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“Wolę bawić ludzi z nadzieją, że czegoś 
się też nauczą, niż uczyć ich z nadzieją, 

że dobrze się bawią.”
~ Walt Disney

Parki rozrywki w większości przypadków kojarzą się z kolejkami górskimi i karuzelami.
W tych ekscytujących miejscach można spędzić długie dni lata, ale czy wiecie, że te 
parki są również ogromnymi salami do zajęć z fizyki?

Czy zastanawialiście się kiedyś jak działają kolejki górskie?

Odkrycie jak funkcjonują atrakcje w parkach rozrywki, może być fantastycznym 
sposobem na poznanie fizyki. Osoby, które projektują kolejki górskie, nazywani są  
inżynierami. Kiedy tworzą kolejki w wesołym miasteczku, dokonują wielu obliczeń  
i przeprowadzają nie jeden eksperyment.

Jednym z takich ekspertów fizyki był Izaak Newton (1642-1727). Chociaż zmarł na  
długo przed wynalezieniem kolejek górskich, prawdopodobnie by je pokochał.  
Kolejki górskie wykorzystują jego 3 zasady dynamiki. Kolejnym, uwielbianym przez 
coastery naukowcem, jest Galileusz (1564-1642), który odkrył grawitację. Grawitacja 
to niewidzialna siła, która przyciąga do siebie przedmioty.

Dzięki pracy z ruchem i grawitacją inżynierowie sprawiają, że kolejki górskie są tak 
ekscytujące. Wszystkie atrakcje w parkach są zbudowane z myślą o prawach fizyki, 
a gra tymi prawami powoduje, że te przejażdżki są tak zabawne i przerażające.

Jakie siły, typy energii i prawa fizyki działają w parkach rozrywki? 
OTO FIZYKA PARKU ROZRYWKI ENERGYLANDIA
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AUTO ZDERZAKI
I TRZY ZASADY

DYNAMIKI NEWTONA 

JAKICH PRAW
PRZESTRZEGAJĄ
AUTO ZDERZAKI ?
Kiedy samochody się zderzają, 
prawa Newtona ożywają.
Wyobraź sobie, że twoje auto 
jest idealnie nieruchome. Dopóki 
siła nie zostanie dodana, twój  
samochód nigdzie nie pojedzie,  
z powodu pierwszej zasady  
Newtona (bezwładności).

Przejażdżki auto zderzakami są zaprojektowane tak, aby samochody 
mogły zderzać się bez większego zagrożenia dla pasażerów. Każdy  
pojazd ma wokół siebie duży gumowy zderzak, który wydłuża uderzenie 
i rozprasza siłę zderzenia.
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Pierwsze prawo Newtona mówi, że każdy obiekt w ruchu kontynuuje ruch  
a każdy obiekt w spoczynku nadal pozostaje w spoczynku, chyba że 
działa na niego siła zewnętrzna.  Newton odkrył, że jeśli piłka leży na stole,  
pozostanie tam, ponieważ właśnie to „chce” robić. Jeśli piłka zostanie  
wprawiona w ruch, będzie poruszać się po prostej ścieżce, ponieważ to 
właśnie „chce” zrobić. Obiekt w ruchu nie zatrzyma się, nie zwolni ani nie zmieni 
swojego kierunku, chyba że zadziała na niego siła zewnętrzna np. grawitacja, 
tarcie lub opór powietrza. Kiedy podczas jazdy zderzasz się z innym pojazdem, 
odczuwasz wstrząs. Dzieje się tak ponieważ, pomimo że twoje auto nagle się 
zatrzymało, bezwładność twojego ciała w dalszym ciągu chce podróżować  
w kierunku, w którym poruszała się wraz z samochodem,.

Wszystkie samochodziki w wesołym miasteczku ważą tyle samo, ale 
pasażerowie którzy je prowadzą już nie. Czy zauważyłeś kiedyś, że  
kierowcy którzy ważą więcej, podczas zderzenia poruszają się wolniej  
niż ci lżejsi? Wynika to z drugiej zasady Newtona, która mówi nam, że im 
większy obiekt, tym więcej siły potrzeba do jego poruszenia. 
Znasz już to prawo i praktykujesz je w życiu codziennym. Coś małego, na 
przykład piłka, jest znacznie łatwiejsze do podniesienia i rzucenia niż coś  
dużego i ciężkiego. Im większa masa, tym więcej siły potrzeba do poruszenia 
danej rzeczy dlatego też, w przypadku zderzenia, samochody o większej masie 
nigdy nie będą jechały tak daleko, jak samochody o mniejszej masie.

Jeśli samochód uderzy cię od przodu - cofasz się. To jest przykład trzeciego 
prawa Newtona, które mówi: „dla każdej akcji występuje równa i przeciwna 
reakcja”. Wstrząs jest akcją, a twój odpychający się samochód reakcją. 
Jeśli dwa auta jadące z tą samą prędkością i noszące taką samą masę 
wpadną na siebie, odbiją się i oddalą od siebie w równej odległości. I na  
podstawie drugiego prawa, jeśli istnieje różnica w ilości ciężaru  
przewożonego w dwóch samochodach, ten o mniejszej masie będzie  
podróżował dalej od punktu uderzenia niż samochód o większej masie.

