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A
Test sprawdzający z działu „O drganiach i falach sprężystych” w II klasie gimnazjum

Zad. 1. (2 pkt)
Ułóż prawdziwe zdania, łącząc kreską odpowiednie części zdania:
Amplituda to                     czas, w którym ciało wykonuje jedno pełne drganie
Okres to                             liczba drgań w jednostce czasu
Częstotliwość to                największe wychylenie ciała drgającego z położenia równowagi

Zad. 2. (1 pkt)
Dźwięk nie może rozchodzić się  :
a)  w stalowej sprężynie   b)  w próżni       c)  w wodzie               d) w powietrzu

Zad. 3. (3 pkt)
Uzupełnij tabelkę:

Szybkość rozchodzenia się fali (
s

m
)

Częstotliwość fali (Hz) Długość fali (m)

150 3
600 0,05

500 0,2

Zad. 4. (1 pkt)
Fala akustyczna podlega:
a)  tylko zjawiskom odbicia i załamania         b)  tylko zjawiskom załamania i dyfrakcji
c)  tylko zjawiskom dyfrakcji i interferencji   d)  zjawiskom odbicia, załamania, dyfrakcji,

       interferencji

Zad. 5. (1 pkt)
Okres drgań wahadła wynosi 3 sekundy. Częstotliwość drgań tego wahadła wynosi:

a)  
3

1
 Hz b)  3 Hz c)  0,3 

s

1
d)  

3

1
 s

Zad. 6. (1 pkt)
Jeżeli fala przechodzi tylko z jednego ośrodka do drugiego, cząsteczki drugiego ośrodka są
wprawiane w drgania o tej samej częstotliwości, z którą drgały cząsteczki ośrodka
pierwszego. Jeżeli fala rozchodzi się w drugim ośrodku z mniejszą szybkością, to  jej
długość jest:
a)  większa niż w pierwszym ośrodku   b)  mniejsza niż w pierwszym ośrodku

Zad. 7. (2 pkt)
Doświadczenia pokazują, że na dużych wysokościach nad Ziemią dźwięk rozchodzi się z
mniejszą szybkością niż tuż nad powierzchnią Ziemi. Jak wyjaśnisz to zjawisko?
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. .

Zad. 8. (1 pkt)
Jeżeli długość wahadła zmniejszymy 9 razy, to okres drgań tego wahadła:

a)  wzrośnie 9 razy       b) wzrośnie 3 razy        c)  zmaleje 9 razy       d) zmaleje 3 razy



2

Zad. 9. (1 pkt)
W czasie, gdy dowolna cząstka ośrodka wykona jedno pełne drganie, fala w tym ośrodku
rozejdzie się na odległość równą ................................................................. .

Zad. 10. (1 pkt)
Jeżeli dźwięk, który słyszymy jest wysoki, to cząsteczki powietrza, w którym się rozchodzi
wykonują drgania o dużej:
a)  amplitudzie     b)  długości fali     c) częstotliwości     d)  szybkości rozchodzenia się

Zad. 11. (2 pkt)
Zakres częstotliwości słyszalnych dźwięków przez ludzi wynosi od 20 Hz do 20 kHz. Jaki
jest zakres długości fal głosowych w powietrzu, jeżeli ich szybkość w powietrzu wynosi

ok. 340
s

m
?

Zad. 12. (1 pkt)
To, że przechodząc w pobliżu stadionu podczas meczu piłki nożnej słyszymy chwilami
wrzask kibiców, zawdzięczamy głównie zjawisku:

a)  pochłaniania  b)  załamania   c)  dyfrakcji    d)  interferencji

Zad. 13. (1 pkt)
Poziom natężenia dźwięku wyraża się w:

a)  metrach    b)  hercach   c)  stopniach    d)  decybelach

Zad. 14. (1 pkt)
Przykładem drgań gasnących jest:

a) wahadło zegara
b) umieszczony w imadle i wprawiony w ruch brzeszczot
c) metronom (przyrząd służący muzykom do utrzymania rytmu)
d) żadne z wyżej wymienionych urządzeń

