
Powtórzenie wiadomości – fale i drgania

ZAD 1. Przyjrzyj się przedstawionym na zdjęciach urządzeniom i oceń na którym  (lub których) bawiące się dziecko 
porusza się ruchem drgającym. Zaznacz X tą (te) ilustracje

ZAD 2. Oceń prawdziwość zdań:

1 Jednostką częstotliwości jest sekunda P F

2 W ruchu drgającym tor ruchu ciała jest zawsze odcinkiem P F

3 Drgające ciało przechodzi przez położenie równowagi w równych odstępach czasu P F

4 Im krótsza nić, na której zawieszono ciężarek, tym dłuższy okres drgań wahadła P F

5 Im większa amplituda drgań, tym dłuższy okres drgań wahadła P F

ZAD 3. Ciężarki przedstawione na rysunkach wychylone są do skrajnych położeń w górę lub w dół. Dla każdego 
ciężarka określ gdzie znajduje się położenie równowagi i jaką wartość ma amplituda drgań

A=……………………… A=……………………… A=…………………

PR=……………………… PR=……………………… PR=…………………



ZAD 4. Czas przejścia wahadła z położenia równowagi (rys A) do skrajnego wychylenia a prawo (rys B) jest równy 0,2 s.

 

Uzupełnij zapisy:
a) czas przejścia wahadła z położenia B do C jest równy ……………

b) okres drgań tego wahadła jest równy ………………………………

c) częstość drgań tego wahadła jest równa ……………………………..

ZAD 5. Na rysunkach przedstawiono położenia wahadła, którego okres drgań jest równy 2,4 s.

Dokończ podane poniżej zapisy

a) Energia potencjalna grawitacji wahadła rośnie w przedziałach czasu: ……………………………………….

b) Energia kinetyczna wahadła  rośnie w przedziałach czasu: …………………..……………………………….

c) Prędkość wahadła jest największa w chwilach: …………………………………………………………….

d) Prędkość wahadła jest równa zero w chwilach: …………………………………………………………….

e) Energia potencjalna grawitacji wahadła jest największa w chwilach: ……………………………………….

f) Energia kinetyczna wahadła jest największa w chwilach: ………………………………………………….

g) Częstość drgań wahadła jest równa: …………………………………………………………………………...

ZAD 6. Na wykresie przedstawiono zależność położenia od czasu dla
drgającego ciała. Zaznacz zdania prawdziwe
A. Amplituda drgań jest równa 20 cm

B. Okres drgań jest równy 0,2 s.

C. Częstotliwość drgań jest równa 2,5 Hz.

D. W chwili t=0s ciężarek przechodził przez położenie równowagi

E. Po 0,3s ruchu ciężarek był maksymalnie wychylony w górę.

F. Po 0,6s ruchu ciężarek przechodził przez położenie równowagi

Rys A Rys B Rys C

t = 0,6 st = 0 s t = 1,2 s t = 1,8 s t = 2,4 s t = 3 s



ZAD 7.

a) Uzupełnij zapisy:

• W czasie 0,25s fala przebyła odległość równą ………………………………………….. czyli ……………….cm

•  Oznacza to, że okres tej fali jest równy …………………………….., a dowolna cząsteczka ośrodka, w którym 

fala się  rozchodzi wykonała ……………………………………………………………………………………

b) oblicz szybkość rozchodzenia się tej fali

ZAD 8. Na wykresach przedstawiono kształt fali przemieszczającej się w prawo w pewnej chwili t oraz po 0,2s. 

Uzupełnij zapisy
Amplituda fali jest równa ………………………, długość fali jest równa ……………………….., w czasie 0,2s fala 

przebyła odległość ………………, co stanowi ……………….. długości fali zatem  okres fali jest równy ………………

ZAD 9. Oceń prawdziwość zdań

1 Fale dźwiękowe rozchodzą się w gazach i ciałach stałych, ale nie rozchodzą się w cieczach P F

2 Fale dźwiękowe rozchodzą się lepiej w rozrzedzonym powietrzu niż w normalnym P F

3 Fale dźwiękowe w ciałach stałych rozchodzą się szybciej niż w gazach P F

4 Fale dźwiękowe rozchodzą się szybciej w próżni niż w tlenie P F

5 W przeciwieństwie do fal na powierzchni wody fale dźwiękowe są falami mechanicznymi P F

ZAD 10. Na pewnym instrumencie zagrano po kolei 2 różne dźwięki i zarejestrowano je na oscyloskopie (rys. poniżej)
Porównaj cechy dźwięków i odpowiadające im wielkości fizyczne, uzupełnij podane poniżej zdania. 

Na podstawie oscylogramu można stwierdzić :

1. Dźwięk zagrany jako pierwszy był ………………………..

ponieważ …………….…… fali jest …………………………..

2.Dźwięk zagrany jako pierwszy był ………………………..

ponieważ …………….…… fali jest …………………………..