3 PRAWA RUCHU
1

2

3
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SCENARIUSZ LEKCJI

Cel główny:  
 Uczeń:
   podaje treść I, II i III zasady dynamiki 
   zna  różnice między siłami akcji i reakcji oraz siłami  
   równoważącymi się, 
   potrafi narysować siły akcji i reakcji oraz siły równoważące się 
   potrafi wskazać zastosowanie zasad dynamiki w otaczającym go       
   świecie 
   kształtuje umiejętności twórczego rozwiązywania problemów  
   potrafi wnikliwie obserwować oraz wyciągać wnioski
   z przeprowadzanych doświadczeń

Metoda lekcji:
   eksperymentalna,
   dyskusja kierowana,
   doświadczenie
 

TEMAT:  TRZY ZASADY DYNAMIKI NEWTONA - AUTO ZDERZAKI
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Etapy lekcji:
1. Nauczyciel przypomina wiadomości zdobyte na ostatnich 
lekcjach, związane z rodzajem oddziaływań występujących 
w przyrodzie i skutkami wzajemnego oddziaływania ciał.

2. Nauczyciel rozdaje  karty pracy i tłumaczy uczniom pierwsze 
doświadczenie.  
Doświadczenie 1.  
Uczniowie dzielą się w pary i siadają w ustawionych naprzeciw  
siebie autkach. Jedno autko zostaje wprawione w ruch. Co dzieje się 
z drugim podczas zderzenia? Uczniowie w parach wypełniają kartę 
pracy nr 1.

3. Nauczyciel omawia z uczniami doświadczenie, przeprowadza 
dyskusję kierowaną na temat zaobserwowanego zjawiska
i działających sił. Prosi o wskazanie praw działających na autka.

4. Uczniowie wykonują drugie doświadczenie. Swoje obserwacje 
zapisują na kartach pracy.  
Doświadczenie 2. 
Uczniowie siadają w autkach. Autka zostają wprawiane w ruch. 
Co można zaobserwować podczas zderzenia pojazdów? Jakie siły 
działają na autka? Uczniowie podzieleni na trzyosobowe zespoły 
wypełniają kartę pracy nr 2.
 
5. Nauczyciel wykorzystuje wiadomości uczniów na temat 
wzajemnych oddziaływań ciał, powtarza z uczniami zasady 
dynamiki Newtona. Jako podsumowanie zajęć uczniowie
 wypełniają kartę pracy nr 3.
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KARTA PRACY 1

Niech dwoje usiądzie w samochodzikach. Jedno autko uderza w drugie, 
które pozostaje w bezruchu. 

- Czy drugie autko po uderzeniu  pozostaje w miejscu? Co obserwujesz?
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................

- Narysuj siły działające na autka

  AUTKO (jedzie)    AUTKO (stoi)

- Z jakim oddziaływaniem mamy do czynienia.
...........................................................................................................................................................................................................................
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Usiądźcie w samochodzikach. Jedno autko uderza w drugie, które też się 
porusza.  
 

- Co odczuwa pasażer autka? 
...........................................................................................................................................................................................................................

- W jakim kierunku poruszają się autka po zderzeniu?
...........................................................................................................................................................................................................................

- Narysuj siły działające na autka

  AUTKO (jedzie)    AUTKO (jedzie)

KARTA PRACY 2
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KARTA PRACY 3

1. Sformułuj zasady dynamiki Newtona 
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................

2. Uzupełnij luki:
Oddziaływania są .................................. Siły zawsze występują parami.
Akcji towarzyszy ................................. Siły akcji i reakcji  ................................. się wzajemnie
równoważyć, gdyż ....................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
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3. Przedstaw graficznie siły F1 i F2 wzajemnego oddziaływania dwóch
autek będących w ruchu, w przypadku gdy obaj kierowcy ważą po 70 kg. 

4. Podaj przykłady z życia, w których występują siły akcji, reakcji i siły
równoważące się.
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................

 

KIEROWCA - 70kg KIEROWCA - 70kg
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 KARUZELA SISSI
SIŁA DOŚRODKOWA

Karuzele nie są uważane za „atrakcyjne maszyny”, są jednak tak 
samo zależne od praw ruchu jak ich bardziej ekscytujący kuzyni  
czyli kolejki górskie. 

Z całym swoim pięknem i pozorną prostotą karuzela stanowi  
delikatną równowagę ruchu i sił. Wszystkie konie poruszają się 
przez jedno pełne koło w tym samym czasie. Konie na zewnątrz  
karuzeli muszą przebyć większy dystans niż te wewnętrzne. Oznacza 
to, że konie na zewnątrz mają większą prędkość liniową.
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PRAWA, KTÓRE PRZESTRZEGA SISSI?
Wyobraź sobie, że obracasz piłkę wokół cięciwy. Piłka porusza 
się po okrągłej ścieżce. Pierwsze prawo Newtona stwierdza, że  
poruszający się obiekt pozostaje w ruchu, a ruch odbywa się po  
prostej, a nie po kołowej. Ponieważ piłka porusza się po torze kołowym, 
musi na nią działać siła zewnętrzna - ta siła to sznurek. Sznurek  
przyciąga piłkę z powrotem do siebie, działając jak siła dośrodkowa.

Dośrodkowy oznacza „szukanie centrum” i jest siłą działającą na 
karuzelę. Platforma, na której jeżdżą konie, jest siłą dośrodkową, 
która utrzymuje je w ruchu kołowym, podobnie jak sznur był siłą 
dośrodkową piłki. Dopóki jazda porusza się wystarczająco wolno, siła 
dośrodkowa platformy może zatrzymać wszystkich i wszystko na 
pokładzie. Teoretycznie, jeśli karuzela zacznie się poruszać naprawdę 
szybko, siła odśrodkowa przejmie i przełamie siłę dośrodkową.
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Według legendy wiodący koń każdej
karuzeli jest zawsze największy

i najbardziej dekoracyjny.
W wielu przypadkach jest on koniem 

wojskowym. Jeśli w karuzeli znajduje się 
rydwan, pierwszym koniem prowadzącym 

jest ten tuż za rydwanem od
zewnętrznej strony.

