
06.04.2020 – FIZYKA 

Zagadnienie: Analiza drgań  harmonicznych - interpretacja wykresów zależności położenia, prędkości i 

przyspieszenia od czasu w ruchu drgającym 

Cele:  

1. wyjaśniam, że drgania harmoniczne to te drgania, które można opisać za pomocą funkcji 

trygonometrycznych 

2. wyprowadzam wzory: v(t), a(t) 

3. posługuję się pojęciem siły i fazy drgań do opisu ruchu harmonicznego 

4. rozwiązuję proste zadania o ruchu harmonicznym 

 

Materiał pomocniczy: 

 https://www.youtube.com/watch?v=Dohk-It2fiw 

https://www.youtube.com/watch?v=-UXv1GKsb4s 

https://www.youtube.com/watch?v=wGCEXno1dCM 

 

Odniesienie do treści w podręczniku: temat 5.2 „Drgania harmoniczne” 

Zadania. 

Zad.1 Wykonajcie notatkę na podstawie punktów: (notatka powinna być czytelna i przejrzysta)  

1. Czym charakteryzuje się ruch harmoniczny? 

2. Zależność położenie od czasu  przedstawia równanie:  

Opis słowny równania: 

3. Wyprowadź równanie zależności prędkości liniowej (składowej x) od czasu: 

4. Wyprowadź równanie zależności przyspieszenia liniowego (składowej x) od czasu: 

5. Udowodnij, że zwrot siły działającej w ruchu harmonicznym jest przeciwny do wychylenia ciała 

6. Czym jest faza w ruchu harmonicznym? 

7. Zapisz pełne równanie fazy ruchu harmonicznego. Zaznacz fazę i przesunięcie fazowe. 

 

Zad.2: Zad.1 str.20 (zadanie o boi morskiej).  – zadanie powinno być rozwiązane czytelnie i przejrzyście, 

powinna być zachowana logiczna kolejność rozwiązania;  obowiązkowo proszę zapisać podstawowe równanie 

wyjściowe oraz równania pomocnicze, ze wskazaniem gdzie zostały użyte; wszystkie przekształcenia równań 

muszą być zapisane; do każdego podpunktu ma być zapisana odpowiedź słowna. 

 

Zad. 3  DLA CHĘTNYCH zad.3 str. 21 – zadanie powinno być rozwiązane czytelnie i przejrzyście, powinna być 

zachowana logiczna kolejność rozwiązania;  obowiązkowo proszę zapisać podstawowe równanie wyjściowe 

oraz równania pomocnicze, ze wskazaniem gdzie zostały użyte; wszystkie przekształcenia równań muszą być 

zapisane; do każdego podpunktu ma być zapisana odpowiedź słowna. 

 

Zadania podlegające ocenie: maksymalnie możesz uzyskać 15 pkt. Za notatkę - 7 pkt., za zad 2 - 8 pkt.  

Kryteria ocen: 15-14 – celująca; 13-12 – bardzo dobra; 11-10 dobra; 9-7 – dostateczna; 6-4 dopuszczająca.  

 

Zdjęcie lub skan rozwiązania prześlij do 15.04 na adres fizyka0101@wp.pl podając koniecznie w tytule 

wiadomości: klasę , nazwisko i imię. 

 

Powodzenia. 

https://www.youtube.com/watch?v=Dohk-It2fiw
https://www.youtube.com/watch?v=-UXv1GKsb4s
https://www.youtube.com/watch?v=wGCEXno1dCM

