
Małgorzata Piekarska 
  

SCENARIUSZ LEKCJI FIZYKI w klasie 2 gimnazjum 
  

TEMAT: Fale dźwiękowe - powtórzenie wiadomości 
  
Cel główny: 
Powtórzenie, utrwalenie i usystematyzowanie wiedzy  
na temat fal dźwiękowych; 
Cele operacyjne: 
  
uczeń wie i zna: 

 uczeń zna różne rodzaje fal; 

 uczeń wie, co to jest fala poprzeczna i podłużna; 

 uczeń zna takie wielkości fizyczne jak: długość fali, amplituda, częstotliwość, okres drgań, szybkość 

rozchodzenia się fali; 

 uczeń wie co znaczą pojęcia: 

o odbicie i załamanie fali, 

o interferencja i dyfrakcja, 

o echo i pogłos 

 uczeń zna pojęcia: ultradźwięki, fale akustyczne i infradźwięki; 

 uczeń zna zależność   
uczeń potrafi: 

 uczeń potrafi wykorzystać poznane wielkości fizyczne w różnego typu zadaniach; 

 uczeń potrafi przekształcać wzór ; 

 uczeń potrafi wyjaśnić mechanizm rozchodzenia się fal dźwiękowych; 

 uczeń potrafi wyjaśnić cechy dźwięku; 

 uczeń potrafi współpracować w grupie oraz współodpowiadać za sukcesy  
i porażki grupy; 

Formy pracy: praca zespołowa; 
Środki dydaktyczne:  

 projektor multimedialny, ekran, zestaw komputerowy; 

 program komputerowy znajdujący się na płycie wydawnictwa Nowa Era (część II fale dźwiękowe - 

test), 

 koperty z pytaniami konkursowymi 

 tablica wyników, 

 stoper,  

 karta grupy, 

 regulamin konkursu. 

PRZEBIEG LEKCJI: 
Zajęcia odbywają się w następujących etapach: 
Etap I  
Przywitanie uczniów oraz zaproszonych gości. 
Sprawdzenie listy obecności. 
Etap II 
Zapisanie tematu lekcji: Fale dźwiękowe- powtórzenie wiadomości. 
Tok lekcji: 

 Podział klasy na trzy grupy i nazwanie ich: 

Grupa 1 - Ultradźwięki; 
Grupa 2 - Fale akustyczne; 
Grupa 3 - Infradźwięki. 

 Każda grupa otrzymuje REGULAMIN KONKURSU (załącznik 2) 

oraz KARTĘ GRUPY (załącznik 1). 

 Wybranie w każdym zespole lidera. 

Lider dba o ład i porządek oraz nadzoruje pracę grupy. 
Jest również odpowiedzialny za wypełnienie karty grupy. 

 Przedstawienie regulaminu konkursu. 

 Przebieg konkursu: 

o Wylosowanie pytania przez lidera grupy. 

o Prezentacja wylosowanego pytania. 

o Ustalenie z grupą odpowiedzi. 

o Udzielenie odpowiedzi. 



o Zweryfikowanie przez nauczyciela poprawności udzielonej odpowiedzi. 

o Przyznanie punktu. 
Etap III 

1. Podsumowanie i ocena przebiegu konkursu. 
2. Pożegnanie uczniów i zaproszonych gości. 

  
ZAŁĄCZNIKI: 
KARTY GRUPY (załącznik 1) 
Regulamin konkursu (załącznik 2) 
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