CIEKAWOSTKA
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Cel lekcji: 
wprowadzenie pojęcia siły dośrodkowej

Cele operacyjne:
Uczeń :
   opisuje ruch jednostajny po okręgu, posługując się pojęciem siły   
   dośrodkowej
   zaznacza na rysunku kierunek i zwrot siły dośrodkowej
   wskazuje w otoczeniu przykłady sił pełniących rolę siły dośrodkowej
   wykonuje doświadczenie związane z badaniem cech siły dośrodkowej
   opisuje przebieg i wynik przeprowadzonego doświadczenia, wyjaśnia  
   rolę użytych przyrządów, wykonuje schematyczny rysunek obrazujący  
   układ doświadczalny
   opisuje zależność między siłą dośrodkową a masą, prędkością liniową  
   i promieniem

Metody: 
   obserwacje
   doświadczenia
   dyskusja
  
Formy pracy:
   praca zbiorowa (z całą klasą)
   praca w grupach
   praca indywidualna
 

SCENARIUSZ LEKCJI
TEMAT:  JAKA SIŁA POMAGA NAM W ZABAWIE NA

KARUZELI SISSI?
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Przebieg lekcji:
1. Wprowadzenie do tematu lekcji, przypomnienie wiadomości
dotyczących zasad dynamiki Newtona.

2. Dyskusja na temat tego jak zasady dynamiki wpływają na ruch po 
okręgu. Należy uzmysłowić uczniom, że:
- jeśli siły działające na ciało się równoważą, to ciało pozostaje 
  w spoczynku bądź porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym,    
  więc aby ciało poruszało się po okręgu, musi na nie działać siła
- siła działająca równolegle do ruchu ciała może powodować       
  przyspieszanie lub zwalnianie ciała, jeśli więc ciało ma poruszać się
  po okręgu ze stałą prędkością, to działająca na nie siła musi być
  prostopadła do kierunku ruchu

3. Wprowadzenie pojęcia siły dośrodkowej
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Aby obliczyć wartość siły dośrodkowej należy
skorzystać z wzoru: 
 
Fd = m*v2 : R   lub   Fd = m*w*R 
 
gdzie: 
 
Fd – siła dośrodkowa [N] 
 
m – masa obiektu [kg] 
 
v – prędkość obiektu poruszającego się po okręgu[ms] 
 
R – promień okręgu [m] 
 
w – prędkość kątowa [1s]

Przekazujemy uczniom, że
- jeśli siły działające na ciało się równoważą, to ciało pozostaje
   w spoczynku, bądź porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym,    
   więc aby ciało poruszało się po okręgu, musi na nie działać siła;
- siła działająca równolegle do ruchu ciała może powodować      
   przyspieszanie lub zwalnianie ciała, jeśli więc ciało ma poruszać się
   po okręgu ze stałą prędkością, to działająca na nie siła musi być 
   prostopadła do kierunku ruchu. 

4. Przeprowadzenie doświadczenia numer 1. Opis doświadczenia
w załączniku.
 
5. Podsumowanie lekcji: 
- Nauczyciel prosi uczniów, aby podczas wizyty w Parku, rozejrzeli się  
   po otoczeniu i wskazali atrakcje,  gdzie jeszcze działa siła dośrodkowa.   
- Na jakim urządzeniu wg. nich ta siła będzie największa. Od czego     
   będzie zależała jej wielkość. 
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INSTRUKCJA DO DOŚWIADCZENIA

Uczniowie zostają podzieleni na trzyosobowe zespoły. Każdy zespół
otrzymuje taśmę mierniczą oraz kartkę i długopis. Uczniowie wykonują 
założenia doświadczenia korzystając z przejazdu na karuzeli znajdującej się 
na szkolnym placu zabaw.

 Uczniowie mierzą odległość miejsc od osi obrotu karuzeli.
 Zapisują pomiar.

 Obliczają z jaką prędkością kręci się karuzela.

 Każda z trzech osób zapisuje masę swojego ciała.

 Uczniowie siadają na miejscach i zastanawiają się jak działa na nich  
 siła dośrodkowa.

 Obliczają wartość doznanej siły dośrodkowej i wyciągają
 odpowiednie wnioski. 

 Kiedy siła jest największa? Od czego będzie zależała jej wielkość?
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KARTA PRACY

Korzystając z poniższych danych, obliczcie siłę dośrodkową, którą
będziecie mogli doświadczyć podczas przejazdu na karuzeli Sissi. 

IMIĘ ................................................................................

   Promień             Masa          Prędkość              Siła dośrodkowa 
   

IMIĘ ................................................................................

   Promień             Masa          Prędkość              Siła dośrodkowa 
   

IMIĘ ................................................................................

   Promień             Masa          Prędkość              Siła dośrodkowa 
   

 Konik 1       3,5m        4 obroty / min  
 
 Konik 2     4,5m        4 obroty / min 

 Konik 1      3,5m        4 obroty / min 
 
 Konik 2     4,5m        4 obroty / min

 Konik 1      3,5m        4 obroty / min 

 Konik 2     4,5m        4 obroty / min

Obliczenia:
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TSUNAMI DROP
SWOBODNY SPADEK

Jazda ze spadkiem swobodnym jest jak kolejka górska, która  
porusza się tylko w górę i w dół. Po zajęciu miejsca pasażerowie są  
unoszeni wysoko nad ziemię. Nagle spadają, przyciągani przez 
grawitację. Podczas zrzutu odczuwają delikatne uderzenie  
i czują się jak astronauta unoszący się w kosmosie.

