
20 Fale elektromagnetyczne

Na dobry początek  

Do źródeł fal przedstawionych na zdjęciach dopasuj rodzaj wysyłanych przez nie fal elektro
magnetycznych, wybrany spośród podanych w ramce. 
Uwaga. Nie wszystkie rodzaje fal elektromagnetycznych trzeba wykorzystać.

promieniowanie gamma • fale radiowe • promieniowanie ultrafioletowe • 
mikrofale • promieniowanie podczerwone

 

  

  

Wpisz przy cechach fal: E – jeśli cecha dotyczy fali elektromagnetycznej, M – jeśli dotyczy 
fali mechanicznej lub EM – jeśli odpowiada obu rodzajom fal.

Rozwiąż 
dodatkowe 
zadania
docwiczenia.pl
Kod: F89W4L

1 

BA C

2 

Rozchodzi się dzięki drganiom 
cząsteczek ośrodka sprężystego.

W powietrzu rozchodzi się 
z prędkością bliską 300 000 km

s .

Rozchodzi się w cieczach.

Rozchodzi się w ciałach stałych.

Rozchodzi się w próżni. 

Ulega odbiciu.

Wielkością charakteryzującą ją  
jest częstotliwość.

Powstaje w wyniku zmian 
natężenia prądu.

Jej przykładem jest fala na wodzie.

Może powstać w wyniku 
podmuchów wiatru. 

Rozchodzi się w powietrzu. Przenosi energię. 
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Drgania i fale

Znajdź w poniższym tekście fragmenty dotyczące fal elektromagnetycznych i nazwij rodzaj 
tych fal. Dla przykładu zaznaczono i opisano jeden z fragmentów. 

Agata właśnie czytała artykuł w gazecie o negatywnym wpływie na zdrowie zbyt częstego 
korzystania z solarium. Nagle usłyszała dźwięk telefonu komórkowego – właśnie dzwoniła jej 
koleżanka Jola. „Przycisz telewizor” – krzyknęła Agata do swojego brata Marka. Chłopak 
sięgnął po pilota i skierował go w stronę telewizora. „No mów, jak się czujesz” – dopytywała 
Agata. „To na szczęście nic groźnego” – odpowiedziała Jola. „Lekarz zrobił mi prześwietlenie 
i okazało się, że stopa jest cała – to tylko zwichnięcie. Kilka dni i będzie po bólu”. Gdy Agata 
kontynuowała rozmowę, Marek poszedł do kuchni, wstawił obiad do kuchenki mikrofalowej 
i włączył ją. Tymczasem w garażu tata Agaty i Marka wymieniał żarówkę w reflektorze 
skutera. Włączył ją i snop światła padł wprost na ścianę. „Chyba będzie dobrze” – pomyślał, 
a następnie podszedł do grającego radia, w którym ciągle słychać było zakłócenia. Pokręcił 
nieco anteną, co sprawiło, że szumy i trzaski ustały.    

korzystanie z solarium – promieniowanie UV

Podczas serii misji Apollo pozostawiono na Księżycu 
specjalne zwierciadła, które posłużyły do dokładnego 
pomiaru odległości między Ziemią a Księżycem. Wy
słana z Ziemi wiązka lasera padała na zwierciadło na 
Księżycu, a jej część po odbiciu wracała na Ziemię. Czas, 
jaki upłynął między wysłaniem a odebraniem wiązki, 
pozwolił wyznaczyć odleg łość Ziemi od Księżyca.  

Oblicz, ile czasu upłynęło od wysłania do odebrania 
wiązki laserowej, jeżeli Księżyc znajduje się w odległości 
około 380 000 km od Ziemi, a prędkość światła w próż
ni to około 300 000 km
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Zastosuj wzór na czas w ruchu 
jednostajnym. Pamiętaj też o tym, że 
wiązka laserowa musi dwukrotnie przebyć 
odległość między Ziemią a Księżycem.  
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