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PRZYRODNICZA LIGA WIEDZY

FIZYKA

Zadanie nr 3

TEMAT: Trampolina

Zadanie: Wykonanie modelu trampoliny oraz przeprowadzenie badań z wykorzystaniem modelu.

Materiały: 

część A: cedzak, garnek, na którym ustawisz cedzak, gumki recepturki (8-10 szt.), wykałaczki 
(20 szt.), klipsy lub spinacze, woreczek foliowy albo kawałek materiału, piłeczka pingpongowa,

część B: gruby papier formatu A3 lub większy, materiały plastyczne, wydruki wyników, zdjęcia 
dokumentujące Twoje badania.

Część A:
Wykonaj model trampoliny według poniższych wskazówek:
1. Przygotuj materiały dla części A.
2. Gumki recepturki rozciągnij wewnątrz cedzaka na jednej wysokości. Zablokuj je 

wykałaczkami po zewnętrznej stronie cedzaka, jak na zdjęciach poniżej.

3. Spinaczami lub klipsami przymocuj folię z woreczka do rozciągniętych na cedzaku 
gumek w taki sposób, aby uzyskać powierzchnię odbijającą trampoliny. W trakcie badań
folia nie powinna się odczepiać, więc musi być solidnie przymocowana.

4. Ustaw swoją trampolinę przy powierzchni, na której możesz stworzyć pionową 
płaszczyznę pomiarową. Może to być ściana, szafa drzwi lub coś podobnego. Możesz 



zaznaczać punkty pomiarowe taśmą albo narysować je na kartce, którą przyczepisz 
do ściany. Ważne, żeby można było mierzyć wysokość z dokładnością do pięciu 
centymetrów.

Część B:
1. Teraz, kiedy Twoja trampolina jest gotowa, możesz przystąpić do badań. Sprawdź, jak 

zachowuje się piłeczka upuszczana z różnych wysokości. Jeśli piłeczka się nie odbija, 
pomyśl, jak poprawić swoją trampolinę. Być może uda Ci się tak przeprowadzić 
doświadczenia, aby piłeczka kilka razy odbiła się od trampoliny, zanim upadnie. Zapisuj 
wyniki swoich badań. Jeśli zauważysz jakąś prawidłowość, koniecznie ją zanotuj.

2. Wyniki swoich badań, przemyślenia, zdjęcia, wnioski itp. umieść na plakacie (format A3 
lub większy). Możesz używać tabel pomiarowych, wykresów, obrazków – wszystkiego, 
co pomoże oglądającym zrozumieć Twoje osiągnięcia. 

3. Swoją pracę podpisz czytelnie (imię, nazwisko, klasa). Niepodpisana praca nie będzie 
oceniana.

4. Plakat należy przynieść do sali 2.09 w nieprzekraczalnym terminie 3 lutego 2023 r.

UWAGA! Jeśli nie masz cedzaka, możesz wykorzystać sitko albo dowolne kółko, na którym 
zamocujesz gumki i stworzysz trampolinę według swojego własnego pomysłu.

Kryteria oceny:

3 pkt. za stworzenie modelu trampoliny (na podstawie zdjęcia z plakatu)
4 pkt. za treści merytoryczne i wyniki badań zawarte na plakacie (odpowiednia ilość pomiarów, 
stworzenie tabeli pomiarowej, analiza wyników, wnioski)
2 pkt. za estetykę wykonania plakatu

9 pkt. - celujący
6-8 pkt. - bardzo dobry
4-5 pkt. - dobry

Termin wykonania: 03.02.2023r.

Dorota Studencka