Co sprawia ten stan nieważkości? Odpowiedź ma związek  
z odkryciami włoskiego naukowca Galileo. Historia mówi, że Galileo 
wziął kulę armatnią i inne przedmioty na szczyt krzywej wieży w Pizie 
i upuścił je jednocześnie.

Czy uważacie, że najcięższy obiekt pierwszy uderzył o ziemię? Nie. 
Wszystkie przedmioty uderzyły o ziemię jednocześnie, bez względu 
na ich wagę. Grawitacja ściągnęła je w tym samym tempie.  
Podczas swobodnego spadania, pasażerowie jak i ich miejsca, 
również spadają w tym samym tempie, ale ponieważ siedzenie 
jest niżej, ląduje ono na chwilę przed nimi i dlatego czują, jakby się  
unosili.

Ciała swobodnie opadające to obiekty poruszające się wyłącznie 
pod wpływem grawitacji. Newton zaczerpnął pomysły Galileusza  
i sformalizował je w swoich prawach ruchu.
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JEŚLI CHCESZ ZAOBSERWOWAĆ ZJAWISKO
SWOBODNEGO SPADANIA W AKCJI, WYPRÓBUJ

NASTĘPUJĄCE DOŚWIADCZENIE. 

1.   Znajdź plastikowy lub papierowy kubek.

2.   Wywierć lub wybij dwa otwory (o średnicy około 0,5 cm) po
      przeciwnych stronach ścianek.

3.   Napełnij kubek wodą do krawędzi. Woda przepłynie z kubka przez   
      otwory.

4.   Teraz napełnij kubek, zakryj otwory palcami i upuść kubek
      z podniesionej pozycji. Woda nie wypłynie z otworów podczas
      swobodnego spadania.

Co sprawia, że tak się dzieje?
Kiedy kubek jest w spoczynku, siła grawitacji ciągnie wodę w dół.  
W miejscu otworów nic nie równoważy siły grawitacji i nie zapobiega 
wylaniu się wody z kubka.

Jednakże, gdy kubek znajduje się w swobodnym spadku, woda nie 
wycieknie, co sprawia, że wydaje się, że woda nie odczuwa grawitacji 
w dół. Po prostu spada na ziemię w tym samym tempie co kubek.

To uczucie nieważkości (wrażenie, że nie odczuwasz grawitacji  
w dół) odczuwają również pasażerowie podczas swobodnego  
spadku. W drodze na szczyt są oni dociskani do siedzeń, co zapewnia im 
poczucie większej wagi. Ale kiedy spadają swobodnie, spadają w tym 
samym tempie co otoczenie - w tym przypadku są to ich miejsca. Bez  
nacisku na siedzenia odczuwają nieważkość, ale w rzeczywistości 
działają na nich te same siły grawitacji.
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Jak już wspomniano w przejażdżkach swobodnych wykorzystu-
je się silniki, które zabierają wagon i pasażerów na szczyt wieży, 
budując w ten sposób potencjalną energię. Gdy osiągną szczyt, 
energia potencjalna jest energią zmagazynowaną. Po zwolnieniu  
wagonika , gdy grawitacja ciągnie go z powrotem na ziemię, energia  
potencjalna zamienia się w energię kinetyczną.  Pamiętajcie, że 
wszystkie przedmioty spadają w tym samym tempie bez względu 
na wagę przedmiotu. Zarówno pasażerowie  jak i wagonik spadają  
z tą samą prędkością, co daje poczucie nieważkości

PRAWA, KTÓRE PRZESTRZEGA TSUNAMI DROP?

SWOBODNY OPAD 
ENERGIA POTENCJALNA

ENERGIA KINETYCZNA
GRAWITACJA

Chociaż wszystkie przedmioty spadają w tym 
samym tempie, bez względu na ich wagę lub 
rozmiar, niektóre obiekty są bardziej narażone 

na wpływ oporu powietrza. Ze względu na 
kulisty kształt, kule pozwalają na swobodny 

przepływ powietrza obok nich, przy niewielkim 
oporze powietrza, który je spowalnia. Pióra 
i spadochrony są tak ukształtowane, aby 

chwytały powietrze, co skutecznie spowalnia 
ich spadek.

W próżni wszystkie przedmioty zawsze spadają 
z tą samą prędkością, ponieważ opór

powietrza nie ma na nie wpływu.

CIEKAWOSTKA
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SCENARIUSZ LEKCJI

Cel lekcji:  
Wprowadzenie pojęcia swobodnego spadku ciał.
 
Cele operacyjne: 
Uczeń:
   wykorzystuje wielości fizyczne do opisu wyników obserwacji        
   i doświadczeń związanych z badaniem swobodnego spadania    
   ciał 
   przeprowadza doświadczenia i wyciąga wnioski
   z przeprowadzonych doświadczeń 
   opisuje swobodne spadanie ciał stosując II zasadę dynamiki,  
   posługuje się pojęciem przyspieszenie ziemskiego 
   podaje wartość przyspieszenia ziemskiego 

Metody pracy:
   dyskusja kierowana 
   pokaz 
   metoda doświadczalna
 

TEMAT:  CZY TSUNAMI DROP MOŻE BYĆ SZYBSZY NIŻ
SAMOCHÓD? 
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Przebieg lekcji:
1. Nauczyciel przeprowadza z uczniami dyskusję kierowaną na 
temat II Zasady Dynamiki Newtona.

