem wokół wspólnego
w tym samym położeniu)
środka
D. obiegowego Ziemi wokół Słońca
B. poruszają się względem siebie
E. obrotowego Ziemi wokół jej własnej osi
Zadanie 3
Na podstawie krótkich opisów określ, której z ośmiu planet Układu Słonecznego dotyczy tekst. Zapisz
nazwę tej planety obok tekstu.
I. Najmniejsza z planet skalistych. Ma metaliczne jądro. Nie ma księżyców i atmosfery. Temperatura
na jej powierzchni może przekraczać 400°C, ale może też spaść poniżej –100°C. _____________
II. Planeta skalista będąca obiektem intensywnych badań. Posiada dwa niewielkie Księżyce. Na biegunach ma czapy lodowe będące zestaloną wodą oraz dwutlenkiem węgla. _________________
III. Jedyna planeta Układu Słonecznego, na której ciągle występuje woda w stanie ciekłym w postaci
mórz i oceanów. ________________
IV. Planeta gazowa mająca charakterystyczne pierścienie, zbudowane z lodowo-skalanych o
 kruchów.
____________________
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Zadanie 4
Interesującym obiektem na powierzchni Jowisza jest stały antycyklon, zwany Wielką Czerwoną Plamą.
Na podstawie zdjęcia oszacuj jego rozmiary i rozważ, czy zmieściłaby się w nim Ziemia. Skorzystaj
z podziałki zamieszczonej na zdjęciu.

30 tys. km

Zadanie 5
Przy danym opisie wpisz literę S, jeżeli dotyczy planety skalistej Układu Słonecznego, lub literę G, jeżeli dotyczy planety będącej gazowym lub lodowym
olbrzymem.
g
A. Ma średnią gęstość wynoszącą około 5 3 . ____

B.
C.
D.
E.
F.

Skorzystaj
z podręcznika
tabela 2. s. 219

cm

Znajduje się w odległości większej niż 4 jednostki astronomiczne od Słońca. _____
Znajduje się w odległości mniejszej niż 2 jednostki astronomiczne od Słońca. _____
g
Ma średnią gęstość wynoszącą około 1,3 cm 3 . ____
Ma promień wynoszący około 60 000 km. _____
Ma promień wynoszący nieco ponad 3000 km. ______

Zadanie 6
W Układzie Słonecznym oprócz Słońca i ośmiu planet znajdują się również inne ciała niebieskie.
Dopasuj opisy lub nazwy I–IX z ramki do podanych ciał niebieskich. Uwaga. Do ciał można dopasować
więcej niż jeden opis. Nie każdy opis trzeba przyporządkować.
I. Gdy zbliżają się do Słońca, można zaobserwować charakterystyczny warkocz.
II. Ceres
III. Naturalny satelita planety.
IV. Pluton
V. Mogą mieć regularne lub nieregularne
kształty i rozmiary od kilku metrów do
około 1000 km.

planeta karłowata _____

84

kometa ______

VI. Ciało mniejsze od planety skalistej o regularnym kształcie zbliżonym do kuli poruszające się wokół Słońca.
VII. Mogą poruszać się wokół Słońca okresowo
lub przelecieć w jego pobliżu tylko raz
i nigdy nie wrócić.
VIII. Mogą mieć dużą gazową otoczkę i niewielkie jądro.
IX. Obiekty znajdujące się w dużej ilości
pomiędzy Marsem a Jowiszem.
księżyc _______

planetoida _______

Na wyrywki

Kod: F16GEB

n

Z czego wynika przemieszczanie się gwiazd na niebie bez zmiany ich wzajemnego położenia?

n

Omów podstawowe cechy układu geocentrycznego.

n

Omów podstawowe cechy układu heliocentrycznego.

n

Wymień planety układu Słonecznego od planety położonej najbliżej Słońca.

n

Planety układu Słonecznego zostały podzielone na trzy grupy ze względu na swoją budowę. Scharakteryzuj te grupy i podaj nazwy planet, które do nich należą.

n

Podaj trzy obiekty, oprócz planet i Słońca, które możemy obserwować w układzie Słonecznym. Podaj
ich cechy charakterystyczne.

n

Jaką odległość nazywamy jednostką astronomiczną? Podaj jej przybliżoną wartość.

n

Czy planety krążą tylko wokół Słońca?

2. Ruch po okręgu i grawitacja
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Twój edukacyjny koszyk
Kliknij po najlepszą ofertę!

Zbiór zadań

Atlas
Maturalne karty pracy

Karty pracy ucznia

Podręcznik

do koszyka

dodaj do koszyka
dodaj do koszyka

dodaj do koszyka

dodaj do koszyka

sklep.nowaera.pl

Bezpieczne
płatności

Bezpłatna
wysyłka

Szybka
dostawa

Odkryć fizykę
Karty pracy ucznia z dziennikiem laboratoryjnym dla liceum ogólnokształcącego i technikum do zakresu
podstawowego Odkryć fizykę 1 zawierają zadania uporządkowane według tematów z podręcznika.
Dzięki Kartom pracy ucznia możesz systematycznie ćwiczyć rozwiązywanie zadań różnego typu,
a także przygotowywać się do sprawdzianów.

Szybkie powtórki przed sprawdzianem
Uporządkuj swoją wiedzę, czyli mapy myśli
porządkujące najważniejsze wiadomości z działu,
pomogą Ci przygotować się do sprawdzianu.
Karty powtórzeniowe zawierające przekrojowe
zadania po dziale pozwolą Ci ograniczyć czas
potrzebny na przećwiczenie wymaganych
umiejętności.

Systematyczna nauka rozwiązywania zadań
różnego typu
Przykłady rozwiązanych zadań i zadania do
nich analogiczne, a także przydatne wskazówki
i komentarze, ułatwią Ci samodzielną naukę
rozwiązywania zadań różnego typu.
Dobre rady to praktyczne wskazówki o charakterze
matematycznym, które zapewnią Ci niezbędne
wsparcie podczas rozwiązywania zadań.

Dziennik laboratoryjny
W Kartach pracy ucznia po każdym
dziale znajdziesz dziennik laboratoryjny,
który ułatwi Ci kształcenie krok po kroku
umiejętności przeprowadzania doświadczeń,
ich opisu i wyciągania wniosków. Dziennik
zawiera także zadania oparte na analizie
wyników doświadczeń i kody QR kierujące
do filmów z doświadczeniami.

Nowa Era Sp. z o.o.
www.nowaera.pl

nowaera@nowaera.pl

Centrum Kontaktu: 801 88 10 10, 58 721 48 00

