
ZEGARY  
 

RÓŻNE OSCYLATORY HARMONICZNE I INNE UKŁADY POZWALAJĄCE MIERZYĆ CZAS  
 

 

 

Magdalena Wilska 2 - 4 godz.  lekcyjnych 

       Szkoła ponadpodstawowa  
- poziom rozszerzony 

 Drgania i fale,  Grawitacja i Astronomia,  
Mechanika bryły sztywnej,   

Fizyka atomowa i jądrowa, Prąd przemienny 

 

 

Materiały: 

 Wprowadzenie ogólne do projektu oraz ogólny opis wykonania symulacji  
i doświadczeń (Scenariusz_zegary.pdf); 

 Instrukcja szczegółowa do wykonania symulacji do pobrania ze strony z symulacjami;  

 Prezentacja dla uczniów obrazująca przebieg projektu (Prezentacja_zegary.pdf). 

 

Opis idei: 

Projekt porusza zagadnienia  dotyczące oscylacji z różnych działów  podstawy 
programowej pozwalające mierzyć czas czyli takie, gdzie występują oscylacje harmoniczne. 
Projekt można stosować do wprowadzenia tego samego opisu matematycznego do opisu 
różnych zjawisk, a także do powtórzenia materiału i zestawienia go w innej kolejności niż ta 
typowa w szkole,  zgodną z różnymi działami. Możliwość wykonania doświadczeń i/lub 
symulacji (do wyboru) pozwala modyfikować projekt według potrzeb i albo skupić się na 
możliwościach  analizy danych doświadczalnych albo na zagadnieniach rachunkowych – dla 
uczniów którzy idą trybem rozszerzonym, a także pozwala zająć się tym zagadnieniem z 
klasą/ uczniami mniej zainteresowanym fizyką, gdyż można skupić się na ciekawostkach i 
metodach pomiaru czasu z innych dziedzin (archeologia, biologia, geografia itp.), analizie 
tekstów popularnonaukowych i wyszukiwaniu informacji.  Można prześledzić, jak w historii 
zmieniały się metody pomiaru czasu i ich dokładność. Temat jest bardzo ciekawy i 
uniwersalny.  Wszystkie zegary opierają się na cykliczności/ powtarzalności zjawisk. Ich opis 
matematyczny może być jednakowy – te same równania mogą opisywać ruch ciężarka na 
sprężynie czy drgania w obwodzie prądu zmiennego RLC.  
   

 

 
 
 

Matematyka –  Informatyka –  Biologia – Geografia 
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Cele ogólne: 
 stosowanie tego samego opisu 

matematycznego do różnego rodzaju 
zjawisk fizycznych, 

 rozwijanie samodzielności uczniów  przy 
przeprowadzaniu doświadczeń, planowanie 
eksperymentu itp., 

 kształtowanie umiejętności pracy  
w grupie organizacja pracy, podział 
zadań  itp., 

 zdobywanie  umiejętności opracowania 
wyników doświadczeń, rysowanie 
wykresów, wizualizowania i prezentowania 
wyników, 

 zdobywanie umiejętności czytania tekstów, 
wyszukiwania informacji  
i przedstawiania ich własnymi słowami. 

 

Cele szczegółowe: 
 poznanie/ powtórzenie różnych przykładów 

ruchu drgającego i opis ich własności, 

 wykonanie i analiza symulacji przykładów 
ruchu drgającego, 

 samodzielne zbadanie przykładu prostego 
ruchu drgającego prostymi „domowymi” 
sposobami bez specjalistycznej aparatury, 

 analiza otrzymanych ilościowych  
i jakościowych  danych doświadczalnych, 
rysowanie wykresów, zaznaczanie 
niepewności, 

 formułowanie wniosków i uogólnianie 
wyników doświadczenia, 

 doskonalenie rozumienia problemu poprzez 
rozwiązanie ćwiczeń rachunkowych 
dotyczącego przedstawianych zagadnień, 

 przygotowanie prezentacji dotyczących 
poszczególnych części projektu.

Cele z odniesieniem do podstawy 
programowej fizyki  

Grawitacja i elementy astronomii 
uczeń: opisuje ruch jednostajny po okręgu, posługując się 

pojęciem okresu i częstotliwości, wyznacza zależność 
okresu ruchu od promienia orbity 

Fizyka atomowa i jądrowa 
uczeń: interpretuje linie widmowe jako przejścia między 

poziomami energetycznymi atomów, opisuje budowę 
atomu wodoru, stan podstawowy i stany wzbudzone, 

opisuje rozpad izotopu promieniotwórczego, posługując 
się pojęciem czasu połowicznego rozpadu, wyjaśnia 
zasadę datowania substancji na podstawie składu 

izotopowego 
Mechanika bryły sztywnej 

uczeń: opisuje ruch obrotowy bryły sztywnej wokół osi 
przechodzącej przez środek, analizuje ruch obrotowy 

bryły sztywnej pod wpływem momentu sił 
Ruch harmoniczny i fale mechaniczne 

uczeń: analizuje ruch pod wpływem sił) sprężystych 
(harmonicznych), podaje przykłady takiego ruchu, 

oblicza okres drgań ciężarka na sprężynie i wahadła 
matematycznego, interpretuje wykresy zależności 

położenia, prędkości i przyspieszenia od czasu w ruchu 

drgającym, opisuje drgania wymuszone, 
opisuje zjawisko rezonansu mechanicznego na 

wybranych przykładach, stosuje zasadę zachowania 
energii w ruchu drgającym, opisuje przemiany energii 

kinetycznej i potencjalnej w tym ruchu, 
stosuje w obliczeniach związek między parametrami fali: 

długością, częstotliwością, okresem i prędkością 
Magnetyzm, indukcja magnetyczna 

uczeń: opisuje prąd przemienny 
 

Cele z odniesieniem do innych przedmiotów  
Matematyka: 

uczeń używa języka matematycznego do opisu 
rozumowania i uzyskanych wyników, 

buduje model matematyczny danej sytuacji, 
uwzględniając ograniczenia i zastrzeżenia, interpretuje 

dane przedstawione za pomocą tabel, diagramów 
słupkowych i kołowych, wykresów 

Informatyka 
wykorzystywanie komputera oraz programów i gier 

edukacyjnych do poszerzania wiedzy z różnych dziedzin, 
korzystanie z komputera, jego oprogramowania i 

zasobów elektronicznych (lokalnych i w sieci) 
 


