
Drodzy Uczniowie,

ostatnie  tygodnie  roku  szkolnego  upłynęły  nam  pod  znakiem  epidemii  koronawirusa  oraz
wynikającej z niej konieczności zmiany formy nauczania z tradycyjnej na zdalną. Pomimo nowej
dla nas wszystkich sytuacji,  myślę,  że poradziliśmy sobie całkiem dobrze. Lekcje odbywały się
online na platformie edukacyjnej Google Classroom, dodatkowo - dzięki dostępnym w internecie
materiałom proponowanym jako uzupełnienie poszczególnych lekcji - mogliście zobaczyć, w jaki
sposób  zagadnienia  fizyczne  omawiane  na  lekcjach  przedstawiane  są  przez  nauczycieli,
popularyzatorów nauki, ale również Wasze koleżanki i kolegów z innych szkół. Lekcje dotyczyły
mechaniki, w szczególności zasady zachowania energii, poznaliście również różne postaci energii,
a także pojęcia mocy i pracy. Lekcje dotyczyły także Układu Słonecznego oraz prawa grawitacji.

Podczas lekcji na temat zasady zachowania energii dowiedzieliście się, że energia nie znika i nie
pojawia się znikąd, może jedynie zmieniać swoją postać. Zasada zachowania dotyczy wszelkich
rodzajów energii. Na lekcji mieliście okazję poznać przede wszystkim zasadę zachowania energii
mechanicznej, tj. energii związanej z ruchem (czyli energii kinetycznej) oraz energii potencjalnej
(grawitacji, sprężystości). Mogliście przekonać się jak wiele, na pozór skomplikowanych zjawisk
można wyjaśnić znając tę jedną prostą zasadę.

Na  lekcji  dotyczącej  pracy  i  mocy  mieliście  okazję  zrozumieć  co  to  znaczy,  że  dany  układ
wykonuje pracę, lub że wykonywana jest nad nim praca. Dowiedzieliście się, że tylko układ (czy
też  ciało)  posiadające  energię  może  wykonywać  pracę.  Z  drugiej  strony  wykonanie  pracy  nad
układem  zwiększa  jego  energię.  Również  w  przypadku  pracy  mamy  do  czynienia  z
przekazywaniem energii  pomiędzy układami  lub  też  z  zamianą  jednej  formy energii  na  drugą,
zatem kluczową rolę ogrywa tutaj zasada zachowania energii. Dowiedzieliście się również, jaki jest
związek pracy z siłą,  a także poznaliście  pojęcie mocy,  które wyraża ilość pracy wykonanej w
jednostce czasu.

W takcie kolejnych lekcji dowiedzieliście się również, że zasada zachowania energii nie dotyczy
jedynie energii mechanicznej, ale także energii termicznej (związanej z temperaturą danego ciała
bądź układu), chemicznej (czyli energii wiązań chemicznych w atomach i molekułach), a nawet
jądrowej  (energii  wiązań  jąder  atomowych).  O  tych  ostatnich  dowiecie  się  jednak  więcej
w kolejnych klasach. Zrozumienie przemian jednej formy energii w drugą pozwoliło człowiekowi
na  skonstruowanie  wielu  urządzeń,  takich  jak  na  przykład  silniki  rakietowe,  dzięki  którym,
przezwyciężając grawitację możliwe jest wynoszenie sztucznych satelitów na orbitę okołoziemską,
a także odbywanie załogowych lotów na Księżyc.

A skoro  o  grawitacji  i  Księżycu  mowa,  poznaliście  również  prawo  mówiące  o  tym,  że  ciała
obdarzone  masą  przyciągają  się  z  siłą  proporcjonalną  do  iloczynu  ich  mas  oraz  odwrotnie
proporcjonalną do odległości  między nimi.  Sformułowane przez Newtona prawo grawitacji  jest
uniwersalne,  opisuje  ono  zarówno  oddziaływanie  pomiędzy  Ziemią  i  Księżycem,  pomiędzy
planetami i Słońcem, jak również pomiędzy rzuconym kamieniem a Ziemią. Ta uniwersalność była
w czasach Newtona czymś wcale nieoczywistym, uważano bowiem, że niedoskonały świat ziemski
rządzi się innymi prawami niż doskonały świat sfer niebieskich. Był to wielki przełom w myśli
ludzkiej i początek nowożytnej nauki. A przecież wzór matematyczny wyrażający to prawo jest tak
prosty, prawda?