2. Nauczyciel pyta uczniów czym wg nich jest swobodny spadek 
ciał.  Demonstruje przykład swobodnego spadku kartki papieru 
rozłożonej i zwiniętej w kulkę z takiej samej wysokości.  
Od czego zależy szybkość spadania kartki? 

3. Nauczyciel przeprowadza z uczniami dyskusję na temat 
grawitacji , wprowadza jej uśrednioną wielkość. 

4. Zostaje wprowadzony wzór na prędkość  swobodnego spadku 
ciał, z pominięciem oporów powietrza;

V = gt
  
V =     2gh 

 
5. Uczniowie przeprowadzają doświadczenie.  Wyciągają wnioski, 
porównują prędkość atrakcji do prędkości samochodu w terenie 
zabudowanym i poza nim.
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INSTRUKCJA DO DOŚWIADCZENIA

Uczniowie dzielą się na grupy. Każda para otrzymuje stoper, kartkę,
długopis i kalkulator.

Każda grupa staje wokół Tsunami Drop i wykonują pomiar czasu spadania 
atrakcji od momentu bezruchu do końca cyklu oznaczającego koniec ruchu. 

Uczniowie wykonują  obliczenia prędkości korzystając ze wzoru V= gt.
Nauczyciel przypomina o zamianie jednostek, tak aby zmienne były podane  
w odpowiednich jednostkach. 

Zamieniają otrzymaną prędkość na km/h i porównują z dozwoloną  
prędkością samochodu w terenie zabudowanym i poza nim. 

Korzystając z drugiego wzoru wyznaczają jak
wysoki powinien być Tsunami Drop, aby
spadając osiągał prędkość 100 km/h

Porównują swoje obliczenia z rzeczywistym
wymiarem atrakcji.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

6. Jako podsumowanie lekcji:

Uczniowie odpowiadają na pytanie
wybierając poprawną odpowiedź:
 
Podczas swobodnego spadania ciała: 
 
a) masa ciała i jego prędkość nie ulegają zmianie,  
b) masa ciała zmienia się, a prędkość pozostaje stała 
c) zmienia się masa i prędkość ciała,  
d) masa ciała i przyspieszenie nie ulegają zmianie.
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SPACE GUN
I BOOMERANG

- WAHADŁO
Przejażdżki wahadłowe przypominają huśtawki, które pamiętamy  
z dzieciństwa. Huśtawki dają poczucie latania w kontrolowany 
sposób. Poruszasz nogami, aby zapewnić siłę wystarczającą do  
zwiększenia wysokości łuku huśtawki i cieszysz się zwiększoną  
prędkością huśtania. Kiedy przestaniesz poruszać nogami, huśtawka  
stopniowo zwalnia, a następnie zatrzymuje się.

PRAWA, KTÓRE PRZESTRZEGAJĄ SPACE GUN I BOMERANG

Co powoduje uczucie „nieważkości” podczas jazdy Boomerangiem?

Pasażerowie często doświadczają prawa nieważkości, gdy zbliżają się 
do szczytu wahadła. Jeśli jazda jest typem, który tworzy pełne koło 360 
stopni, odczuwa się wówczas poczucie całkowitej nieważkości.

Uczucie nieważkości nie jest spowodowane spadkiem sił  
grawitacji - ludzie nie odczuwają sił grawitacji. Czujesz siłę  
siedzenia (lub innego obiektu zewnętrznego) pchającego na  
twoje ciało z siłą przeciwdziałającą przyciąganiu grawitacyjnemu.  
75 kg osoba spoczywająca na krześle biurowym doświadcza,  
jak siedzenie  pcha ją ku górze z siłą 75 kg. Jednak u szczytu  
wahadła ta sama osoba ważąca 75 kg poczuje się lże-
jsza. W tym miejscu pasażerowie zaczynają „wypadać”  
z miejsc. Osoba ważąca 75 kg nie ma już pełnego  
kontaktu ze swoim siedziskiem, siedzenie nie naciska już na nią 
z siłą 75 kg. Zatem pasażer ma wrażenie, że waży mniej niż jego  
normalna waga.
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Dlaczego doświadczamy dużych sił G podczas
jazdy Space Gun?

Gdy pasażerowie przejeżdżają przez dół łuku kołowego, często  
doświadczają dużych sił G. Po raz kolejny, te siły G nie są dowodem 
na wzrost sił grawitacji, lecz na skutek wzrostu siły przyłożonej przez 
siedzenie do ich ciał. Zrozumienie tego wymaga trochę informacji  
o ruchu kołowym.

Ruch obiektu w kole wymaga siły skierowanej w kierunku środka koła 
(często nazywanej „siłą dośrodkową”). Oznacza to, że na dole okrągłej 
huśtawki musi znajdować się siła skierowana do góry (ponieważ 
środek koła jest skierowany do góry). Siły grawitacyjne są zawsze  
skierowane w dół na ciało pasażera; dlatego nie mogą one 
spełnić tego wymogu siły dośrodkowej. Siłę dośrodkową 
dostarcza siedzenie, popychając jeźdźca w górę z siłą większą niż  
przyciąganie grawitacyjne. W przypadku osoby o wadze  
75 kg siedzenie może wymagać uniesienia  150 kg. To dwa razy więcej 
niż zwykle doświadcza nasz pasażer o wadze 75 kg . Z tego powodu  
powiedzielibyśmy, że doświadcza on siły 2 G.
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Przeciążenia jakie występują
na Space Gun to 3G.

Sprawdź ile możesz ważyć podczas
tej przejażdżki?

A jakie przeciążenia ma Boomerang? 

