
Karta pracy 1  GRUPA A 
 
Część I – zadanie na dobry start ;-) 
Skorzystaj z przedmiotów przygotowanych na stołach oraz telefonów komórkowych. 
 
Wyszukaj jak największej liczby ciał wykonujących ruch drgający i dokończ zdanie. 
 
Ruch drgający wykonują: 
 

• ………………… 

• ………………… 

• …………………	 

• ………………… 

• ………………… 

• ………………… 

 
 
 
Drganiami gasnącymi nazywamy 
……………………………………………….. 
 
 
 
Część II  
Użyj książki, Internetu i własnej główki ;-) by znaleźć parametry opisujące ruch drgający. 
Powodzenia!!! 
 

1. Wychyleniem (   ) nazywamy … 
 

2. Amplituda to (A) –  
 

3. Okres drgań to (  ) – to czas… 
 

4. Częstotliwość ( f ) – to…. 
 

5. Wzór pokazujący zależność między okresem drgań a częstotliwością: ……………….. 
 

Rozwiąż zadanko rachunkowe: 
 

1. Mała kapucynka buja się na długiej lianie, wykonując 10 wahnięć w czasie 60 sekund. 
W jakim czasie wykona jedno pełne wahnięcie? 

2. Wahadło zegara ściennego wykonało w czasie  t = 1 min 120 pełnych drgań. 
            Jak jest częstotliwość tych drgań? Ile wynosi okres tych drgań? 

 

 



3. Uzupełnij tabelkę: 

L.P. ILOŚĆ DRGAŃ  
W 1 SEKUNDĘ 

CZĘSTOTLIWOŚĆ  
DRGAŃ  [Hz] 

OKRES DRGAŃ [s] 

1. 10   

2.  5 Hz  

3.   2 s 

 

 
 
Część III 
Doświadczenie 
Wykonanie doświadczenia, które pokaże, jak wygląda wykres zależności drogi od czasu  
dla ruchu drgającego. 
 

1. Butelkę z małej wody mineralnej wypełniamy kaszą manną lub solą. 

2. Robimy otwór (dziurkę) w nakrętce i zaklejamy go taśma klejącą. 

3. Następnie zakręcamy butelkę, zawieszamy na nici.  

4. Powstałe wahadło mocujemy do statywu.  

5. Pod wahadłem, prostopadle do jego ruchu, umieszczamy długi pasek papieru 

(najlepiej kilka sklejonych kartek A4).  

6. Wprawiamy wahadło w ruch, jednocześnie przesuwając papier ruchem jednostajnym. 

Kasza wysypująca się z butelki rysuje wykres zależności położenia od czasu. 

 
Porównaj wykres z tym wyświetlonym na tablicy interaktywnej. 
 
Wejdź na stronę http://www.walter-fendt.de/html5/phpl/pendulum_pl.htm i uruchom 
aplikację. Postaraj się zmieniać  parametry i sprawdź czy wykres ulega przekształceniom. 
 
Część IV – Zadanie domowe – Na podstawie przeprowadzonego doświadczenia narysuj 
wykres zależności wychylenia wahadła od czasu. Powodzenia  
 
Dokończ zdania: 

Zaciekawiło mnie.................................................................................................... 

Udało mi się............................................................................................................ 

Chciałabym/Chciałbym wiedzieć więcej................................................................ 

Zauważyłam/Zauważyłem również........................................................................ 



Karta pracy 1  GRUPA B 
 
Część I – zadanie na dobry start ;-) 
Skorzystaj z przedmiotów przygotowanych na stołach oraz telefonów komórkowych. 
 
Wyszukaj jak największej liczby ciał wykonujących ruch drgający i dokończ zdanie. 
 
Ruch drgający wykonują: 
 

• ………………… 

• ………………… 

• …………………	 

• ………………… 

• ………………… 

• ………………… 

 
 
Ruch drgający odbywa 
się:………………………………………………………. 
 
 
Część II  
Użyj książki, Internetu i własnej główki ;-) by znaleźć parametry opisujące ruch drgający. 
Powodzenia!!! 
 

6. Wychyleniem (   ) nazywamy … 
 

7. Amplituda to (A) –  
 

8. Okres drgań to (  ) – to czas… 
 

9. Częstotliwość ( f ) – to…. 
 

10. Wzór pokazujący zależność między okresem drgań a częstotliwością: ……………….. 
 

Rozwiąż zadanko rachunkowe: 
 

1. Mała kapucynka buja się na długiej lianie wykonując 12 wahnięć w czasie 60  
            sekund. W jakim czasie wykona jedno pełne wahnięcie? 
 
 
 

1. Wahadło zegara ściennego wykonało w czasie  t = 1 min 120 pełnych drgań. 
            Jak jest częstotliwość tych drgań? Ile wynosi okres tych drgań? 

 



3. Uzupełnij tabelkę: 

L.P. ILOŚĆ DRGAŃ  
W 1 SEKUNDĘ 

CZĘSTOTLIWOŚĆ  
DRGAŃ  [Hz] 

OKRES DRGAŃ [s] 

1. 5   

2.  4 Hz  

3.   10 s 

 

 
 
Część III 
Doświadczenie 
Wykonanie doświadczenia, które pokaże, jak wygląda wykres zależności drogi od czasu  
dla ruchu drgającego. 
 

