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Temat: Fizyka i my: Sport, muzyka. 

Dzisiaj kolejna lekcja mówiąca o fizyce w codziennym życiu. Jutro, po ośmiu latach 

nauki, staniecie do ważnego i pierwszego egzaminu. Gdy wszystko już jest poukładane  

i mimo to powstaje pytanie jak to będzie, czy się będę stresował, to warto na chwilę 

odpocząć, może pobiegać, a  może posłuchać muzyki. I gdzie w tym jest fizyka? 

Na pewno oglądałeś mecz piłki nożnej, piłki siatkowej lub skoki narciarskie. Sprawozdawca 

relacjonując skupia się na tym co się dzieje, opisuje kto przy piłce, kto strzela gole, który 

skoczek oddał najdłuższy skok, jaka jest prędkość na progu skoczni, jaka parabola lotu itd. 

Nie mówi co jest przyczyną lotu piłki, co wpływa na  krzywiznę toru lotu piłki, dlaczego jeden 

skoczek skoczył dalej, jak się ma siła wiatru do tego, nie mówi o wypadkowej sile. Gdyby tak 

każde wydarzenie sportowe relacjonować językiem fizyki uwzględniając podstawowe prawa 

fizyki związane z ruchem, energią itp.   spróbuj wyobrazić sobie jak wyglądało by to 

sprawozdanie. W podręczniku masz odpowiedź dlaczego trudno biegać po piasku, dlaczego 

można podkręcić piłkę, po co samolotom skrzydła, po co samochodom wyścigowym 

„skrzydła” i czy można żeglować pod wiatr. Przeczytaj uważnie, pomyśl, a przekonasz się, że 

choć bezpośrednio o fizyce w danym momencie nie mówimy to ona jest obecna i tłumaczy 

wiele sytuacji sportowych. A czy tylko sportowych? 

Druga część lekcji dotyczy muzyki. Słuchając też można odpocząć, zrelaksować się nawet 

przed egzaminem. Wiesz już, że źródłem dźwięku jest ciało drgające. W dobie bardzo 

szybkiego rozwoju elektroniki mamy mnóstwo urządzeń do odbioru, przesyłania, 

wytwarzania dźwięków. Jak to działa. Jak działa głośnik, jak działa mikrofon, co to jest zapis 

analogowy, cyfrowy, jak przesyłać dźwięk?i 

W wolnym czasie poczytaj o tym w podręczniku, poszukaj informacji w Internecie, a polubisz 

fizykę, zaprzyjaźnisz się z nią, bo przekonasz się, że daje odpowiedź na wiele pytań, które 

sobie zadajesz. Są to pytania związane z tym co się wokół ciebie dzieje. Bądź twórcą swojej 

wiedzy, a nie tylko biernym odbiorcą. Życzę Ci tego na progu wyboru drogi życiowej podróży, 

którą musisz odbyć, aby cieszyć się tym co będziesz robił w życiu. 

Powodzenia na egzaminie, spotykamy się na kolejnej lekcji 22 czerwca.  

M. D.   
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