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i jednostajnie przyspieszonyi jednostajnie przyspieszony
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ZakZakłład Dydaktyki Fizykiad Dydaktyki Fizyki

Uniwersytet MikoUniwersytet Mikołłaja Kopernika w Toruniuaja Kopernika w Toruniu

Dydaktyka Fizyki: Kinematyka, wstęp



„„Ruch jednostajnyRuch jednostajny””

Ruch jednostajny to taki, w ktRuch jednostajny to taki, w któórym rym 

prpręędkodkośćść pozostaje stapozostaje stałła.a.

PrPręędkodkośćść jest wektorem, czyli ma nie tylko jest wektorem, czyli ma nie tylko 

wartowartośćść, ale i kierunek., ale i kierunek.

Ale, co to jest prAle, co to jest pręędkodkośćść??



„„PrPręędkodkośćść””

„„PrPręędkodkośćść jest to droga przebyta w jest to droga przebyta w 
jednostce czasu.jednostce czasu.””

v=sv=s/t  (/t  (velocitavelocita’’, , stradastrada, tempo), tempo)

SSłłowa nowe: owa nowe: 

1)1) droga, droga, 

2)2) jednostka,  jednostka,  

3)3) czas, no i, czas, no i, 

4)4) prpręędkodkośćść



PrPręędkodkośćść jest tojest to……

PrPręędkodkośćść, jest to warto, jest to wartośćść, kt, któórrąą wskazuje wskazuje 

„„prpręędkodkośściomierzciomierz”” w samochodzie twojego w samochodzie twojego 

taty (lub mamy)taty (lub mamy)

Tu jest to 120 km/hTu jest to 120 km/h

Oznacza to, Oznacza to, żże jade jadąąc cac całły czas z ty czas z tąą

prpręędkodkośściciąą, przejedziemy tras, przejedziemy trasęę z Gdaz Gdańńska ska 

do Torunia (120 km) w cido Torunia (120 km) w ciąągu godzinygu godziny



PrPręędkodkośćść ((śśrednia) 120 km/h rednia) 120 km/h 

oznacza roznacza róówniewnieżż, , żże w cie w ciąągu minuty gu minuty 

samochsamochóód przejed przejeżżddżża 2 km, a 2 km, 

lub telub teżż, , żże se słłupki stojupki stojąące na autostradzie ce na autostradzie 

co 100 metrco 100 metróów, samochw, samochóód mija co 3 d mija co 3 

sekundysekundy



Ruch jednostajny, to na przykRuch jednostajny, to na przykłładad……

Ruch puszczonej swobodnie kuli w Ruch puszczonej swobodnie kuli w 

bowlingubowlingu (w przybli(w przybliżżeniu)eniu)



Ruch jednostajny, to na przykRuch jednostajny, to na przykłład:ad:

Ruch kamienia po lodzie w Ruch kamienia po lodzie w curlingucurlingu

Source: Internet, sorry for not remembering (Finland games?)



Ruch jednostajny, to na przykRuch jednostajny, to na przykłładad

Lot skoczka spadochronowego,                 Lot skoczka spadochronowego,                 

z otwartym spadochronie (w przybliz otwartym spadochronie (w przybliżżeniu)eniu)

Felix Baumgartner, Red Bull, 2012

Lub spadek kawaLub spadek kawałłka papieru w powietrzuka papieru w powietrzu



Ruch jednostajny to, na przykRuch jednostajny to, na przykłładad……

Ruch bRuch bąąbelka powietrza w rurce z olejem belka powietrza w rurce z olejem 



Ruch jednostajny to, na przykRuch jednostajny to, na przykłładad……

Ruch bRuch bąąbelka powietrza w rurce z olejem belka powietrza w rurce z olejem 

Ruch pRuch pęęcherzyka w wodzie gazowanej   cherzyka w wodzie gazowanej   

(w du(w dużżym przybliym przybliżżeniu) eniu) 



Ruch jednostajny to, na przykRuch jednostajny to, na przykłładad……

Zsuwanie siZsuwanie sięę magnesu po miedzianej rmagnesu po miedzianej róówniwni

(gdy(gdyżż sisiłła a „„oporu indukcyjnegooporu indukcyjnego”” jest jest 

proporcjonalna do prproporcjonalna do pręędkodkośści ruchu)ci ruchu)