Podczas  lekcji  dotyczącej  Układu  Słonecznego  poznaliście  planety,  które  podobnie  jak  Ziemia
obiegają Słońce po swoich orbitach. Niektóre z nich, jak Wenus, Mars, Jowisz czy Saturn widać bez
trudu gołym okiem. Żeby jednak dostrzec księżyce ,,tańczące'' wokół Jowisza, potrzebny jest już
mały teleskop lub co najmniej dobra lornetka. Widok ten skłonił Galileusza do przyjęcia za słuszny
kopernikańskiego  modelu  Układu  Słonecznego,  którego  układ  księżyców  -  nazywanych  dziś



galileuszowymi - stanowić miał miniaturkę. Te małe, niewidoczne gołym okiem punkciki na niebie
odegrały wielką rolę w rozwoju nauki, a samemu Galileuszowi - jak być może wiecie - przyniosły
niemało problemów. Ale to już temat na inną dyskusję ...

Na lekcji dowiedzieliście się również o naszym naturalnym satelicie, czyli Księżycu. I chociaż to
ciało niebieskie akurat trudno przeoczyć, dopiero spojrzenie przez lornetkę pozwala na podziwianie
malowniczych  kraterów  czy  ciemniejszych  obszarów  nazywanych  -  dziś  wiemy,  że  mylnie  -
oceanami. Nie jest to jednak jedyny obiekt obiegający Ziemię, bowiem po orbitach okołoziemskich
krąży  wiele  sztucznych  satelitów  wysłanych  tam  przez  człowieka  w  różnych  celach,  np.
telekomunikacyjnych,  meteorologicznych,  ale  również  naukowych,  jak  to  jest  w  przypadku
Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

Stan  nieważkości,  z  którym mamy tam do czynienia,  jest  unikalną  okazją  do przeprowadzania
licznych  eksperymentów  fizycznych  i  biologicznych  w warunkach  niedostępnych  w ziemskich
laboratoriach. Jednak zainteresowanie Stacją wykazują również osoby niezwiązane z nauką, jak na
przykład hollywoodzki aktor Tom Cruise, który planuje tam nagrać film! I chociaż tylko nieliczni
mogą polecieć na Stację, zobaczyć ją na własne oczy może każdy. Obiekt świeci odbitym światłem
słonecznym osiągając  jasność  Jowisza  czy  Wenus,  zatem widać  go  gołym okiem.  Przelot  nad
danym miejscem na Ziemi powtarza się kilka razy na dobę,  trwa jednak zaledwie kilka minut.
Trzeba zatem wiedzieć, kiedy spojrzeć w niebo. Na stronie isstracker.pl możecie poznać ,,rozkład
jazdy''  Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i zapolować na nią któregoś wakacyjnego wieczoru.
Musicie jednak wiedzieć, że Stacja w dość osobliwy sposób porusza się po niebie, w zwyczaju ma
bowiem wschodzić na zachodzie, a zachodzić na wschodzie. Potraficie to wyjaśnić?

Na  koniec  tego  listu  życzę  Wam dużo  zdrowia  i  wspaniałych  wakacji!  A gdybyście  któregoś
wieczoru  znaleźli  trochę  czasu,  możecie  popatrzeć  w  niebo  na  Księżyc,  być  może  spróbować
odszukać którąś z planet lub też uchwycić w biegu Międzynarodową Stację Kosmiczną.

Z serdecznymi pozdrowieniami,

Halina Adomat


