
Temat: Wyznaczanie współczynnika sprężystości 

Eksperyment domowy: Wyznacz współczynnik sprężystości gumki recepturki. 

 

1. Wstęp. 

Ciała stałe, które pod wpływem działającej na nie siły odkształcają się w sposób nietrwały 

mają właściwości sprężyste. Jeśli ciało ma właściwości sprężyste, to po usunięciu siły 

przyjmuje pierwotny kształt. Przykładem takich ciał może byd trampolina, sprężyna, 

metalowy pręt itp. 

Angielski przyrodnik Robert Hooke już w XVII wieku zauważył, że  wydłużenie sprężyny zależy 

od działającej siły i opisał to wzorem:  

Fspr =- k · x        

gdzie: 

 Fspr – siła sprężystości  

 k – stała sprężystości (w układzie SI w N/m) 

 x – odkształcenie, wydłużenie lub skrócenie sprężyny 

Minus we wzorze wskazuje, że siła sprężystości ma zwrot przeciwny do siły powodującej 

odkształcenie. 

 

  

Fspr 



2. Przebieg eksperymentu 

a) przygotuj: dwie gumki recepturki (jedna z gumek posłuży do przymocowania kartki do 

deski), zapałkę, spinacz biurowy, deskę do krojenia, kartkę w kratkę, kilka monet 

(najlepiej dwuzłotowych), inną kartkę, z której wykonasz kopertę na monety, linijkę, klej 

lub zszywacz; 

Uwaga! Powyższy wykaz potrzebnych rzeczy jest przykładowy. Możesz wykonad eksperyment 

przy użyciu innych elementów składowych. 

b) zbuduj zestaw pomiarowy zgodnie z zdjęciem (badanie_sprezystosci.jpg); 

c) na kopercie narysuj strzałkę, która będzie pełniła rolę wskazówki; 

d) obok strzałki narysuj kreskę, którą oznacz jako 0; 

e) umieszczając kolejne monety w kopercie zaznaczaj kreskami miejsca obok wskazówki, 

numerując je 1,2,3…; 

f) po wykonaniu pomiarów wyniki zamieśd w tabeli: 

 

Liczba monet X, cm F, N 

1 
2 
.. 

  

 

X – wydłużenie gumki – odległośd od kreski zerowej do kolejnych kresek 

F – siła sprężystości, która co do wartości jest równa sile ciężkości działającej na monety 

 

Siłę ciężkości oblicz ze wzoru F=mg, poszukaj w Internecie, jaką masę ma dwuzłotówka. 

 

g) na podstawie tabeli wykonaj wykres F(x); 

h) na wykresie narysuj prostą, która w jak najlepszy sposób przetnie naniesione punkty; 

i) wybierz dowolny punkt należący do prostej i odczytaj jego współrzędne; 

j) przekształcając podany we wstępie wzór, oblicz współczynnik sprężystości; wynik podaj 

w jednostkach podstawowych; minus we wzorze pomio. 

 


