
Konspekt zajęć z wykorzystaniem TIK 

Autor: 
A. T. 

Przedmiot/ rodzaj zajęd:  Fizyka 
Klasa i etap edukacyjny: I Br  

Temat lekcji: Podstawowe pojęcia dynamiki. I zasada dynamiki Newtona. 
Cel Lekcji: (wyrażony w języku ucznia):  
Dowiem się czym jest  masa i siła oraz poznam pierwszą zasadę dynamiki Newtona. 

Ćwiczenia- zadania dla 
uczniów” 
1.Czego nauczą się 
uczniowie dzięki 
ćwiczeniu 
 
2. Krótki opis ćwiczenia 
z zastosowaniem TIK 
 
3. Polecenie do 
ćwiczenia dla uczniów 

 

1.  Uczniowie poznają definicję wielkości:  masa i siła 

 Dzięki projektorowi uczniowie obejrzą krótką 

prezentację nt. masy oraz siły, następnie poprawnie 

wyznaczą siłę wypadkową oraz poznają I zasadę 

dynamiki. 

2. N-el wyświetla za pomocą projektora  prezentacje 

mające na celu przypomnienie  wiadomości o masie i 

sile: 

https://epodreczniki.pl/a/masa-i-jej-jednostki/DdrzEDkI5 

https://www.youtube.com/watch?v=B-2dw92bIBk  

Po prezentacji następuje dyskusja. 

Następnie na tablicy interaktywnej jest przygotowany 

rysunek ciał, na które działają różne siły. 

3. Zadaniem uczniów jest podejść do tablicy interaktywnej 

i narysować wektory sił wypadkowych działających na 

te ciała. 

Następnie za pomocą projektora, posiłkując się 

podręcznikiem n-el prezentuje I zasadę dynamiki 

Newtona. Następnie uczniowie wraz z nauczycielem 

wykonują doświadczenia w klasie, wzorując się na 

prezentacji z projektora.  

 Jako powtórzenie poznanych wiadomości uczniowie  

odpowiadają ustnie na pytania. Krótki test  wyświetlany 

jest za pomocą projektora. 

Uzasadnienie 
zastosowania TIK 
/korzyści dla uczenia 
się uczniów, dlaczego 
użycie TIK jest w tym 
miejscu lepsze niż 
tradycyjne metody 

Wykorzystanie do nauki narzędzi TIK zdecydowanie poprawia 

motywację u uczniów, wpływa na efektywność zajęć, uatrakcyjnia 

je pod każdym względem. Uczniowie mają poczucie, że są częścią 

lekcji i biorą w niej czynny udział, mając wpływ na to, co pojawi się 

na tablicy. 

 

Wskazówki dla 
naśladowców 

Należy wcześniej przygotować na tablicy interaktywnej tyle 

przykładów ciał do wyznaczania wektora siły wypadkowej, ilu 

jest uczniów. Dzięki temu każdy uczeń będzie miał możliwość 

podejścia do tablicy i weźmie czynny udział w lekcji. 

Sprzęt i narzędzia TIK, zasoby, źródła wykorzystane do ćwiczeń, zadania dla 
uczniów 
Komputer, dostęp do Internetu, tablica interaktywna, https://eszkola.pl/fizyka/tor-ruchu-droga-i-
przemieszczenie-3636.html, projektor 

 

Materiały dla ucznia i nauczyciela 
Zadania z wyznaczaniem wektora siły wypadkowej mogą pojawić się także na 
karteczkach dla każdego ucznia. 

https://epodreczniki.pl/a/masa-i-jej-jednostki/DdrzEDkI5
https://www.youtube.com/watch?v=B-2dw92bIBk
https://eszkola.pl/fizyka/tor-ruchu-droga-i-przemieszczenie-3636.html
https://eszkola.pl/fizyka/tor-ruchu-droga-i-przemieszczenie-3636.html


 

1. Konspekt zajęć z wykorzystaniem TIK 

Autor: 
A. T. 

Przedmiot/ rodzaj zajęć:  Fizyka 

Klasa i etap edukacyjny:  

Temat lekcji: Druga i trzecia zasada dynamiki Newtona. 

Cel Lekcji: (wyrażony w języku ucznia):  Dowiem się o czym mówi I i II zasada dynamiki Newtona. 

Ćwiczenia- zadania dla 
uczniów” 
1.Czego nauczą się 
uczniowie dzięki 
ćwiczeniu 
 
 
2. Krótki opis ćwiczenia 
z zastosowaniem TIK 
 
3. Polecenie do 
ćwiczenia dla uczniów 

 

1. Uczniowie poznają drugą i trzecią zasadę dynamiki 

Newtona. 

2. N-el wyświetla za pomocą projektora  prezentacje o 

zasadach dynamiki Newtona. 

Po prezentacji następuje dyskusja. 