Zad. 15. (1 pkt)
Człowiek wykonuje 20 oddechów w czasie 1 minuty. Częstotliwość jego oddychania
wynosi:

a)  20 Hz b)  3 Hz c) 
2

1
 Hz d)  

3

1
 Hz

Zad. 16. (2 pkt)
Podczas burzy Izolda zauważyła, że od chwili ukazania się błyskawicy do usłyszenia
grzmotu upłynęło 9 sekund. Przyjmując, że szybkość dźwięku wynosi około 330 m/s (a
szybkość rozchodzenia się błyskawicy jest bardzo duża), oblicz w jakiej odległości od
obserwatora uderzył piorun.
...................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. .

Zad. 17*. (4 pkt)
Marek uderzył młotem w szynę. Dźwięk biegnie przez powietrze i stalową szynę kolejową.
Znajdujący się w odległości 1084 m od Marka Jacek usłyszał dźwięk dwukrotnie w
odstępie czasu t = 3 s. Szybkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu wynosi
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340 
s

m
. Oblicz szybkość dźwięku w stali.

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

B
Test sprawdzający z działu „O drganiach i falach sprężystych” w II klasie gimnazjum

Zad. 1. (2 pkt)
Połącz kreską wielkość fizyczną z jej jednostką
Częstotliwość                              metr
Amplituda sekunda
Okres herc

Zad. 2. (1 pkt)
W pewnym punkcie ośrodka spotykają się grzbietami dwie fale. W tym punkcie ośrodka
nastąpi:
a) wzmocnienie fal                       b) osłabienie fal                       c) całkowite wygaszenie fal

Zad. 3. (3 pkt)
Uzupełnij tabelkę:

Szybkość rozchodzenia się

fali (
s

m
)

Częstotliwość fali (Hz) Długość fali (m)

150 2
10 0,2

100 0,5

Zad. 4. (1 pkt)
Fala mechaniczna podlega:
a) tylko zjawisku załamania                       b) tylko zjawisku interferencji
c) tylko zjawisku odbicia                           d) zjawiskom: załamania, odbicia, dyfrakcji,

 interferencji

Zad. 5. (1 pkt)
Okres drgań wahadła wynosi 2 s. Częstotliwość drgań tego wahadła wynosi:

a) 0,5 s                        b) 2 Hz                           c)  2 
s

1
                        d) 0,5 Hz

Zad. 6. (1 pkt)
Jeżeli częstotliwość drgań cząsteczek ośrodka (częstotliwość fali) nie uległa zmianie, a
długość fali zmalała, to znaczy, że fala przemieściła się do ośrodka, w którym:

a) rozchodzi się z większą szybkością b) rozchodzi się z mniejszą szybkością

Zad. 7. (2 pkt)
Jak należy postąpić, by możliwie dokładnie wyznaczyć okres wahań wahadła?
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Odpowiedź uzasadnij.
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Zad. 8. (1 pkt)
Jeżeli długość wahadła zwiększymy 4 razy, to okres drgań tego wahadła:

a) wzrośnie 4 razy       b) wzrośnie 2 razy   c) zmaleje 4 razy d) zmaleje dwa razy

Zad. 9. (1 pkt)
W czasie 1 sekundy głos przebywa drogę w powietrzu około............................................... .

Zad. 10. (1 pkt)
Niewielka amplituda raz wprowadzonego w ruch wahadła, z upływem czasu maleje. Okres
drgań wahadła:

a) nie zmienia się                   b) maleje               c) wzrasta

Zad. 11. (2 pkt)
Morskie fale, których odległość kolejnych grzbietów wynosi 10 m, uderzają w brzeg 12
razy na minutę. Oblicz szybkość rozchodzenia się tych fal.

