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Program zajęć
Mechanika punktu materialnego, bryły sztywnej, fal oraz cieczy:

1. Ruch 1D (prostoliniowy)
2. Ruch 2D (rzuty ukośne)
3. Ruch po okręgu, przyspieszenie styczne i normalne
3. Zasady dynamiki Newtona, siły bezwładności, siła dośrodkowa
4. Siła tarcia, siły oporu powietrza
5. Praca siły stałej, związek pracy z energią kinetyczną
6. Energia potencjalna (grawitacja, sprężystość), zasada zachowania energii
7. Zasada zachowania pędu
7. Prawo powszechnego ciążenia
8. Kinematyka bryły sztywnej
9. Dynamika bryły sztywnej
10. Zasada zachowania momentu pędu
11. Statyka
12. Ruch harmoniczny
13. Fale, dźwięk
14. Mechanika płynów (prawo Archimedesa, ciśnienie hydrostatyczne, prawo Bernoulliego)



Literatura polecana do ćwiczeń i wykładu:

L. W. Tarasow, A.N. Tarasowa,  „Jak rozwiązywać zadania z fizyki”,  Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, W-wa 1995



• Zgodnie z regulaminem studiów UMK, systematyczne uczestnictwo w ćwiczeniach jest
obowiązkowe. W czasie semestru tylko dwie nieobecności mogą być
nieusprawiedliwione.

• Prowadzący może odmówić ewaluacji pracy studenta (w przypadku przedmiotu
kończącego się zaliczeniem z oceną) lub odmówić dopuszczenia do końcowego
kolokwium (w przypadku przedmiotu kończącego się zaliczeniem z oceną) lub
egzaminu (w przypadku przedmiotu kończącego się egzaminem) w sytuacji, w której
student opuścił dwie trzecie zajęć, nawet jeżeli jest w stanie formalnie usprawiedliwić
nieobecności.

• Dwa kolokwia: na 10 i 20 spotkaniu.

• Nieusprawiedliwiona nieobecność studenta podczas kolokwium skutkuje brakiem
podstaw do wystawienia oceny końcowej, skutkiem czego student nie zalicza
przedmiotu. Usprawiedliwiona nieobecność i wyznaczenie późniejszego terminy
kolokwium może prowadzić do zmiany przez prowadzącego formy zaliczenia i zakresu
obowiązującego materiału.

• Student ma prawo do jednorazowej poprawy kolokwium, z którego otrzymał ocenę
niedostateczną.

Obecność i warunki zaliczenia



Mechanika punktu 
materialnego:

ruch prostoliniowy,
prędkość średnia i chwilowa



Prędkość średnia

 x

  
vt1t2

=
xt2

− xt1

t2 − t1
= Δx
Δt

Średnia prędkość:

Średnia szybkość:

Δs

vt1t2 = Δs
t2 − t1

(długość toru / czas)

(położenie końcowe – położenie 
początkowe)/ czas



Zadania

1. Na rysunku przedstawiono zależność przebytej drogi s od czasu t
w pewnym ruchu prostoliniowym. Jaka jest szybkość średnia w
czasie pierwszych dwóch sekund i pierwszych trzech sekund?

Rysunek zapożyczony z książki L. W. Tarasow, A. N. Tarasowa, „Jak rozwiązywać zadania z fizyki”, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, W-wa (1995)



Zadania

2. Pierwszą połowę drogi (s) ciało przebyło ruchem jednostajnym z prędkością v1
= 10m/s, a drugą - z prędkością v2 =30m/s. Jaką szybkość średnią miało to
ciało w czasie całego ruchu.

3. Autobus przejechał jedną trzecią część drogi (s) z prędkością v1 = 20 km/h,
połowę pozostałej części - z prędkością v2 = 30 km/h, a resztę drogi z
prędkością v3= 60 km/h. Oblicz szybkość średnią na całej drodze.



Zadania

4. Biegacz przebiega 100 m w linii prostej w 11s, następnie wraca w czasie 80s.
Jaka jest średnia prędkość (z ang. average velocity) i średnia szybkość (z ang.
average speed) biegacza dla każdej części ruchu oraz dla całego ruchu?

5. Samochód wjeżdża na wzgórze ze stałą prędkością równą 40 km/h, a
następnie zjeżdża z niego tą samą drogą ze stałą prędkością równą 60 km/h.
Oblicz średnią szybkość w czasie całej jazdy.



Jak zdefiniować prędkość w dowolnej chwili?

Prędkość chwilowa
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prędkość chwilowa to pochodna położenia po czasie



Przykład

Prędkość chwilowa

Położenie cząstki poruszającej się wzdłuż osi x (ruch prostoliniowy) opisane jest
następującym wzorem x(t) = 3t2+5, gdzie czas (t) dany jest w sekundach i
pozycja (x) w metrach.

(a) Jaka jest prędkość średnia
pomiędzy 6 i 10 sekundą ruchu?

(a) Jaką wartość ma prędkość
chwilowa w 6 sekundzie?
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  v6s = 6 ⋅6 m s⎡⎣ ⎤⎦ = 36 m s⎡⎣ ⎤⎦



Zadania

6. Położenie cząstki (w metrach) opisane jest równaniem x = 16 – 12t +2t2, gdzie t
to czas w sekundach:

(a) Oblicz wartość prędkości w chwili t = 0s, 3s oraz 4s.
(b) Jaka jest wartość prędkości średniej w przedziale czasu 0s< t < 3s.
(c) Jaka jest wartość prędkości średniej w przedziale czasu 2s < t < 4s.
(d) W której chwili cząstka zmieniła kierunek swojego ruchu?
(e) Jaką drogę przebyła cząstka w ciągu 4s ruchu, a jakie było przemieszczenie

względem położenia początkowego?



7. Na podstawie poniższego wykresu położenia od czasu narysuj wykres
zależności prędkości od czasu.

Zadania



x

Graficzna interpretacja prędkości chwilowej
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tangens nachylenia siecznej AB do osi czasu

tangens nachylenia siecznej AC do osi czasu

tangens nachylenia siecznej AD do osi czasu

tangens nachylenia stycznej w punkcie A do osi czasu



Zadania

8. Posługując się wykresem położenia w funkcji czasu, wyznacz te chwile, dla
których prędkość chwilowa jest równa prędkości średniej dla całego czasu
ruchu.

x



9. Posługując się poniższym wykresem położenia od czasu wskaż przedziały
czasu, w których prędkość chwilowa jest stała, dodatnia, ujemna oraz równa
zeru.

Zadania