Następnie uczniowie wraz z nauczycielem wykonują 

doświadczenia, które pojawiły się na filmikach. 

Następuje omówienie tematu i zapis do zeszytu. Notatka 

do zeszytu pojawia się na projektorze. 

3. Zadaniem uczniów jest obserwować prezentacje a 

następnie wykonać podobne w klasie pod okiem 

nauczyciela. 

Zadanie podsumowujące : Pytania PRAWDA/FAŁSZ 

prezentowane na tablicy interaktywnej z wykorzystanie 

zasobów https://wordwall.net/pl/. Uczniowie podchodzą, 

klikając właściwą odpowiedź. 

Uzasadnienie 
zastosowania TIK 
/korzyści dla uczenia 
się uczniów, dlaczego 
użycie TIK jest w tym 
miejscu lepsze niż 
tradycyjne metody 

Wykorzystanie do nauki narzędzi TIK zdecydowanie 

poprawia motywację u uczniów, wpływa na efektywność 

zajęć, uatrakcyjnia je pod każdym względem. Uczniowie 

chętniej przyswajają wiadomości przekazywane podczas 

prezentacji niż z ust nauczyciela.  

Wskazówki dla 
naśladowców 

 

Sprzęt i narzędzia TIK, zasoby, źródła wykorzystane do ćwiczeń, zadania dla 
uczniów: Komputery, dostęp do Internetu: https://www.youtube.com/watch?v=XKNBR4s4o_c,  
https://wordwall.net/pl/. , tablica – interaktywny monitor, projektor 

Materiały dla ucznia i nauczyciela: zbędne 

 

 

 

 

 

 

 

https://wordwall.net/pl/
https://www.youtube.com/watch?v=XKNBR4s4o_c


2. Konspekt zajęć z wykorzystaniem TIK 

Autor: 
A.T. 

Przedmiot/ rodzaj zajęd:  Fizyka 
Klasa i etap edukacyjny: I Br , III etap edukacyjny 

Temat lekcji: Siły oporu i siły tarcia. 
Cel Lekcji: (wyrażony w języku ucznia):  Dowiem się czym są siły oporu i siły tarcia oraz od czego 
zależą. 

Ćwiczenia- zadania dla 
uczniów” 
1.Czego nauczą się 
uczniowie dzięki 
ćwiczeniu 
 
2. Krótki opis ćwiczenia 
z zastosowaniem TIK 
 
3. Polecenie do 
ćwiczenia dla uczniów 

 

1.  Uczniowie dowiedzą się czym są siły oporu i siły tarcia 
oraz od czego zależą. 

2. Obejrzenie krótkich filmików na temat sił oporu i tarcia. 
3. Po każdym obejrzanym filmiku następuje ustne 

podsumowanie i dyskusja. 
Następnie wraz z nauczycielem uczniowie wykonują niektóre 
doświadczenia obejrzane podczas prezentacji. 
Zapis notatki do zeszytu. 

 
 Zadania podsumowujące  wyświetlane są ze strony www.e – 
podręczniki. Chętni uczniowie zgłaszają się do ustnej odpowiedzi. 
Następnie na karteczka rozwiązują zadania utrwalające. 

Uzasadnienie 
zastosowania TIK 
/korzyści dla uczenia 
się uczniów, dlaczego 
użycie TIK jest w tym 
miejscu lepsze niż 
tradycyjne metody 

Wykorzystanie do nauki narzędzi TIK zdecydowanie poprawia 
motywację u uczniów, wpływa na efektywnośd zajęd, uatrakcyjnia 
je pod każdym względem. Uczniowie  biorą czynny udział w lekcji, 
są zachęceni do komentarzy i dyskusji. 

 

Wskazówki dla 
naśladowców 

Należy przemyśleć kolejność prezentowanych doświadczeń i wybrać odpowiednie na 
demonstrację podczas lekcji, tak aby uczniowie mogli wziąć w niej czynny udział. 

Sprzęt i narzędzia TIK, zasoby, źródła wykorzystane do ćwiczeń, zadania dla 
uczniów 
Komputer, dostęp do Internetu, https://epodreczniki.pl/a/wplyw-oporow-ruchu-na-poruszajace-sie-
ciala/Dk02onGEM, https://www.scholaris.pl/resources/run/id/63367,  
https://www.scholaris.pl/resources/run/id/47304, projektor 

 

Materiały dla ucznia i nauczyciela 
Zadania podsumowujące na karteczkach 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://epodreczniki.pl/a/wplyw-oporow-ruchu-na-poruszajace-sie-ciala/Dk02onGEM
https://epodreczniki.pl/a/wplyw-oporow-ruchu-na-poruszajace-sie-ciala/Dk02onGEM
https://www.scholaris.pl/resources/run/id/63367
https://www.scholaris.pl/resources/run/id/47304