Zad. 12. (1 pkt)
Wysokość dźwięku zależy od:
a) amplitudy drgań ciała będącego źródłem dźwięku b) natężenia dźwięku
c) okresu drgań ciała będącego źródłem dźwięku d) szybkości rozchodzenia się

    dźwięku

Zad. 13. (1 pkt)
Poziom natężenia dźwięku wyraża się w:
a) sekundach                 b) belach            c) centymetrach                         d) stopniach

Zad. 14. (1 pkt)
Przykładem drgań niegasnących jest:

a) drgający brzeszczot umieszczony jednym końcem w imadle
b) wahadło zegara ściennego
c) rozhuśtana i puszczona swobodnie huśtawka
d) rozciągnięta i puszczona swobodnie sprężyna

Zad. 15. (1 pkt)
Kotary, dywany, wykładziny pokrywające ściany w salach koncertowych i studiach nagrań,
ekrany wokół autostrad mają za zadanie:
a) odbić fale akustyczne                                      b) spowodować dyfrakcję fal akustycznych
c) pochłonąć fale akustyczne                              d) spowodować interferencję fal

         akustycznych

Zad. 16. (2 pkt)
W stronę zatopionego okrętu echosonda wysłała sygnał, który powrócił po upływie
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0,25 sekundy. Oblicz odległość okrętu od echosondy, jeżeli dźwięk w wodzie rozchodzi się

z szybkością 1450 
s

m
.

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. .

Zad. 17*. (4 pkt)
Z kutra wysłano w tej samej chwili sygnały dźwiękowe. Sygnał w wodzie rozchodził się z

szybkością 1450 
s

m
, a w powietrzu z szybkością 340 

s

m
.  Sygnały te zostały odebrane na

holowniku w odstępie 8 s. Oblicz odległość między kutrem a holownikiem.
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

ODPOWIEDZI
A
Zad. 1
Amplituda                    czas, w którym ciało wykonuje jedno pełne drganie
Okres                                 liczba drgań w jednostce czasu
Częstotliwość                    największe wychylenie ciała drgającego z położenia równowagi
Zad. 2   b
Zad. 3

Szybkość rozchodzenia się fali (
s

m
)

Częstotliwość fali (Hz) Długość fali (m)

150 3 50
30 600 0,05
500 2500 0,2

Zad. 4   d
Zad. 5   a
Zad. 6   b
Zad. 7
Na dużych wysokościach powietrze jest rozrzedzone, zatem cząsteczki przekazują sobie
energię wolniej.
Zad. 8   d
Zad. 9   długości fali
Zad. 10   c
Zad. 11   od 17 m do 17 mm
Zad. 12   c
Zad. 13   d
Zad. 14   b
Zad. 15   d
Zad. 16   2970 m

Zad. 17   około 5759 
s

m
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B
Zad. 1
Częstotliwość                              metr
Amplituda sekunda
Okres herc

Zad. 2   a
Zad. 3

Szybkość rozchodzenia się

fali (
s

m
)

Częstotliwość fali (Hz) Długość fali (m)

150 2 75
2 10 0,2

100 200 0,5

Zad. 4   d
Zad. 5   d
Zad. 6   b
Zad. 7
Należy zmierzyć czas np. 10 wahnięć i ten czas podzielić przez 10
Zad. 8   b
Zad. 9   około 340 m
Zad. 10   a

Zad. 11   2
s

m

Zad. 12   c
Zad. 13   b
Zad. 14   b
Zad. 15   c
Zad. 16   181,25 m
Zad. 17   około 3553,15 m

Razem: 22 pkt  +  4* pkt

Ocena:
 0  –  6  pkt niedostateczny
 7  – 10 pkt dopuszczający
11 – 16 pkt dostateczny
17 – 19 pkt dobry
20 – 22 pkt bardzo dobry
20 + zad. 17* celujący

Opracowała: Irena Spaleniec
Zespół Szkół w Potoku Wielkim