CIEKAWOSTKA
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CIEKAWOSTKA

SCENARIUSZ LEKCJI

Cel główny:  
Zapoznanie uczniów z ruchem drgającym.
 
Cele szczegółowe:
   uczeń wie, na czym polega ruch drgający i podaje jego cechy,        
   zna jednostki siły; 
   uczeń potrafi podać przykłady ciał wykonujących ruch drgający, 
   uczeń zna pojęcia i wielkości opisujące ruch drgający i potrafi       
   wyjaśnić ich znaczenie,  
   uczeń wie, jakim ruchem porusza się ciało drgające, gdy zbliża się   
   do położenia równowagi i gdy od niego się oddala,  
   uczeń odczytuje amplitudę i okres z wykresu x(t) dla drgającego ciała, 
   uczeń wie, co to są drgania gasnące i niegasnące,  
   uczeń wie, jakie przemiany energii mechanicznej zachodzą 
   w ruchu drgającym wahadła, 
   uczeń rozumie zjawiska fizyczne zachodzące w jego otoczeniu.cji; 

Metody pracy:
   eksperymentalna 
   pokaz 
   dyskusja kierowana
 
Formy pracy:
   zbiorowa
   indywidualna
 
Środki dydaktyczne:
kartka, długopis, stoper

TEMAT:  CO SPRAWIA, ŻE SPACE GUN  I  BOOMERANG NIE 
MOGĄ SIĘ ZATRZYMAĆ?
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Tok lekcji:
1. Nauczyciel nawiązuje do ruchów, jakie uczniowie poznali na lekcjach 
fizyki. Uczniowie wymieniają poznane ruchy ze względu na kształt toru 
(prostoliniowy i krzywoliniowy) oraz ze względu na szybkość 
(jednostajny, jednostajnie przyspieszony i jednostajnie opóźniony).

2. Nauczyciel dzieli uczniów na dwie grupy i poleca im obserwować  
ruch dwóch atrakcji; SPACE GUN  i  BOOMERANG.  Podczas obserwacji 
poleca uczniom wskazać wspólne cechy tych ruchów.  
W wyniku obserwacji a także dyskusji uczniowie podają następujące 
cechy: 
- ciało porusza się w jedną a potem w drugą stronę, 
- po przeciwnych stronach ciało zatrzymuje się,  
- jego szybkość rośnie, maleje i ponownie zatrzymuje.
Nauczyciel zadaje pytanie:
”Z jakim ruchem mamy w tych przykładach do czynienia?” 
Uczniowie odpowiadają, że to ruch przyspieszony i opóźniony. 
Nauczyciel potwierdza poprawność wskazanych przez uczniów cech 
i stwierdza, że prezentowane przykłady są ruchem drgającym zwanym 
również ruchem harmonicznym.

3. Nauczyciel podaje informacje; 
Ruch drgający (harmoniczny) polega na okresowym wychyleniu ciała 
z położenia równowagi. Przykłady:  
- ruch SPACE GUN  i  BOOMERANG 
- ruch ciężarka na sprężynie 
- ruch kulki zawieszonej na nitce
- uderzona struna gitary 
- ruch huśtawki 
- wahadło zegara

4. Cechy ruchu drgającego:  
- zachodzi tam i z powrotem po tym samym torze,  
- powtarza się w równych odstępach czasu, 
- po pewnym czasie ustaje.
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5. Wielkości opisujące ruch drgający 
- ciało porusza się w jedną a potem w drugą stronę,  
- po przeciwnych stronach ciało zatrzymuje się, 
- jego szybkość rośnie, maleje i ponownie zatrzymuje. 
Nauczyciel wyjaśnia, że położenie równowagi jest punktem do którego 
ciało drgające w tym ruchu nieustannie dąży i osiąga to położenie, gdy 
ten ruch ustaje.  Uczniowie poznają wzory na okres drgań:

f = n/t   lub   f = 1/T

gdzie: 
 
f – częstotliwość 
 
n – ilość drgań 
 
t – czas, w którym zaszło n drgań 
 
T – okres

6. Uczniowie wykonują ćwiczenie polegające na obserwacji ruchu 
atrakcji, policzeniu okresu ich drgań oraz częstotliwości. Następnie 
grupy się zamieniają i wykonuję to samo ćwiczenie na drugiej atrakcji.

Podsumowanie lekcji: 
1. Wyjaśnij, jaki ruch nazywamy drgającym.
2. Opisz różnicę między drganiami gasnącymi a drganiami
    wymuszonymi. Podaj przykłady obu rodzajów drgań.
3. Wyjaśnij znaczenie pojęć:
a) amplituda drgań,
b) częstotliwość drgań,
c) okres drgań.
4. Omów zależność między okresem drgań a ich częstotliwością.
5. Wyjaśnij, od czego zależy okres drgań wahadła.
6. Przeanalizuj zmiany energii podczas drgań wahadła.
- uderzona struna gitary 
- ruch huśtawki 
- wahadło zegara- powtarza się w równych odstępach czasu, 
- po pewnym czasie ustaje.
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ROLLER COASTERY
I FIZYKA

PRAWA FIZYKI, KTÓRE PRZESTRZEGAJĄ COSTER-Y

SWOBODNY OPAD 
ENERGIA POTENCJALNA

ENERGIA KINETYCZNA
GRAWITACJA

Kolejki górskie to idealne miejsce, aby zobaczyć wszystkie  
omawiane wcześniej prawa, siły i energie w pracy. Wbrew  
pozorom atrakcje te nie są napędzane silnikami przez całą drogę.  
W rzeczywistości większość z nich jest ciągnięta tylko na szczyt 
pierwszego zjazdu - najwyższego punktu kolejki. W kolejnych  
etapach całego przejazdu, znaczenie ma niezawodna fizyka.

