
Nauczyciel: Katarzyna Kraszewska 
 
Przedmiot: Fizyka 
 
Klasa: 3TE 
 
Data lekcji: 17.04.2020 
 
Dzień dobry Panowie, 
 
Dziękuję tym, którzy przesłali prace domowe. Osoby, które się wyrobiły z tym do świąt, mają 
dodatkowego plusa (czyli nie postawię mniej niż 3). 
Niestety kończymy kolejny dział, w związku z tym trzeba by zrobić sprawdzian, który proponuję na 
piątek 24.04. Będzie przeprowadzony zdalnie, przez platformę testportal.pl Godzina wg planu lekcji 
to 14.40. Możecie zaproponować inną, np. 10.15 (przed lekcjami) albo 12.05 (wtedy jest WF). Dział 
jest jednym  z łatwiejszych wg mnie, dlatego nie powinniście mieć problemu z nauczeniem.  
 
Tematy lekcji: 1. Drgania tłumione, wymuszone, rezonans drgań 
Zadania do wykonania: 
Zapoznać się ze zjawiskami podanymi w temacie. 
Dla tych, którzy lubią oglądać filmy: 
Drgania wymuszone i rezonans: 
https://www.youtube.com/watch?v=eo3ff_i5rvg 
Wszystkie 3 zagadnienia, ale dużo wzorów: 
https://www.youtube.com/watch?v=wwKu5eoaOtc 
 
W wielkim skrócie: 
Drgania wymuszone: kiedy ktoś Cię huśta na huśtawce. Działa siłą, która powoduje, że huśtasz się 
wyżej. 
Drgania tłumione: kiedy ten ktoś już Cię przestaje huśtać: opory ruchu (np. powietrza) powodują, że 
huśtawka się zatrzymuje 
Rezonans drgań: kiedy coś samo z siebie zaczyna drgać coraz mocniej. Słynny przykład: dlaczego 
wojsko po moście nie maszeruje  
Odpowiedź tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=TAKleQBRuBM 
 
Zadanie dla chętnych, czyli kolejne doświadczenie dla osób, tym razem dla tych, które chcą mieć 
dodatkową ocenę albo chcą się po prostu pobawić: figury Lissajous, czyli krzywe tworzone w wyniku 
ruchu drgającego: 
Tu rysowane piaskiem: 
https://www.youtube.com/watch?v=uPbzhxYTioM 
https://www.youtube.com/watch?v=-jD_sJdQAh8 
a tu na oscyloskopie: 
https://www.youtube.com/watch?v=XxiBZYYWoo8 
https://www.youtube.com/watch?v=Tb0CGLcKdCU 
Zachęcam do oglądania i zabawy. Rezultaty poproszę w postaci głównie zdjęć układu pomiarowego i 
samych figur, na maila. 
 
2. Ruch drgający. Rozwiązywanie zadań, powtórzenie i utrwalenie wiadomości 
 
Przesyłam streszczenie działu z podręcznika, obowiązkowe dla wszystkich oraz zadania. 
Obowiązkowe zadania do zrobienia: 284, 287, 289, 292, 294, reszta dla chętnych. Jeśli chcecie, 
możemy je razem zrobić przez Skype/Messengera/Microsoft Teams/Discorda o 14.40 w piątek. 
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Miłej pracy, K. Kraszewska 

 



 



 



 



 



 


