
Cele: uczeń poznaje słuszność III zasady dynamiki dla życia człowieka 

 Jeżeli ciało A działa na ciało B z siłą F12 to ciało B działa na ciało A z siłą F21o tej 
samej wartości w tym samym kierunku lecz o przeciwnym zwrocie 

 

III Zasada dynamiki nazywana jest zasadą akcji i reakcji.  
Ciała zawsze oddziałują na siebie wzajemnie. 
F21 = -F12 
 
Pomocne pojęcia: 
Siła sprężystości – pojawia się w wyniku mechanicznego odkształcenia ciała. Dąży 
ona do przywrócenia mu jego początkowego rozmiaru i kształtu. Wartość siły 
sprężystości jest wprost proporcjonalna do jego odkształcenia. 
 
Siła ciężkości – jest to siła, z jaką Ziemia oddziaływuje na dowolne ciało. Wartość tej 
siły jest wprost proporcjonalna do masy ciała. Swobodne spadanie ciał odbywa się 
ruchem jednostajnie przyspieszonym, zachodzącym pod wpływem stałej siły, którą 
jest ciężar ciała, równy w przybliżeniu sile grawitacji. 
Przyspieszenie, z jakim porusza się ciało nazywamy przyspieszeniem ziemskim, 
oznaczamy je literą g. W Polsce wynosi ono 9.81 metra na sekundę kwadrat. 
 
W swobodnym spadaniu ciał  a = g  gdzie g=9,81m/s2 obliczamy: 
Wartość prędkości po czasie t trwania ruchu, za pomocą wzoru V = g*t 
Przebytą drogę, za pomocą wzoru S = 0,5*g*(czas do kwadratu). 

Przykład 

Jeżeli ktoś musi działać siłą 50 N w celu podniesienia ciężarka, to wynika 
stąd, że siła podnosząca ciężarek (skierowana do góry) musi być równa co 
do wartości sile nacisku ciężarka (skierowanej do dołu) na ręce osoby 
podnoszącej - owa siła nacisku ciężarka na ręce osoby go podnoszącej 
wynosi też dokładnie 50 N .   

Uwaga: siły występujące w III zasadzie dynamiki nie równoważą się. 

Siła FAB, nie równoważy się z siłą FBA , ponieważ działają na różne ciała – siłą FAB 
działa na ciało B, a siła FBA na ciało A. Równoważenie sił występuje tylko wtedy, gdy 
przeciwne siły działają na to samo ciało. 

Dzięki 3-iej zasadzie dynamiki możliwe jest poprawne powiązanie ze sobą sił 
działających w układzie wielu ciał (czyli przynajmniej 2 ciał).  

 

Zadanie.  

https://adserwer.xwords.pl/st.js?t=c&c=384&w=stałej&s=7


Opisz zasadę odrzutu i na jej podstawie wyjaśnij działanie napędu w samochodach i 
rakietach. 

Polecam obejrzenie filmiku 

https://www.youtube.com/watch?V=Iy9HOKLV8QI 

 

 


