
Podczas wiosennych spotkañ z nauczycielami by³y rozdawane egzemplarze podrêcznika „Œwiat fizyki,

czêœæ 1” z adnotacj¹ „Bezp³atny materia³ informacyjny”. W wyniku uzyskania recenzji i uwzglêdnienia

uwag nauczycieli do podrêcznika wniesiono ni¿ej wymienione poprawki.

Strona miejsce egzemplarz informacyjny ostateczna wersja

12 wiersz 5 od

góry

�t t t� � 0 �t t t t t� � � � �0 0

21 zadanie 3 ..., któr¹ w ci¹gu jednego roku przebywa

œwiat³o...

..., któr¹ w ci¹gu jednego roku (przyjmij, ¿e

jest to 365 dni) przebywa œwiat³o...

22 tytu³ paragrafu Pomiar si³y ciê¿koœci (ciê¿aru cia³a) Pomiar wartoœci si³y ciê¿koœci (ciê¿aru

cia³a)

27 wiersz 1 od

góry
Oznacza to, ¿e iloraz
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31 zadanie 4

33 tabela gêstoœci

cia³ sta³ych

Wykreœlono wodê i w tekœcie pod tabel¹

powo³ano siê dla wody na tabelê 1.4

36 menzurki Ka¿d¹ wartoœæ na skali powiêkszono

10-krotnie i podano jednostkê ( )cm3

43 menzurki Zmieniono skalê i dodano jednostkê ( )cm3

44 wiersz 13 od

góry

...w miarê wzrostu gêstoœci cieczy jajko... ...w miarê dolewania roztworu jajko...

46 wiersz 1 od

góry

Si³a nacisku cia³a na pod³o¿e (lub inne cia³o)

nazywa siê si³¹ parcia. Wartoœæ si³y parcia

przypadaj¹ca na jednostkê powierzchni, na

któr¹ ta si³a dzia³a, nazywamy ciœnieniem

i oznaczamy j¹ liter¹ p.

Aby obliczyæ ciœnienie, nale¿y wartoœæ F si³y

parcia dzia³aj¹cej prostopadle do

powierzchni podzieliæ przez pole tej

powierzchni S.

Si³a nacisku na pod³o¿e (lub powierzchniê

innego cia³a) dzia³aj¹ca prostopadle do

powierzchni nazywa siê si³¹ parcia.

Iloraz wartoœci si³y parcia i powierzchni, na

któr¹ ta si³a dzia³a nazywamy ciœnieniem

i oznaczamy liter¹ p.

47 wiersz 5 od

góry
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wspólny cel...
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Strona miejsce egzemplarz informacyjny ostateczna wersja

47 wiersz 7 od

do³u
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55 wiersz 7 od

do³u

...dzia³a³a trzykrotnie si³a... ...dzia³a³a trzykrotnie wiêksza si³a...

66 wiersz 11 od

góry

Ciœnienie na dno bojlera... Ciœnienie na dnie bojlera...

68 menzurki Ka¿d¹ wartoœæ na skali powiêkszono

10-krotnie i podano jednostkê ( )cm3 .

72 doœwiadczenie Zamieniono na inne z powodu

nieprzekonuj¹cego wyniku.

1. Cel: Badamy w³aœciwoœci stalowego

drutu.

Potrzebne przedmioty: nowy, nieu¿ywany

spinacz biurowy.

Kolejne czynnoœci:

• Zepnij spinaczem kilka kartek, a

nastêpnie je uwolnij. Przyjrzyj siê

spinaczowi. Oceñ, czy zmieni³ siê jego

kszta³t.

• Rozegnij spinacz, czyli zmieñ kszta³t

drutu, z którego go wykonano.

• Uczwyæ drut w po³owie d³ugoœci i wyginaj

jedn¹ po³owê a¿ do z³amania.

Podaj nazwy w³aœciwoœci, jakie wykazywa³

drut w kolejnych trzech fazach

doœwiadczenia.

81 zdjêcie Szklanki zamieniono miejscami, by zdjêcie

odpowiada³o treœci polecenia.

92 zadanie 4,

odpowiedŸ d)

Samorzutne wype³nianie dostêpnej im

objêtoœci.

Samorzutne wype³nianie ca³ej objêtoœci

zbiornika.

99 tekst pod

rysunkiem 3.5

Jeœli jednak pozostawisz otwarty flakonik

z perfumami w jednym koñcu sali, po chwili

czujesz...

Jeœli jednak rozpylisz nieco perfum

w jednym koñcu sali, to po pewnym czasie

poczujesz...

101 wiersz 2 od

do³u

Zwróæ uwagê, ¿e w temperaturze � �273 C

œrednia szybkoœæ cz¹steczek wynosi zero.

Oznacza to, ¿e cz¹steczki zatrzymuj¹ siê.

Nie mo¿na uzyskaæ...

Zwróæ uwagê, ¿e gdy temperatura maleje do

� �273 C, œrednia szybkoœæ cz¹steczek

maleje do zera. Nie mo¿na uzyskaæ...

102 wiersz 2 od

do³u

�t �... �T �...

wspólny cel...

Data utworzenia: 11.05.2009
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Strona miejsce egzemplarz informacyjny ostateczna wersja

105 wiersz 6 od

góry

...wyjaœniaj¹c zmianê barwy... ...wyjaœniaj¹c zmianê intensywnoœci

barwy...

111 dodano

zadanie 4

Wyjaœnij, dlaczego krople utrzymuj¹ siê

przez jakiœ czas u wylotu kroplomierza.

115 wiersz 7 od

góry

Wykreœlono zdanie: Przyt³aczaj¹ca

wiêkszoœæ atomów w otaczaj¹cej nas

przyrodzie jest niezniszczalna.

117 nad

„Podsumowa-

niem” dodano

tekst

Do zrozumienia tych zjawisk konieczna jest

pewna wiedza o elektrycznoœci. Dlatego

budowê sieci krystalicznej chlorku sodu

omówimy dok³adniej w rozdziale dotycz¹cym

zjawisk elektrycznych.

122 wiersz 12 od

do³u

Po s³owach: „...znajduj¹cych siê

w zbiorniku.” dodano zdanie

Zmieniaj¹c ciœnienie gazu w zbiorniku,

zmieniamy parcie na przedmioty znajduj¹ce

siê wewn¹trz.

128 wiersz 3 od

góry

3.1, 3.2, 3.5 3.1, 3.5

129 wiersz 4 od

góry

Usuniêto zdanie rozpoczynaj¹ce siê od: Np.

masa atomu...

Do mapy dodano informacje o gêstoœci.

143 rysunek 4.7 Trasê Jarocin-Poznañ zaznaczono na

czerwono

163 wiersz 1 od

góry

Wektor bêdzie wiêc mia³ d³ugoœæ 2 cm,... Wektor bêdzie wiêc mia³ d³ugoœæ równ¹

1 cm,...

170 wiersz 3 od

dólu

Objaœnij, czy kamera w urz¹dzeniu

kontrolujacym...

Objaœnij, czy urz¹dzenie kontroluj¹ce...

174 wiersz 1 od

do³u

...jednostkach czasu. ...równych odstêpach czasu.

181 wiersz 9 od

do³u
Usuniêto jednostkê 1 2

km

h
jako nieu¿yteczn¹.

182 Przyk³ad 4.18

i 4.19

Dopisano dane i szukane.

184 Przyk³ad 4.21 Dopisano dane i szukane.

wspólny cel...
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