
 

IMIĘ I NAZWISKO …………………………………………………………………………NR…………. 

 

zad.1 Podkreśl ośrodek, w którym najszybciej rozchodzi się fala dźwiękowa 

woda,   powietrze,   próżnia 

 

zad.2 Dyfrakcja to inaczej ………………………………………………………………….………. 

 

zad.3 Odległość między sąsiednimi węzłami fali stojącej wynosi: 

A.   B.   C. 2  D. 3/4    

 

zad.4 Podkreśl, co nie zmienia się przy przejściu fali z jednego ośrodka do drugiego: 

długość fali,   częstotliwość fali,    prędkość fali. 

 

zad.5 Dokończ zdanie  

Fala stojąca powstaje w wyniku nałożenia się dwóch fal o takiej samej: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

zad.6 Podaj przykład fali poprzecznej ………………………………………………….. 

 

zad.7 Wzdłuż gumowego węża rozchodzi się fala poprzeczna. Podaj o ile stopni lub o ile 

radianów różnią się fazą punkty węża odległe o ćwierć długości fali  

 

……………………………….. 

 

zad.8 Fala mechaniczna rozchodzi się wzdłuż sznura z częstotliwością 40 Hz. Co ile sekund 

drgające punkty sznura przechodzą przez położenie równowagi: 

 

…………………………………………………. 

 

zad.9 Najmniejsza długość fal wysyłanych przez nietoperza w powietrzu to około 3,3 mm. Ich 

częstotliwość wynosi zatem: 

□ A) 103 Hz. □ B) 104 Hz. □ C) 105 Hz. □ D) 106 Hz. 

 

zad.10 Fala akustyczna o długości 220 cm przechodzi z powietrza do wody. Prędkość 

rozchodzenia się dźwięku w wodzie wynosi 1500 m/s, więc fala będzie miała długość: 

 

………………………………………………. 

 

zad.11 Jaką moc ma izotropowe źródło dźwięku, jeżeli natężenie pochodzącego z niego dźwięku 

w odległości 2 m wynosi 
2m

W

16

1
? 

A. 1 W  B. 5 W  C. 10 W D.100 W 



 

zad.12 Podkreśl właściwe: 

Dźwięki o tej samej wysokości, wydobywające się jednocześnie ze skrzypiec i gitary, różnią się: 

częstotliwością, nazwą, tonem,  fazą  barwą 

 

zad.13 Rysunek przedstawia kształt falującej powierzchni wody w pewnej chwili. Strzałką 
zaznaczono, w którą stronę rozchodzi się fala. Na podstawie rysunku określ długość fali 
i szybkość jej rozchodzenia się. Częstotliwość drgań każdej cząstki wynosi 0,5s. 
Jakie jest przesunięcie fazowe między punktem 2 i 4? 
 

 

 

 

 

zad.14 Do pomiaru szybkości przepływu krwi w naczyniach krwionośnych jest wykorzystywane 
zjawisko Dopplera. Służą do tego urządzenia zwane ultrasonografami dopplerowskimi. 
Głowica nadawczo-odbiorcza ultrasonografu wysyła mikrofale o określonej częstotliwości 
początkowej ( 0 ) w stronę zbliżających się do niej czerwonych krwinek. 

Jeśli krwinka czerwona mogłaby odbierać 
sygnały, to rejestrowałaby fale o częstotliwości 

równej 0  

mniejszej niż 0  

większej niż 0  

 
Fale odbijają się od krwinek i część z nich kieruje się w stronę głowicy. 
 

Częstotliwość fali rejestrowanej przez głowicę 
jest 

równa 0  

mniejsza niż 0  

większa niż 0  

 

zad.15 Samolot leciał ze stałą prędkością. Gdy mijał urządzenie rejestrujące dźwięk, 

zarejestrowało ono dwukrotne zmniejszenie częstotliwości dźwięku. Oblicz prędkość samolotu.  

 

 


