
Temat:  Opory ruchu. 

To musisz umieć: 

1. Wyjaśnić czy jest tarcie i od czego zależy? 

2. Jaką siłę nazywa się siłą tarcia? 

3. Czym różni się tarcie statyczne od kinetycznego? 

4. Jak obliczyć wartość siły tarcia? 

5. Jakie znaczenie ma tarcie w życiu codziennym? 

6. W jaki sposób można zmniejszyć opory ruchu? 

 

Siły oporu ruchu to tarcie oraz inne opory utrudniające ruch.   

Z Tarciem mamy do czynienia gdy zaczepiają się o siebie nierówności stykających się ze sobą 

powierzchni.  

 Powierzchnia 1 

 

 Powierzchnia 2 

Siła, która przeszkadza , utrudnia ruch ciała o powierzchni nazywamy siłą tarcia FT. 

                                                                          RODZAJE TARCIA 

Tarcie statyczne Tarcie kinetyczne 

Pojawia się gdy próbujemy wprawić ciało w ruch. 
Występuje pomiędzy ciałem wprawianym w ruch 
a podłożem. 

Występuje gdy ciało jest w ruchu.  Występuje 
pomiędzy podłożem a poruszającym się ciałem. 

Siła tarcia statycznego to siła działająca na ciało 
będące w spoczynku. Przeciwdziała ona 
wprawianiu ciała w ruch. 

Siła tarcia kinetycznego to siła działająca na 
ciało będące w ruchu. Przeciwdziała ona ruchowi 
tego ciała. 

Np. gdy samochód stoi w garażu między nim a 
podłogą jest tarcie statyczne. 

Np. gdy samochód jedzie między nim a 
podłożem (asfaltem) jest tarcie kinetyczne. 

 

Wartość siły tarcia zależy od następujących czynników: 

1. Rodzaj powierzchni trących ƒ– im bardziej chropowate 

powierzchnie tym większe tarcie między nimi. 

2. Siła nacisku FN – im większa siła nacisku tym większa siła 

tarcia. 

 

Zależność tę można przedstawić wzorem:  

 FT = ƒ · FN     

 wartość siły tarcia = współczynnik tarcia * siła nacisku 

Wzór ten jest prawdziwy dla tarcia kinetycznego i maksymalnej wartości tarcia statycznego. 



Współczynnik tarcia ƒ jest charakterystyczny dla danych dwóch stykających się materiałów 

powierzchni. Dla danej pary materiałów współczynniki tarcia statycznego i kinetycznego są różne. 

Współczynnik tarcia statycznego jest większy niż współczynnik tarcia kinetycznego. 

Jak zmienić wartość tarcia? 

Sposoby zwiększenia tarcia Sposoby zmniejszenia tarcia 

- posypywanie drogi piaskiem z solą 
- stosowanie bardzo chropowatych powierzchni 
- zwiększ się siłę nacisku, np. dodatkowo obciąża 
samochód 
- zakładamy łańcuchy na koła samochodów gdy 
droga jest ślizga 

- polerowanie powierzchni np. lodowiska 
- stosowanie łożysk np. kulkowych 
- stosowanie smarów i olejów pomiędzy trącymi 
powierzchniami 

 

Praca domowa: 

Na podstawie informacji zawartych w podręczniku str. 184 – 187 odpowiedz na następujące pytania: 

1. W jakich sytuacjach tarcie bywa użyteczne i potrzebne. 

Dlaczego? 

2. Kiedy tarcie jest utrudnieniem? Dlaczego? 

3. W jaki sposób można zmniejszyć opór powietrza? W jakich 

sytuacjach zmniejszamy ten opór i dlaczego? 

4. Jaki związek ma tarcie z możliwością chodzenia i jazdy 

samochodem? 

 

Rozwiąż zadania 1,2,3,4,5 188 - 189    dla chętnych zad. 6  


