
Jednostki: 

Droga:  

Podstawową jednostką drogi jest 1 metr (1 m). 

Jednostka większa to kilometr (1 km).  

1km = 1000 m 

Warto pamiętać również o centymetrach (1 cm) i 

decymetrach (1 dm) 

1 m = 100 cm  1 m = 10 dm 

Czas: 

Podstawową jednostką czasu jest 1 sekunda (1s). 

Używaną jednostką większą jest 1 godzina (1h) 

1h = 3600 s 

Prędkość: 

Podstawową jednostką prędkości w fizyce jest 1 

metr na sekundę (1m/s). Często używaną 

jednostką jest 1 kilometr na godzinę (1km/h) 

1m/s = 3,6 km/h  1 km/h = 
18

5
m/s  

Przyspieszenie: 

Podstawową jednostką przyspieszenia jest 1 metr 

na sekundę do kwadratu (1m/s
2
) 

Siła: 

Podstawową jednostką siły w fizyce jest 1 niuton 

(1 N ). Jednostką większą od 1N jest 1 kiloniuton 

(1 kN )  1kN = 1000 N 

Masa: 

Podstawową jednostką masy w fizyce jest 1 

kilogram ( 1 kg ). Jednostką mniejszą od 1kg jest  

1 gram ( 1 g )  1 kg = 1000 g 

Często używanymi jednostkami masy są 1t ( 1 

tona), 1q ( 1 kwintal) 

1t = 1000 kg  1q = 100 kg 

Warto pamiętać także o dekagramach (1dag) i 

miligramach (1mg) 

1 kg = 100 dag  1 g = 1000 mg 

Pęd: 

Podstawową jednostką pędu w fizyce jest 1 

kilogram razy metr na sekundę (1 kgm/s) 

 

 

Znajomość definicji: 

Rodzaje oddziaływań w przyrodzie: 

1. grawitacyjne 

2. elektrostatyczne 

3. sprężyste 

4. magnetyczne 

Siła: wielkość fizyczna opisująca wielkość 

oddziaływania. Jest to wielkość wektorowa. Do 

pełnego jej opisu należy podać: kierunek, zwrot, 

wartość, punkt przyłożenia. 

Masa ciała: wielkość fizyczna opisująca ilość 

substancji zawartej w danym ciele fizycznym. 

Masa ciała jest wielkością skalarną. Do jej opisu 

wystarczy podać tylko wartość. 

Pęd: wielkość fizyczna równa co do wartości 

iloczynowi masy ciała i jego prędkości. 

I zasada dynamiki: Jeżeli na ciało nie działają 

żadne siły lub siły działające równoważą się, to 

ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się 

ruchem jednostajnym po linii prostej. 

II zasada dynamiki: Jeżeli na ciało działa stała 

niezrównoważona siła, to ciało porusza się 

ruchem jednostajnie przyspieszonym. 

Przyspieszenie w tym ruchu jest wprost 

proporcjonalne do działającej siły i odwrotnie 

proporcjonalne do masy ciała. 

III zasada dynamiki: Jeżeli jedno ciało działa 

na drugie pewną siłą, to drugie ciało działa na 

pierwsze siłą równą co do wartości, o tym 

samym kierunku i przeciwnym zwrocie.  

Zasada zachowania pędu: Całkowity pęd 

układu fizycznego izolowanego od otoczenia 

pozostaje stały. 

Układ izolowany: grupa ciał, które mogą 

oddziaływać ze sobą, ale nie mogą oddziaływać 

z otoczeniem. 

Siła grawitacji ziemskiej: siła z jaką Ziemia 

przyciąga każde ciało, które znajduje się w jej 

pobliżu. 

Siła grawitacji: siła z jaką dowolne dwa ciała 

przyciągają się. 

Siły oporu ruchu: to wszelkie siły utrudniające 

ruch (tarcie, opór powietrza, opór wody). 

Siły bezwładności: siły, które pojawiają się w 

układach nieinercjalnych (poruszających się z 

przyspieszeniem). 

Spadek swobodny: zjawisko spadku ciała pod 

wpływem siły grawitacji bez uwzględniania sił 

oporu ruchu. 

Siła wypadkowa: siła, która zastępuje działanie 

kilku innych sił powodując takie same skutki, jak 

siły, które zstępuje. 

Warunek równowagi dwóch sił: dwie siły 

równoważą się gdy mają ten sam kierunek i 

punkt przyłożenia oraz taką samą wartość lecz 

przeciwne zwroty. 

 

Znajomość wzorów: 

II zasada dynamiki 

m

F
a   

gdzie; a- przyspieszenie w ruchu 

 F - działająca stała siła 

 m - masa ciała 

 Związek między masą ciała a siłą grawitacji 

działającą na dane ciało: 

gmFg   

gdzie: Fg - siła grawitacji 



 m - masa ciała 

 g - stała grawitacji 

Pęd ciała: 
vmp   

gdzie: p - pęd ciała 

 m - masa ciała 

 v - prędkość ciała 

Czas spadku swobodnego: 

   
   

 
 

gdzie:  t – czas spadku 

 h – wysokość z jakiej ciało spada 

 g – stała grawitacji (10N/kg) 

Prędkość końcowa w spadku swobodnym: 

           

gdzie:  vk – prędkość końcowa ciała 

 h – wysokość, z jakiej ciało spada 

 g – stała grawitacji (10N/kg) 

 

 

 

Rozwiązywanie najprostszych zadań, 

wymagających podstawienia do wzoru bez 

konieczności przekształcania jednostek, np.: 

Oblicz wartość siły grawitacji, z jaką Ziemia 

działa na ciało o masie 40kg 

Z jakim przyspieszeniem poruszać się będzie 

ciało o masie 4kg, na które działa stała 

niezrównoważona siła 20N 

Oblicz masę ciała, które pod wpływem siły 300N 

porusza się z przyspieszeniem 4m/s
2
 

Jaka siła działa na ciało o masie 200g, jeśli 

nadała mu przyspieszenie 2m/s
2
? 

Oblicz czas spadku swobodnego ciała z 

wysokości 20m 

Z jaką prędkością uderzy o ziemię ciało 

spadające swobodnie z wysokości 45m? 

Składanie i rozkładanie sił: 

 wyznaczanie siły wypadkowej przy 

dwóch siłach składowych równoległych 

 rozkładanie siły na składowe równoległe 

 rozkładanie siły na składowe prostopadłe 

 

 

Przeliczanie jednostek – przykładowe: 

20cm = 0,2m 

1/5h = 12min. 

200m = 0,2km 

0,05km = 50m 

30cm = 0,3m 

40mm = 0,04m 

2,5dm = 25cm 

5min.= 300s 

⅓h= 20min. 

15m/s = 54km/h 

90km/h = 25m/s 

0,2kN = 200N 

30N = 0,03kN 

450N = 0,45kN 

6890N = 6,89kN 

600g = 0,6kg 

40g = 0,04kg 

3,2kg = 3200g 

0,012kg = 12g 

60dag = 0,6kg 

4,7kg = 470dag 

5dag = 0,05kg 

500mg = 0,5g 

85mg = 0,085g 

 


