
Fizyka klasa 7b – nauczanie indywidualne 

Data: 23.04.2020 

Temat: Ruch prostoliniowy zmienny 

 

Celem dzisiejszej lekcji jest dowiedzieć się, jaki ruch nazywamy niejednostajnym oraz 

jakie pojęcia go opisują! 

Przeczytaj poniższy temat! 

W życiu codziennym często mamy do czynienia z ruchami niejednostajnymi, czyli zmiennymi. 

Są to albo ruchy prostoliniowe, w których wartość prędkości się zmienia, albo ruchy 

krzywoliniowe. 

Do opisu ruchu niejednostajnego niezbędne są takie pojęcia jak prędkość chwilowa 

i prędkość średnia. 

Do opisu ruchu zmiennego używa się także wielkości wektorowej – prędkości. Jeśli ruch jest 

krzywoliniowy, kierunek wektora prędkości zmienia się z upływem czasu. Jeśli ciało porusza 

się raz szybciej, a raz wolniej, zmienia się długość wektora opisującego prędkość ciała w danej 

chwili, czyli tzw. prędkość chwilowa. 

 

 

 

 



 

Zajmiemy się teraz badaniem ruchów prostoliniowych, w których wartość prędkości ulega 

zmianie. Ruch, w którym szybkość wzrasta, nazywamy ruchem przyspieszonym, a ruch, 

w którym szybkość maleje, nazywamy ruchem opóźnionym. 

Ruchem przyspieszonym startują samochody, pociągi i samoloty. Takim ruchem rozpoczynają 

zjazd po nachylonym stoku narciarze i saneczkarze. Szczególny ruch przyspieszony, jakim jest 

ruch po gładkiej powierzchni nachylonej do poziomu, można badać z użyciem stalowej kulki 

poruszającej się w długiej rynnie , mierząc drogi przebyte przez kulkę w kolejnych równych 

odstępach czasu. 

 



 

 

Ruch, w którym w każdej sekundzie wartość prędkości wzrasta o tę samą wartość, 

nazywamy ruchem jednostajnie przyspieszonym. 

Wartość przyspieszenia ciała poruszającego się ruchem jednostajnie przyspieszonym 

jest stała (a = const). 

Wstawmy do wzoru  znane nam już jednostki szybkości i czasu. Otrzymamy wówczas: 

 

[a]=[∆v] / [t] = 1m/s : 1s=1m / s2 
 

Jednostkę tę czytaj: metr na sekundę do kwadratu. 

Wartość przyspieszenia możemy także podać w innych jednostkach, np. 1cm /s2. 

 

Wykresem zależności wartości prędkości od czasu w ruchu prostoliniowym jednostajnie 

przyspieszonym jest półprosta wychodząca z początku układu współrzędnych, nachylona pod 

kątem ostrym do osi czasu. 

 

 



Wykres przyspieszenia od czasu 

 

 

Na koniec wykonaj notatkę w zeszycie w której opisz następujące pojęcia: 

1. Prędkość chwilowa 

2. Prędkość średnia 

3. Definicja ruchu jednostajnie przyspieszonego i opóźnionego 

4. Definicja przyspieszenia ( plus wzór i jednostka przyspieszenia) 

5. Wykres prędkości od czasu i wykres przyspieszenia od czasu 

 

Temat ten jest też ładnie opisany w poniższych linkach: 

https://epodreczniki.pl/a/ruch-zmienny-prostoliniowy-przyspieszenie-predkosc-srednia-i-

chwilowa/D1EZKoyqZ 

https://epodreczniki.pl/a/ruch-jednostajnie-przyspieszony-prostoliniowy/DdSIgldix 

W ramach przećwiczenia można wykonać ćwiczenia i wirtualnie sprawdzić. 

Dowiesz się czy dobrze zrozumiałaś temat. 

https://epodreczniki.pl/a/ruch-zmienny-prostoliniowy-przyspieszenie-predkosc-srednia-i-chwilowa/D1EZKoyqZ
https://epodreczniki.pl/a/ruch-zmienny-prostoliniowy-przyspieszenie-predkosc-srednia-i-chwilowa/D1EZKoyqZ
https://epodreczniki.pl/a/ruch-jednostajnie-przyspieszony-prostoliniowy/DdSIgldix


Wiem, że tego jest dużo. 

Uwaga od 29.04.2020 realizujesz to co cała klasa. 

Powodzenia  

Pozdrawiam 

 

 