7. Butelkę z małej wody mineralnej wypełniamy kaszą manną lub solą. 

8. Robimy otwór (dziurkę) w nakrętce i zaklejamy go taśma klejącą. 

9. Następnie zakręcamy butelkę, zawieszamy na nici.  

10. Powstałe wahadło mocujemy do statywu.  

11. Pod wahadłem, prostopadle do jego ruchu, umieszczamy długi pasek papieru 

(najlepiej kilka sklejonych kartek A4).  

12. Wprawiamy wahadło w ruch, jednocześnie przesuwając papier ruchem jednostajnym. 

Kasza wysypująca się z butelki rysuje wykres zależności położenia od czasu. 

 
Porównaj wykres z tym wyświetlonym na tablicy interaktywnej. 
 
Wejdź na stronę http://www.walter-fendt.de/html5/phpl/pendulum_pl.htm i uruchom 
aplikację. Postaraj się zmieniać  parametry i sprawdź czy wykres ulega przekształceniom. 
 
Część IV – Zadanie domowe – Na podstawie przeprowadzonego doświadczenia narysuj 
wykres zależności wychylenia wahadła od czasu. Powodzenia  
 
 
Dokończ zdania: 

Zaciekawiło mnie.................................................................................................... 

Udało mi się............................................................................................................ 

Chciałabym/Chciałbym wiedzieć więcej................................................................ 

Zauważyłam/Zauważyłem również.....................................................................    



Karta pracy 1  GRUPA C 
 
Część I – zadanie na dobry start ;-) 
Skorzystaj z przedmiotów przygotowanych na stołach oraz telefonów komórkowych. 
 
Wyszukaj jak największej liczby ciał wykonujących ruch drgający i dokończ zdanie. 
 
Ruch drgający wykonują: 
 

• ………………… 

• ………………… 

• …………………	 

• ………………… 

• ………………… 

• ………………… 

 
 
Drganiami wymuszonymi 
nazywamy…………………………………………….. 
 
Część II  
Użyj książki, Internetu i własnej główki ;-) by znaleźć parametry opisujące ruch drgający. 
Powodzenia!!! 
 

11. Wychyleniem (   ) nazywamy … 
 

12. Amplituda to (A) –  
 

13. Okres drgań to (  ) – to czas… 
 

14. Częstotliwość ( f ) – to…. 
 

15. Wzór pokazujący zależność między okresem drgań a częstotliwością: ……………….. 
 

Rozwiąż zadanko rachunkowe: 
 

2. Mała kapucynka buja się na długiej lianie, wykonując 15 wahnięć w czasie 60 sekund. 
W jakim czasie wykona jedno pełne wahnięcie? 

 
 
 

3. Wahadło zegara ściennego wykonało w czasie  t = 1 min 120 pełnych drgań. 
            Jak jest częstotliwość tych drgań? Ile wynosi okres tych drgań? 

 

 



3. Uzupełnij tabelkę: 

L.P. ILOŚĆ DRGAŃ  
W 1 SEKUNDĘ 

CZĘSTOTLIWOŚĆ  
DRGAŃ  [Hz] 

OKRES DRGAŃ [s] 

1. 20   

2.  5 Hz  

3.   4 s 

 

 
 
Część III 
Doświadczenie 
Wykonanie doświadczenia, które pokaże, jak wygląda wykres zależności drogi od czasu  
dla ruchu drgającego. 
 

13. Butelkę z małej wody mineralnej wypełniamy kaszą manną lub solą. 

14. Robimy otwór (dziurkę) w nakrętce i zaklejamy go taśma klejącą. 

15. Następnie zakręcamy butelkę, zawieszamy na nici.  

16. Powstałe wahadło mocujemy do statywu.  

17. Pod wahadłem, prostopadle do jego ruchu, umieszczamy długi pasek papieru 

(najlepiej kilka sklejonych kartek A4).  

18. Wprawiamy wahadło w ruch, jednocześnie przesuwając papier ruchem jednostajnym. 

Kasza wysypująca się z butelki rysuje wykres zależności położenia od czasu. 

 
Porównaj wykres z tym wyświetlonym na tablicy interaktywnej. 
 
Wejdź na stronę http://www.walter-fendt.de/html5/phpl/pendulum_pl.htm i uruchom 
aplikację. Postaraj się zmieniać  parametry i sprawdź czy wykres ulega przekształceniom. 
 
Część IV – Zadanie domowe – Na podstawie przeprowadzonego doświadczenia narysuj 
wykres zależności wychylenia wahadła od czasu. Powodzenia  
 
 
Dokończ zdania: 

Zaciekawiło mnie.................................................................................................... 

Udało mi się............................................................................................................ 

Chciałabym/Chciałbym wiedzieć więcej................................................................ 

Zauważyłam/Zauważyłem również.........................................................................		