Ruch jednostajny to, na przykRuch jednostajny to, na przykłładad……

Ruchomy chodnik na lotnisku w Monachium Ruchomy chodnik na lotnisku w Monachium 

Albo i samo Albo i samo „„czczłłapanieapanie”” ludzi na chodniku ludzi na chodniku 



Ruch jednostajny to, na przykRuch jednostajny to, na przykłładad……

Lot dwLot dwóóch sond ch sond VoyagerVoyager, na kra, na krańńcach cach 

UkUkłładu Sadu Słłonecznego onecznego 

https://voyager.jpl.nasa.gov/where/index.html



Jak szybko leci Jak szybko leci 

VoyagerVoyager??

„„PomiarPomiar”” co minutco minutęę::

https://voyager.jpl.nasa.gov/where/index.html

1016 km

2033 km

czyli 1016/60 = 16,9 m/s



Ruch przyspieszony, to na przykRuch przyspieszony, to na przykłładad

Spadek kamienia,Spadek kamienia,

puszczonego z krzywejpuszczonego z krzywej

wiewieżży w Piziey w Pizie



Spuszczony kamieSpuszczony kamieńń przyspiesza,przyspiesza,

ale trudno to ale trudno to 

zauwazauważżyyćć

„„gogołłym okiemym okiem””..



Ruch przyspieszony, to na przykRuch przyspieszony, to na przykłładad

Staczanie siStaczanie sięę kulki po pochykulki po pochyłłej belce ej belce 

((„„rróówni pochywni pochyłłejej””))



Galileo: Galileo: „„Ale to stwierdzenieAle to stwierdzenie…”…”

OdlegOdległłoośści mici mięędzy kolejnymi dzwonkami dzy kolejnymi dzwonkami 

majmająą sisięę do siebie jak 1:3:5:7:9do siebie jak 1:3:5:7:9



Ruch przyspieszony, to na przykRuch przyspieszony, to na przykłładad

Spadek chmury atomSpadek chmury atomóów, puszczonych z w, puszczonych z 

magnetycznej pumagnetycznej pułłapki w SNS w Pizieapki w SNS w Pizie

Cortesy: prof. E. Arimondo
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Innymi sInnymi słłowy,owy,

Ruch przyspieszony, to toczenie siRuch przyspieszony, to toczenie sięę kulki po kulki po 

pochypochyłłym stoleym stole

Ruch jednostajny, to toczenie siRuch jednostajny, to toczenie sięę kulki po stole kulki po stole 

poziomympoziomym



W ruchu jednostajnymW ruchu jednostajnym……

W ruchu jednostajnym, prW ruchu jednostajnym, pręędkodkośćść jest cajest całły y 
czas taka sama,czas taka sama,

a drogi przybywa ra drogi przybywa róównomiernie.wnomiernie.

W ruchu jednostajnie przyspieszonym, to W ruchu jednostajnie przyspieszonym, to 
prpręędkodkośćść rorośśnienie jednostajnie.jednostajnie.

Jak przybywa drogi w ruchu jednostajnie Jak przybywa drogi w ruchu jednostajnie 
przyspieszonym, opisujemy w artykule przyspieszonym, opisujemy w artykule 
„„SkSkąąd sid sięę bierze bierze ½½ we wzorze we wzorze ½½ atat22”” w w 
Fizyce w Szkole, nr 1/2016Fizyce w Szkole, nr 1/2016



A wymyA wymyśśliliłł toto

Galileo Galilei (1564Galileo Galilei (1564--1642): 1642): 

matematyk, astronom, fizykmatematyk, astronom, fizyk

Fizyka zeszła z nieba na ziemię, 
po równi pochyłej Galileusza

E. M. Rogers, Fizyka dla dociekliwych, Oxford  1960, PWN 1972



Fizyka Fizyka –– kinematyka, czyli nauka o ruchukinematyka, czyli nauka o ruchu::

ruch jednostajny i jednostajnie przyspieszonyruch jednostajny i jednostajnie przyspieszony
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