Cała podróż opiera się wyłącznie na potencjalnej energii, 
którą wagonik uzyskał dzięki pozycji na szczycie pierwszego  
wzniesienia. Im wyższe wzniesienie, tym większa jest odległość, na 
którą grawitacja może zadziałać. Kiedy wagonik kolejki zjeżdża ze 
wzgórza, jej energia potencjalna jest przekształcana w energię  
kinetyczną. Gdy kolejka zaczyna wspinać się na nowe wzgórze,  
energia kinetyczna zmienia się z powrotem w energię potencjalną, 
dopóki nie zostanie ponownie uwolniona podczas zjazdu ze wzgórza, 
na które właśnie się wspiął.
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Grawitacja i bezwładność są w tym przypadku dużymi graczami, 
jeśli chodzi o to jak doświadczasz jazdy. Siła grawitacji jest  
mierzona w siłach G. Przez większość czasu doświadczasz jej  
normalnej siły czyli 1 G. Ruch może jednak zmienić sposób  
odczuwania siły grawitacji. Kiedy samochody jadą pod górę,  
czujesz się cięższy, ponieważ twoja bezwładność chce, abyś  
został z tyłu, a na ciebie działa więcej sił G. Tak więc, jeśli przejażdżka  
wywiera siły 3 G, poczujesz, że ważysz 3 razy więcej niż naprawdę.  
Alternatywnie, gdy wagonik jedzie w dół wzgórza, czujesz się  
nieważki, ponieważ spadasz z razem z nim i doświadczasz zerowej 
siły G.

Kiedy pętle i zwroty są wbudowane w tor, staje się on siłą  dośrod-
kową, która utrzymuje ruch wagonu i pasażerów w ruchu kołowym.  
Podczas podróży przez pętlę bezwładność pasażerów, która chce 
aby podróżowali oni w linii prostej, sprawia, że czują się, jakby  
zostali „wciśnięci” w swoje miejsca. Kiedy kolejka wjeżdza w pętlę lub  
na wzgórze, musi zjechać, ponieważ dla każdej akcji występuje  
równa i przeciwna reakcja. A jeśli nie ma wystarczającej 
siły lub prędkości, aby pokonać swoją masę, wagonik nie  
przejedzie całego toru.

waga wagonu = 1000kg

EP - energia potencjalna              EK - energia kinetyczna

1. Na wagon działa siła napędowa, 
wzrasta jego energia potencjalna.

2. Najwyższy punkt - wagon zatrzymał się,
ma maximum EP. Wartość EK=0.

3. EP zmienia się na EK i wagon 
przyspiesza.

h = 45m

4. Najniższy punkt, maximum EK 
a EP=0.

5. Wagon ma wystarczającą ilość EK 
aby wspiąć się na kolejne wzniesienie.

6. Zwalnia, traci EK ale pozyskuje 
coraz więcej EP.

g=10N/kg
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3 PRAWA RUCHU
1

2

3

Newton określił swoje trzy prawa ruchu, które pomagają wyjaśnić, 
jak działają kolejki górskie. Pierwsza zasada Newtona mówi nam: 
poruszający obiekt będzie się poruszał – w tym samym kierunku,  
z ta samą prędkością – chyba że jakaś siła go spowolni.
Wagonik zjeżdżający ze wzgórza porusza się po torach  
(ciągnięty grawitacyjnie), dopóki coś go nie zatrzyma lub nie zmieni  
jego kierunku. Kiedy tor zaczyna podążać w górę, wagonik zwalnia 
ponieważ walczy z grawitacją. Pierwsze prawo Newtona jest czasem 
nazwane „ prawem bezwładności”.
Bezwładność to wymyślne słowo na pomysł, że poruszające się  
obiekty „lubią”, aby pozostać w ruchu, a nieruchome „lubią” aby 
pozostać w miejscu. Kolejki górskie zachwycają swych pasażerów, 
ponieważ mieszają się z bezwładnością ich ciał. Gdy wagonik jedzie 
do przodu,  ciało chce jechać w tym samym kierunku z tą samą  
prędkością, ale kiedy samochód zmienia kierunek lub prędkość,  
ciało potrzebuje chwili, aby dogonić „nowy plan”.

Drugie prawo ruchu Newtona mówi nam: prędkość obiektu 
zmienia się, gdy działa na niego siła zewnętrzna. Im cięższy jest  
przedmiot, tym więcej siły potrzeba do zmiany jego prędkości.  
Dlatego najwyższe wzgórze na kolejce górskiej jest zawsze na 
starcie. Aby zgromadzić wystarczającą ilość energii koniecznej do  
ukończenia przejazdu, wagonik musi ruszyć z wysokiego wzgórza.  
To pomaga grawitacji wykonać całą pracę.

Trzecia zasada ruchu Newtona mówi nam: jeśli ciało A działa 
na ciało B z pewną silą F (akcja), to ciało B działa na ciało 
A z taką samą siłą (reakcja) , lecz w przeciwnym kierunku.  
Podczas przejazdu kolejki przez pętlę, jej wagon naciska na tor  
a tor naciska z powrotem na wagon. Gdyby jeździł on wystarczająco  
szybko, można by podróżować dookoła pętli.
Aby zapewnić bezpieczeństwo jazdy, pętle coasterów nie są  
idealnymi kołami. Są owalne w kształcie jajka. Ten kształt spowalnia  
podróż.
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Zgodnie z pierwszą zasadą ruchu Newtona, obiekt w ruchu ma  
tendencję do pozostawania w ruchu. Dlatego wagony kolejki nie tylko 
ścigają się w dół, ale pokonują grawitację i kontynuują dalszą jazdę. 
Pasażerowie chcą jechać z tą samą prędkością i w tym samym  
kierunku.  Kiedy wagonik przyspiesza, zwalnia i / lub zmienia kierunek, 
jego pasażerowie mogą odczuwać zawroty głowy.

