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Wstęp 

 
Celem ćwiczenia jest unaocznienie podstawowych cech rzutu ukośnego bez tłumienia. W doświadczeniu ciało wyrzucane jest pod 
pewnym kątem do poziomu, który można zmieniać w zakresie od 0 do 90o. Niezależnie od tego można zmieniać wartość prędkości 
początkowej od 4 do 10 m/s. Na wykresie można obserwować tor rzutu w płaszczyźnie pionowej (parabolę). Inny wykres pokazuje 
zasięg rzutu w zależności od kąta wyrzutu. 
 

 
Przebieg doświadczenia 



 

Wykorzystywana w doświadczeniu aplikacja <Rzut.exe> jest aplikacją opracowaną w środowisku LabVIEW. Przed jej 
uruchomieniem należy pobrać ze strony projektu VccSSe plik <Rzut> z całą jego zawartością i umieścić na dysku C w Documents 
and Settings. 

Uwaga: Przed uruchomieniem aplikacji należy zainstalować Run Time Engine w wersji 8.6 lub wyższej dostępny na stronie 
http://joule.ni.com/nidu/cds/view/p/id/1101/lang/en. 

Instrukcja obsługi eksperymentu (aplikacji) 

1. Po włączeniu programu ustawiamy kąt wyrzutu (pokrętło górne). 

2. Pokrętłem dolnym ustawiamy wartość prędkości początkowej. 

3. Klikając na klawisz „Rzucaj” uruchamiamy program pokazujący tor ciała. 

4. Zmieniając prędkość początkową obserwujemy jego zasięg w funkcji kąta wyrzutu (prawy wykres). 

5. Zmieniając niezależnie kąt wyrzutu i prędkość obserwujemy tor ciała dla różnych warunków początkowych. 

góra

 
Ewaluacja 

http://joule.ni.com/nidu/cds/view/p/id/1101/lang/en


 

 Początkujący Średniozaawansowany Expert 

Podstawowe czynności  Ustawienie wartości kąta 
wyrzutu i wartości prędkości. 
Uruchomienie programu do 
obserwacji toru wyrzuconego 
ciała.  

Ustawienie wartości kąta wyrzutu i 
wartości prędkości. Uruchomienie 
programu do obserwacji toru 
wyrzuconego ciała. Obserwacja 
toru przy różnych warunkach 
początkowych. 

Ustawienie wartości kąta 
wyrzutu i wartości prędkości. 
Uruchomienie programu do 
obserwacji toru wyrzuconego 
ciała. Obserwacja toru przy 
różnych warunkach 
początkowych. Analiza zasięgu 
rzutu w zależności od kąta 
wyrzutu. 

...       

Rozumienie pojęcia Tor ciała w rzucie ukośnym. 
Zasięg rzutu. 

Tor ciała w rzucie ukośnym. 
Zasięg rzutu. Zależność toru od 
warunków początkowych.  

Tor ciała w rzucie ukośnym. 
Zasięg rzutu. Zależność toru od 
warunków początkowych. 
Zależność zasięgu od kąta 
wyrzutu.  

góra

 
Wnioski 

góra

Ćwiczenie jest ilustracją podstawowych pojęć kinematycznych na przykładzie rzutu ukośnego. 

Po wykonaniu tego prostego ćwiczenia symulacyjnego uczeń lepiej rozumie pojęcie toru cząstki oraz jego zależności od kąta 



wyrzutu oraz wartości prędkości wyrzutu (warunki początkowe). Charakterystyczną cechą rzutu ukośnego jest paraboliczny kształt 
toru, który jest bardzo widoczny na wykresach generowanych przez program komputerowy. Wykresy umożliwiają też ocenę 
maksymalnej wysokości osiąganej w czasie lotu, co jest również ważną charakterystyką rzutu. 

  

 

 
  


