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1 Pewne ciało przebyło 200 m w czasie 10 sekund. Oblicz prędkość poruszania się tego ciała. 
2 Autobus przejechał 25 km w czasie 20 minut. Oblicz średnią prędkość ruchu samochodu. Wynik podaj w 

m/s. 
3 Z jaką prędkością porusza się ślimak, który w czasie 5 minut pokonuje odległość pół metra? 
4 Średnia prędkość autobusu pospiesznego wynosi 70 km/h. W jakim czasie autobus ten przebędzie trasę 

długości 400 km? 
5 Jak długo lecieć będzie w lufie pocisk karabinowy ze średnią prędkością 1200 m/s, jeśli długość lufy wy-

nosi 60 cm? 
6 Cząsteczki gazu poruszają się z prędkościami około 100 km/h. Jaką drogę przebyłaby taka cząsteczka w 

czasie 1 minuty, gdyby jej ruch był niezakłócony zderzeniami z innymi cząsteczkami? 
7 Samochód osobowy przejechał 50 km w czasie pół godziny. Oblicz średnią prędkość ruchu tego samocho-

du. Odpowiedź podaj w m/s oraz w km/h. 
8 Piłka leci z prędkością 60km/h. W jakim czasie przebędzie ona odległość 12 m? 
9 Hokeista uderzył krążek z taką siłą, że poruszał się on z prędkością 90 km/h. Jaką odległość przeleci ten 

krążek w czasie 5 sekund? 
10 Pewien podróżny pierwsze 5 km przeszedł w czasie 20 minut. Następnie przez 10 minut odpoczywał, po 

czym ostatnie 20 km przejechał z prędkością 30 km/h. Oblicz: 
a) Całkowity czas ruchu podróżnika 
b) Całkowitą drogę przebytą przez wędrowca. 
c) Średnią prędkość, z jaką poruszał się podróżny. 

11  Dwaj rowerzyści wyruszają jednocześnie z dwu miejsc odległych o 50 km. Pierwszy jedzie z prędkością 
20 km/h, a drugi 15 km/h. Po jakim czasie rowerzyści spotkają się? 

12 Pojazd A wyrusza z miejscowości Początek o godzinie 10.00 i porusza się z prędkością 60 km/h. Po upły-
wie 20 minut z tej samej miejscowości w tą samą stronę i tą samą trasą zaczyna podróżować pojazd B. Po-
jazd B porusza się z prędkością 80 km/h. Po jakim czasie i w jakiej odległości od miejscowości Początek 
pojazdy spotkają się? 

13 Prędkość, z jaką poruszają się sztuczne  satelity wokół Ziemi, wynosi około 8km/s. Ile razy ta prędkość 
jest większa od prędkości samolotu odrzutowego poruszającego się z prędkością 800 m/s? 

14 Oblicz, ile godzin jedzie autobus na trasie Warszawa – Kraków, jeśli w ciągu 5 sekund przebywa on śred-
nio odległość 60 metrów. Odległość z Warszawy do Krakowa wynosi około 250 km. 

15 Koła wagonu kolejowego stukają w chwili przejazdu przez połączenia szyn. Pasażer pociągu naliczył 60 
uderzeń w ciągu jednej minuty. Oblicz prędkość tego pociągu, jeśli wiadomo, że długość jednej szyny ko-
lejowej wynosi około 25 metrów. 

16 Dwaj uczniowie mieszkający w tym samym domu i uczący się w tej samej szkole spóźnili się na tramwaj. 
Jeden z nich postanowił iść do domu odległego o trzy kilometry pieszo z prędkością 6 km/h, drugi pocze-
kał na  następny tramwaj, który przyjechał po 15 minutach. Tramwaj porusza się ze średnią prędkością 25 
km/h. Oblicz, który z nich pierwszy na przystanku docelowym i o ile minut wcześniej.  