Kiedy stoimy mocno na ziemi, wszyscy doświadczamy  
naturalnej siły grawitacji znanej jako siłą G. 1G jest równy sile, która  
utrzymuje nas przywiązanych do Ziemi. W zależności od kierunku, 
w którym porusza się wagonik i wielkości przyspieszenia, niektóre  
kolejki mogą dostarczyć miażdżącej dodatniej siły G nawet do 5G 
czyli pięciokrotnej siły ziemskiej. Pasażerowie czują się wówczas tak, 
jakby byli znacznie ciężsi niż ich rzeczywista waga.  

I odwrotnie, pasażerowie mogą również doświadczać ujemnych sił 
G. Jest to najczęściej odczuwalne, tuż przed zjazdem ze szczytu po 
tym jak wagonik wjechał na niego z dużą prędkością.  Już wiemy, 
dzięki pierwszemu prawu Newtona, że  pasażerowie chcą pędzić w 
kierunku nieba pomimo faktu, że wagon zaczyna spadać po drugiej 
stronie wzgórza. 

SIŁY G-FORCE
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W trakcie przejazdów pasażerowie kolejki doświadczają również sił 
bocznych, które poruszają ich w lewo lub w prawo, powodując częste 
uderzanie sie o siebie.
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Kolejki górskie klasyfikuje się w 3 kategoriach. 
Ich wyznacznikiem jest wysokość, którą mierzy 

się od najwyższego punktu toru do podłoża.

- od 61 do 91,4 m to HYPER COASTER
(także: mega coaster) – Hyperion jest najwyższym  

mega costerem w Europie. Z kolei Zadra po-
biła rekord najwyższej kolejki hybrydowej (sta-

lowo-drewnianej) świata

- od 91,4 do 121,9 m  to GIGA COASTER

- ponad 122 m to STRATA COSTER

CIEKAWOSTKA
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SCENARIUSZ LEKCJI

Cel główny:  
Zapoznanie uczniów z pojęciem siły oraz przykładami sił
wykorzystywanych w życiu codziennym. 
 
Cele szczegółowe: 
Uczeń:
   wie co to jest siła;
   zna jednostki siły; 
   potrafi określić rodzaj siły; 
   umie wskazać jaka siła działa w danej sytuacji; 

Metody pracy:
   słowna – dyskusja kierowana
   aktywizująca – burza mózgów
 
Formy pracy:
   praca w grupie,
   praca z całą grupą
 
Środki dydaktyczne:
wybrane atrakcje w parku rozrywki, karty pracy

TEMAT:  SIŁY W PARKACH ROZRYWKI I ICH PRAKTYCZNE
ZASTOSOWANIE
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1. Nauczyciel przedstawia uczniom temat lekcji oraz jej cele. 

2. Przeprowadza z uczniami dyskusję kierowaną na temat rodzajów 
sił występujących w przyrodzie; siła grawitacji, siła tarcia, siła  
wyporu, siła odśrodkowa bezwładności. 

3. Nauczyciel dzieli uczniów na 3 osobowe grupy i rozdaje im karty 
pracy.

4. Uczniowie wraz z nauczycielem przemieszczają się do wybranych 
atrakcji parku, sprawdzają jaka wg. nich siła działa na danym 
urządzeniu.
 
5. Jako podsumowanie uczniowie dzielą się ze sobą swoją pracą  
i uzasadniają dokonanie odpowiedniego wyboru.
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KARTA PRACY
OBSERWACJE I ODCZUCIA NA PRZYKŁADZIE ATRAKCJI

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

1. Jaki był kierunek/ kierunki oddziaływania odczuwanego przez
ciebie podczas przejazdu?

2. Jaki ciężar własny odczuwałeś/ odczuwałaś na szczycie pojazdu?

3. Jaki ciężar własny odczuwałeś / odczuwałaś na początku opadania?

Do przodu i w dół Na bok i w dół

Do tyłu i w dół

Cięższy

Cięższy

Lżejszy

Lżejszy

Nieważki

Nieważki

Normalny

Normalny

W górę
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Normalny

Normalny

4. Jaki ciężar własny odczuwałeś / odczuwałaś przy końcu opadania?

5. Jaki był kierunek odczuwanego przez ciebie oddziaływania podczas 
ruchu po pionowej pętli?

6. Co działo się z twoim ciałem podczas hamowania pod koniec jazdy?  
Jaki ciężar własny odczuwałeś / odczuwałaś?

Na bok

Przesunęło się ku przodowi

Na zewnątrz

Przesunęło się do tyłu

Do środka

Przesunęło się w bok

Do tyłu

Nie było nagłych ruchów

Cięższy Lżejszy Nieważki Normalny
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7. Czy po tym jak pętla przeszła w skręt czułeś / czułaś się?

8. Obrazki poniżej pokazują wagonik kolejki górskiej FORMUŁA w trzech 
miejscach na pętli. Co odczuwałeś w każdym z nich?

Cięższy

Cięższy

Lżejszy

Lżejszy

Nieważki

Nieważki

Normalny

Normalny
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Normalny

Normalny

Cięższy

Cięższy

Lżejszy

Lżejszy

Nieważki

Nieważki

Normalny

Normalny
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