
Nauka zdalna (01-05.02.2021) 

Fizyka kl. 7 

Temat: Powtórka  

https://www.youtube.com/watch?v=lW358txnj1k 

https://epodreczniki.pl/a/podsumowanie-wiadomosci-z-kinematyki/D12ZDuw86 

Ruchem nazywamy zmianę położenia ciała względem jakiegoś układu odniesienia. Aby określić czy 
ciało jest w ruchu czy w spoczynku, musimy wcześniej wybrać układ odniesienia i względem niego 
określać położenie ciała. Zwykle za układ odniesienia przyjmuje się powierzchnię ziemi i ciała, które 
są z nią sztywno połączone (drzewa, domy, itp.) To samo ciało może być w ruchu względem jednego 
układu odniesienia, a równocześnie w spoczynku względem innego. Taką cechę nazywamy 
względnością ruchu. 

Torem ruchu nazywamy linię, po której porusza się ciało. Ze względu na kształt toru, ruch dzielimy na 
prostoliniowy i krzywoliniowy. 

Długość toru nazywamy drogą. 

Wektor łączący położenie początkowe ciała z jego położeniem końcowym 
nazywamy przemieszczeniem. 

Prędkością nazywamy iloraz przemieszczenia i czasu trwania tego przemieszczenia. 

 

 
 
W ruchu prostoliniowym, wartość przemieszczenia jest równa drodze, więc wartość prędkości można 
też obliczać jako iloraz drogi do czasu: V=S/t. 
Prędkość jest wielkością wektorową. W ruchu prostoliniowym kierunek i zwrot wektora prędkości 
jest taki jak kierunek i zwrot przemieszczenia. 
Podstawową jednostką prędkości w układzie SI jest 1 m/s. 

Ruchem jednostajnym prostoliniowym nazywamy ruch, którego torem jest linia prosta, a prędkość 
ma stałą wartość. 
Zależność prędkości od czasu w ruchu jednostajnym można przedstawić na wykresie: 

 

Droga w ruchu jednostajnym jest wprost proporcjonalna do czasu. 

https://www.youtube.com/watch?v=lW358txnj1k
https://epodreczniki.pl/a/podsumowanie-wiadomosci-z-kinematyki/D12ZDuw86


S=V∙t 

Zależność drogi od czasu w ruchu jednostajnym przedstawia wykres: 

 

Ruchem jednostajnie przyspieszonym nazywamy ruch, w którym wartość prędkości w każdej 
sekundzie wzrasta o taką samą wartość. 
Prędkość jest w tym ruchu wprost proporcjonalna do czasu. Zależność tą można przedstawić na 
wykresie: 

 

Iloraz przyrostu prędkości do czasu, w którym ten przyrost nastąpił nazywamy przyspieszeniem. 

 

Przyspieszenie jest wielkością wektorową. Kierunek i zwrot przyspieszenia w ruchu prostoliniowym 
jest taki sam jak kierunek i zwrot wektora prędkości. Jednostką przyspieszenia jest 1 m/s2 . 
W ruchu jednostajnie przyspieszonym przyspieszenie ma wartość stałą. 
W ruchu jednostajnie przyspieszonym droga jest wprost proporcjonalna do kwadratu czasu. Można ją 
obliczyć ze wzoru: 

S=(a∙t2)/2 

Zależność drogi od czasu można przedstawić na wykresie: 

 



Odcinki drogi pokonywane w kolejnych sekundach ruchu jednostajnie przyspieszonego mają się do 
siebie tak, jak kolejne liczby nieparzyste. 

Najczęściej mamy do czynienia z ruchem niejednostajnym. Ruch niejednostajny (zmienny) to ruch, 
podczas którego prędkość zmienia swoją wartość. 
Samochód, który pokonał w ciągu 1h drogę 60 km na pewno nie poruszał się cały czas z prędkością 60 
km/h. Były chwile gdy przyspieszał, zwalniał i chwile gdy poruszał się ruchem jednostajnym. 
Iloraz całkowitej drogi i czasu, w którym została ona pokonana nazywamy prędkością średnią. 

Vśr=Sc/t 

Prędkością ciała w danej chwili (prędkością chwilową) nazywamy iloraz przemieszczenia do bardzo 
małego przyrostu czasu ∆t, w którym ono nastąpiło. 

 

Z wykresu prędkości od czasu można odczytać drogę, jaką ciało pokonuje, jako pole pod wykresem 
(niezależnie od rodzaju ruchu). 

 

 

Temat: Rodzaje i skutki oddziaływań. 

https://www.youtube.com/watch?v=VWN1WbgDQ4Q 

W przyrodzie wyróżniamy 4 podstawowe rodzaje oddziaływań:  

a) oddziaływania mechaniczne 

b) oddziaływania grawitacyjne 

c) oddziaływania elektrostatyczne 

d) oddziaływania magnetyczne 

e) oddziaływania jądrowe 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VWN1WbgDQ4Q


 


