
Jednostki: 

Długość:  

Podstawową jednostką długości 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 jed-

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

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

5
m/s  

Masa: 

Podstawową jednostką masy w fizyce jest 1 ki-

logram ( 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 

Energia: 

Jednostką każdej energii jest 1J (dżul), a więc 

energii potencjalnej grawitacji, energii kinetycz-

nej energii całkowitej jest też 1J 

Częstotliwość: 

Jednostką podstawową częstotliwości jest 1Hz 

(herc) 

    
 

 
 

Należy pamiętać o wielokrotnościach i podwie-

lokrotnościach: 

1kHz (kiloherc) = 1000Hz 

1MHz (megaherc) = 1000000Hz = 1000kHz 

1GHz (gigaherc) = 1000000000Hz = 

1000000kHz = 1000MHz 

 

 

Znajomość definicji: 

Ruch drgający: ruch, w którym ciało cyklicznie 

porusza się z jednego skrajnego położenia do 

drugiego i z powrotem. 

 

Okres drgań: czas jednego pełnego drgnięcia 

(czyli ruchu z jednego skrajnego położenia do 

drugiego i z powrotem) 

 

Częstotliwość: ilość pełnych drgnięć w jednost-

ce czasu (czyli w 1 sekundzie) 

Amplituda: maksymalne wychylenie z położe-

nia równowagi 

Wahadło matematyczne: niewielka masa za-

wieszona na nieważkiej nici. 

Oscylator harmoniczny: niewielka masa zawie-

szona na sprężynie. 

Energia potencjalna grawitacji: praca zmaga-

zynowana w wyniku podniesienia ciała na pewną 

wysokość. 

Energia kinetyczna: praca zmagazynowana w 

wyniku ruchu ciała. 

Energia potencjalna sprężystości: praca zgro-

madzona w wyniku odkształcenia ciała (np. wy-

ciągnięcie lub ściśnięcie sprężyny). 

Zasada zachowania energii: całkowita energia 

układu fizycznego izolowanego od otoczenia 

pozostaje stała. 

Fala: rozchodzące się w ośrodku cykliczne za-

burzenie. 

Fala podłużna: to fala, w której drgania cząste-

czek są równoległe do kierunku rozchodzenia się 

fali. 

Fala poprzeczna: to fala, w której drgania czą-

steczek są prostopadłe do kierunku rozchodzenia 

się fali. 

Fala płaska: to fala, której czoło jest linią pro-

stą. 

Fala kolista: to fala, której czoło jest okręgiem. 

Długość fali: odległość między dwoma sąsied-

nimi grzbietami. 

Własności fal: 

a) każda fala przenosi energię 

b) prędkość rozchodzenia się fali w ośrodku 

jest wielkością stałą (fala porusza się ru-

chem jednostajnym) 

c) ta sama fala po przejściu do innego 

ośrodka zmienia prędkość i długość (nie 

zmienia częstotliwości) 

Wysokość dźwięku zależy od częstotliwości fali 

dźwiękowej. 

Głośność dźwięku zależy od amplitudy drgań. 

Infradźwięki: to dźwięki o częstotliwościach 

zbyt niskich, by je słyszeć (poniżej 20Hz) 

Ultradźwięki: to dźwięki o częstotliwościach 

zbyt wysokich, by je słyszeć (powyżej 16kHz) 

Zakres słyszalny dla człowieka: to dźwięki o 

częstotliwości od 20Hz do 16kHHz 

Fale elektromagnetyczne: to rozchodzące się w 

przestrzeni naprzemienne zaburzenie pola ma-

gnetycznego o elektrycznego. 

Zakres fal elekromagnetycznych: 

a) fale radiowe (w tym UKF) 



b) mikrofale 

c) promieniowanie podczerwone 

d) promieniowanie widzialne 

e) promieniowanie nadfioletowe 

f) promieniowanie rentgenowskie (promie-

niowanie X) 

g) promieniowanie gamma 

Dyfrakcja: czyli ugięcie fali – zjawisko zmiany 

kierunku rozchodzenia się fali na przeszkodzie. 

Warunek zajścia zjawiska dyfrakcji: wielkość 

przeszkody musi być porównywalna (ta sama 

skala wielkości) z długością fali. 

Interferencja: nakładanie się fal na siebie. 

Rezonans: zjawisko przekazywania energii mię-

dzy dwoma układami drgającymi o tej samej 

częstotliwości drgań własnych. 

Prędkość fali elektromagnetycznej: to 

300000km/s lub          
 

Znajomość wzorów: 

Zależność między częstotliwością o okresem 

drgań 

T
f

1
  

gdzie: f- częstotliwość drgań (fali) 

 T – okres drgań 

 Prędkość rozchodzenia się fali: 

fv  
  lub  T

v


  

gdzie: v – prędkość rozchodzenia się fali 

 f - częstotliwość 

 T – okres 

 λ – długość fali 

Energia potencjalna grawitacji: 

          

gdzie: Epg – energia potencjalna grawitacji 

 m – masa ciała 

 g – stała grawitacji 

 h – wysokość, na którą ciało zostało pod-

niesione 

Energia kinetyczna: 

   
    

 
 

gdzie: Ek – energia kinetyczna 

 m – masa ciała 

 v – prędkość ciała  

 

 

 

  

 

 

 

 

Rozwiązywanie najprostszych zadań, wyma-

gających podstawienia do wzoru bez koniecz-

ności przekształcania jednostek. 

 

 

 

Odczytywanie  z wykresu: 
a) długości fali 

b) okresu drgań 

c) amplitudy 

 

 

 

 

 

 

 

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 

72km/h = 20m/s 

30Hz = 0,03kHz 

450Hz = 0,45kHz 

30kHz = 0,03MHz 

600g = 0,6kg 

40g = 0,04kg 

3,2kg = 3200g 

0,4kJ = 400J 

60J = 0,06kJ 

4,7kJ = 4700J 

500mJ = 0,5J 

 