17 Pociąg o długości 150 m porusza się ze średnią prędkością 24 km/h. Jak długo pociąg będzie się znajdował 
na mości o długości 300m? 

18 Schody ruchome poruszają się z prędkością 0,5 m/s. Z jakimi prędkościami poruszają się ludzie jadący w 
górę i w dół , względem siebie i względem ścian budynku? 

19 Kombajn zbożowy pozostawia za sobą wyciętą ścieżkę szerokości 2,5 metra. Ile hektarów w ciągu 16 go-
dzin może sprzątnąć ten kombajn, jeżeli średnia prędkość kombajnu wynosi 5 km/h? 

20 Średnia prędkość piechura wynosi 1,25 m/s, średnia prędkość samolotu wynosi 400 km/h. Wyznacz stosu-
nek prędkości samolotu do prędkości piechura. 

21 Drogi przebyte przez dwa ciała ruchem jednostajnym są w stosunku 2:3, a czasy trwania ich ruchu są w 
stosunku 4:5. W jakim stosunku są prędkości tych ciał? 

22 Stosunek prędkości dwóch ciał jest 3:4, stosunek przebytych przez te ciała dróg jest 5:6. W jakim stosunku 
są czasy trwania ich ruchu? 

23 Rozgłośnia w Krakowie nadaje koncert z Wawelu. Koncertu słuchają jednocześnie słuchacze na Wawelu 
w odległości 25 metrów oraz przez radio w Paryżu. Gdzie słyszą muzykę wcześniej? Odległość z Krakowa 
do Paryża 1300 km, prędkość głosu w powietrzu 340 m/s, prędkość fal radiowych 300000km/s. 

24 Szosą biegnącą równolegle do toru kolejowego jedzie rowerzysta z prędkością 15 km/h. W pewnej chwili 
dogania go pociąg o długości 120 metrów i mija go po upływie 4 sekund. Oblicz prędkość pociągu.  
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25 Kuleczka stacza się po pochyłości, toczy po poziomej płaszczyźnie i wtacza się na inną płaszczyznę na-
chyloną do poziomu. Kuleczka porusza się pomiędzy punktami A i B 

 
Który z poniższych wykresów i dlaczego przedstawia, jak zmienia się prędkość kuleczki w czasie? 
  a     b     c 

26 Oblicz na podstawie przedstawionego rozkładu jazdy pociągów, z jaką prędkością średnią pociąg po-
spieszny przejeżdża trasę z Warszawy do Jeleniej Góry. 

 
Stacja Odległość (km) Czas odjazdu 
Warszawa Wsch. 0 2135 
Warszawa Centr. 5 2150 
Łódź Kaliska 147 2355 
Ostrów Wlkp. 284 137 
Wrocław 390 320 
Jelenia Góra 416 600 
 
27 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? 
28 Flisacy spławiają tratwy w dół rzeki z prędkością 2 m/s. Jeden z pracowników chodzi wzdłuż tratwy w 

jedną i drugą stronę z prędkością 0,5 m/s. Z jaką prędkością porusza się ten wędrujący pracownik idąc na 
tył tratwy względem chłopca stojącego na brzegu? 

29 Pociąg jedzie z prędkością 60 km/h względem stacji kolejowej. Prędkość pasażera jadącego tym pociągiem 
względem tejże stacji kolejowej wynosi 65 km/h. Czy taka sytuacja jest możliwa? Jeśli tak, to w którym 
kierunku i z jaką prędkością powinien poruszać się pasażer? Jeśli nie, to wyjaśnij, dlaczego? 

30 Samochód w czasie 10 minut przebył drogę 6 km, w ciągu następnych 15 minut przebył 9 km, a w ciągu 
ostatnich 5 minut ruchu przebył drogę 3000 m. Znajdź średnią prędkość ruchu samochodu. Czy ruch sa-
mochodu można uważać za ruch jednostajny? Odpowiedź uzasadnij.  
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