
KINEMATYKA 



KINEMATYKA - DEFINICJA 

Kinematyka to dział fizyki zajmujący się badaniem, w jaki sposób poruszają się obiekty. 

 

Podstawowe pojęcia kinematyki to: 

• ruch i jego względność 

• tor 

• droga 

• przemieszczenie (zwane wektorem przesunięcia) 



KINEMATYKA - RUCH 

Ciało porusza się, jeżeli zmienia swoje położenie względem układu odniesienia 
w określonym czasie.  

 



KINEMATYKA – WZGLĘDNOŚĆ RUCHU 

Ciało może znajdować się względem jednego układu odniesienia w ruchu, a względem 
drugiego w spoczynku np. pasażer jadący samochodem pozostaje w spoczynku 
względem fotela, na którym siedzi ale znajduje się w ruchu względem drzewa stojącego 
przy drodze. 

 



KINEMATYKA – WZGLĘDNOŚĆ RUCHU 

PRZYKŁADY: 

 

• Człowiek na Ziemi może być w spoczynku względem Ziemi, a jest w 
ruchu względem Słońca. 

• Tratwa na rzece jest w spoczynku względem wody, a w ruchu względem 
brzegów rzeki (woda unosi tratwę). 



KINEMATYKA - TOR 

• Torem nazywamy linię zakreśloną przez wybrany punkt poruszającego się ciała. 
 

Przykłady torów: 

• Linia prosta, 

• Linia krzywa, np.: 

 Parabola - na przykład - rzut kamieniem w polu grawitacyjnym Ziemi w pobliżu jej 
powierzchni na niewielką odległość z pominięciem sił oporu ośrodka, 

 Krzywa balistyczna - w polu grawitacyjnym Ziemi z uwzględnieniem siły oporu powietrza. 

 Elipsa - w centralnym polu sił. Np. satelita okrążający planetę. 

 

 



KINEMATYKA – DROGA I PRZEMIESZCZENIE 

• Droga s(m): Droga to długość odcinka toru między dwoma wybranymi położeniami. 

• Przemieszczenie ∆x (wektor przesunięcia): Przemieszczenie jest to wektor o początku 
w punkcie odpowiadającym położeniu początkowemu ciała, a końcu w punkcie 
odpowiadającym położeniu końcowemu ciała. 

 



KINEMATYKA - PRZEMIESZCZENIE 

• Przemieszczenie to odległość jaką pokonało ruszające się ciało ze swojego 
początkowego do końcowego położenia. Mierzymy ją w jednostkach 
długości: centymetry, metry, kilometry, etc. Wektor, którym je oznaczamy, 
to tzw. wektor przesunięcia  



KINEMATYKA – RODZAJE RUCHU 



KINEMATYKA – RODZAJE RUCHU 



KINEMATYKA – OKREŚLENIE POŁOŻENIA CIAŁA 

Położenie ciała określamy podając jego współrzędne: 

• dla ruchu po prostej – jedną współrzędną x na osi liczbowej, 

• dla ruchu po płaszczyźnie – dwie współrzędne (x, y) w układzie prostokątnym XY, 

• dla ruchu w przestrzeni – trzy współrzędne (x, y, z), 

• Początek układu współrzędnych wybieramy zwykle w układzie odniesienia. 

 



KINEMATYKA – RUCH JEDNOSTAJNY PROSTOLINIOWY 



KINEMATYKA – RUCH JEDNOSTAJNY PROSTOLINIOWY 

Zależność szybkości od czasu v(t) 

• Wyliczając ze wzoru na prędkość drogę otrzymujemy s = V ⋅ t. Tym samym wzorem 
możemy wyrazić pole prostokąta pod wykresem zależności prędkości od czasu – pole 
to odpowiada przebytej drodze. 

 



KINEMATYKA – RUCH JEDNOSTAJNY PRZYSPIESZONY 

• Ruch jednostajnie przyspieszony to ruch, w którym prędkość zmienia się w sposób 
jednostajny – rośnie o stałą wartość w jednostce czasu. Przyspieszenie w tym ruchu 
ma stałą wartość, a droga rośnie z kwadratem czasu. 

• Przyspieszenie w ruchu jednostajnie przyspieszonym ma stałą wartość. Ciało 
poruszające się tym ruchem przyspiesza jednostajnie czyli o taką samą wartość 
prędkości w każdej jednostce czasu. 

• Wykresem zależności przyspieszenia od czasu dla ruchu jednostajnie przyspieszonego 
będzie linia prosta (bo przyspieszenie się nie zmienia). Pole pod tym wykresem 
będzie odpowiadać prędkości. 



KINEMATYKA – RUCH JEDNOSTAJNY PRZYSPIESZONY 



KINEMATYKA – RUCH JEDNOSTAJNY OPÓŹNIONY 

• Ruch, w którym prędkość maleje 
o stałą wartość w jednostce 
czasu nazywamy ruchem 
jednostajnie opóźnionym. 



ŹRÓDŁA: 

• Internet- www.google.pl 

• https://www.edukator.pl/ fizyka 

• https://leszekbober.pl/fizyka/kinematyka 
 

 


