
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
) 

 

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 

 

Znajomość definicji: 
Ruch jest to odbywająca się w czasie zmiana 

położenia jednego ciała względem innych. 

Tor ruchu jest to linia, po której porusza się 

ciało. 

Droga jest to odcinek toru, którym w danym 

momencie zajmujemy się. Drogę mierzymy w 

jednostkach drogi, czyli w metrach lub 

kilometrach.  

Układ odniesienia jest to jedno lub kilka ciał 

względem których opisujemy ruch danego ciała.  

Ruch prostoliniowy jest to ruch, którego torem 

jest linia prosta 

Ruch krzywoliniowy jest to ruch, którego torem 

jest krzywa. 

Prędkość jest to wielkość fizyczna, która opisuje 

jak duże odcinki drogi przebywane są w kolejnych 

jednakowych odcinkach czasu. 

Ruch jednostajny jest to ruch, w którym kolejne 

jednakowe odcinki drogi przebywane są w 

jednakowych odcinkach czasu. W ruchu 

jednostajnym prędkość pozostaje stała (nie 

zmienia się). 

Ruch niejednostajny jest to ruch, którego 

prędkość zmienia się w czasie (nie jest stała) 

Ruch jednostajnie zmienny jest to ruch, w 

którym stałe jest przyspieszenie, czyli prędkość 

stale zmienia się o tę samą wartość. 

Prędkość średnia jest to wielkość fizyczna, 

prędkość równa ilorazowi całkowitej drogi 

przebytej przez ciało do całkowitego czasu ruchu 

Ruch jednostajnie przyspieszony jest to ruch, w 

którym przyspieszenie jest stałe i dodatnie, czyli 

prędkość stale rośnie się o tę samą wartość. 

Ruch jednostajnie opóźniony jest to ruch, w 

którym przyspieszenie jest stałe i ujemne, czyli 

prędkość stale maleje się o tę samą wartość. 

Przyspieszenie jest to wielkość fizyczna 

opisująca zmianę prędkości w czasie. 

Znajomość wzorów: 

Prędkość w ruchu jednostajnym: 

t

s
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gdzie: v – prędkość ciała s – droga przebyta 

przez ciało t – czas ruchu na drodze s 

Prędkość średnia: 

c
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gdzie: vsr – prędkość średnia  sc– całkowita droga 

przebyta przez ciało tc– całkowity czas ruchu 

Przyspieszenie: 
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gdzie; a - przyspieszenie 

 ∆v - zmiana prędkości t - czas 

Prędkość końcowa w ruchu jednostajnie 

przyspieszonym bez prędkości początkowej: 

tav
k

⋅=  

gdzie: vk - prędkość końcowa;  a-przyspieszenie w 

tym ruchu t - czas ruchu 

Droga przebyta w ruchu jednostajnie 

przyspieszonym bez prędkości początkowej: 
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gdzie: s - droga a – przyspieszenie; t - czas 

Rozwiązywanie najprostszych zadań, 

wymagających podstawienia do wzoru bez 

konieczności przekształcania jednostek, np.: 
Z jaką prędkością po 20 sekundach ruchu 

jednostajnie przyspieszonego poruszać się będzie 

ciało, którego przyspieszenie wynosiło 8 m/s
2
? 



Maciek jechał do Gdańska samochodem. Pierwsze 

100 km przejechał w czasie 2 godzin, a następne 

200 km w ciągu 3 godzin. Z jaką prędkością 

średnią jechał Maciek podczas całej podróży? 

Samochód osobowy przejechał 50 km w czasie 

pół godziny. Oblicz średnią prędkość ruchu tego 

samochodu. 

W czasie 20 sekund samochód przyspieszył od 

zera do 16m/s. Oblicz średnie przyspieszenie 

ruchu samochodu. 

 


