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Wyznaczanie podstawowych wielkości fizycznych opisujących ruch ciała 

 Ile czasu, mam aby złapać jajko, które wyślizgnęło się nam z ręki? Niewątpliwie 

jajko zaczęło się  poruszać, czyli zmieniać swoje położenie wraz z czasem. Jak zatem 

dokładnie opisać jakościowo i ilościowo stan ciała fizycznego, które znajduje się w ruchu? 

Co to w ogóle znaczy, że ciało jest w ruchu? Jak rozróżnić czy ciało znajduje się w ruchu czy 

w spoczynku? Aby odpowiedzieć na te pytania musimy zacząć od zdefiniowania układu 

odniesienia. Za układ odniesienia przyjmujemy ciało, bądź układ ciał, względem których 

określa się położenie lub zmianę położenia badanego ciała. W najprostszym przypadku 

takim układem odniesienia może być sam obserwator, ale nie jest to jedyny możliwy 

przypadek. Dobór układu odniesienia zależy od konkretnej sytuacji i zazwyczaj dobierany 

jest on tak aby opis matematyczny mógł być przeprowadzony w jak najprostszy sposób. 

Z  kładem odniesienia związany jest układ współrzędnych. Najczęściej stosujemy układ 

kartezjański (Rysunek  1), ale można stosować również układ biegunowy, sferyczny bądź 

inny najwygodniejszy w danej sytuacji. Wybór układu zależy od konkretnego przypadku 

i  zazwyczaj podyktowany jest prostotą obliczeń. Jeśli wybrany został układ odniesienia 

możemy określić położenie początkowe ciała, czyli chwilę początkową, dla której czas (t) 

równa się zero, oraz jego prędkość. W tym miejscu pojawiły się trzy nowe wielkości 

fizyczne: położenie, czas i prędkość. 

  
Rysunek 1. Trójwymiarowy, kartezjański układ współrzędnych. Współrzędne 
punktu P to (rx, ry, rz). 

Położenie ciała to nic innego jak miejsce w przestrzeni względem początku wybranego 

układu współrzędnych. Zatem, jeśli założymy, że początkiem układu współrzędnych jest 

obserwator i z nim zwiążemy nasz układ współrzędnych, to położenie określone będzie 

przez współrzędne badanego obiektu.  
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Zdefiniowanie czasu, wbrew pozorom nie jest takie proste i często wywołuje burzliwe 

dyskusje. Nie wchodząc jednak w filozoficzny aspekt definiowania, czas to tak zwana 

wielkość fundamentalna (podobnie jak długość, masa czy ładunek) określona przez 

pomiar. W Międzynarodowym Układzie Jednostek i Miar (SI) , jedną z podstawowych 1

(siedmiu) wielkości jest czas a jego jednostką sekunda, która równa jest 9192631770 

okresom przejścia (nadsubtelnego) w atomie cezu 133 w stanie podstawowym. Wbrew 

pozorom precyzyjne zdefiniowanie czasu jest niezmiernie ważne dla każdego z nas. Nie 

chodzi tutaj o punktualne przyjście na spotkanie, choć to również jest ważne, ale 

precyzyjnie zdefiniowany i zmierzony czas, np. przez zegary atomowe czy mniej dokładne 

rubinowe. Dobrze zmierzony czas jest wykorzystywany choćby w nawigacji satelitarnej (np. 

GPS) i ma wpływ na dokładność lokalizacji obiektu przez ten system. 

Prędkość potocznie rozumiana jest jako wielkość oznaczająca przebytą drogę w jednostce 

czasu. Nie jest to do końca poprawna definicja, ponieważ prędkość jest wielkością 

wektorową, zatem posiada trzy cechy: kierunek, zwrot i wartość liczbową. Podana wyżej 

definicja określa szybkość i jest równa wartości liczbowej prędkości. Natomiast prędkość, 

jako wielkość wektorowa, określa zmianę wektora położenia w jednostce czasu. Wektor 

położenia rozumiany jest jako wektor, którego początek przyłożony jest do początku układu 

współrzędnych, a koniec jest równy położeniu w przestrzeni w którym znajduje się badanie 

ciało. Należy ograniczyć się do ruchu w jednym wymiarze, dlatego wystarczające będzie 

mówienie o szybkości. Jednostką szybkości w układzie SI jest m/s. Często jednak stosuje 

się jednostki pochodne takie jak, np. km/h. Jeśli szybkość ciała jest niezerowa, wówczas 

ciało znajduje się w ruchu, zmienia swoje położenie w czasie. Szybkość, a także prędkość, 

można podzielić na chwilową oraz średnią, gdzie: 

 , gdzie , 

 . 

Jeśli wiemy, że wejście na drabinę z wysokości 0,2 m na wysokość 3,5 m zajmuje nam 45 s 

to nasza szybkość średnia wynosi: 

 . 

W tym miejscu należy zaznaczyć, iż szybkość może być zarówno dodatnia, jak i ujemna, 

i oba wyniki są poprawne. Na początku wybraliśmy pewien układ odniesienia, w którym 

v =
Δx
Δt

Δt → 0

vav =
x2 − x1

t2 − t1
=

Δx
Δt

vav =
3,5 − 0,2

45 − 0
= 0,07

m
s

 https://www.gum.gov.pl/pl/tagi/378,Miedzynarodowy-Uklad-jednostek-Miar.html (28.02.2020)1

 z 2 9

https://www.gum.gov.pl/pl/tagi/378,Miedzynarodowy-Uklad-jednostek-Miar.html


przeprowadzona będzie analiza danego przypadku, zatem wyznaczyliśmy kierunek, 

w  którym zwrócona będzie oś OX kartezjańskiego układu współrzędnych. Jeśli ciało 

porusza się w kierunku rosnących wartości osi OX, to szybkość posiada dodatnią wartość. 

Natomiast jeśli ciało porusza się w kierunku malejących wartości, wtedy szybkość ma 

wartość ujemną. 

Kolejne pytanie jakie może się pojawić to: czy szybkość musi być stała w czasie?Odpowiedź 

brzmi: oczywiście, że szybkość może zmieniać się w czasie i to w dowolny sposób. 

Najprostszym przypadkiem będziecie jeśli ta zmiana jest stała, rośnie lub maleje, mówimy 

wówczas, że ciało przyspiesza lub zwalnia. Pojawia się zatem dodatkowy parametr 

opisujący ruch ciała jakim jest przyspieszenie. Przyspieszenie analogicznie, tak jak 

prędkość, jest wielkością wektorową. Założyliśmy jednak wcześniej, iż zajmiemy się tylko 

ruchem w jednym wymiarze i w takim przypadku wystarczy jak będziemy się posługiwać 

skalarną wielkością przyspieszenia. Wartość przyspieszenia informuje nas o tym jak 

zmienia się szybkość (prędkość również) badanego ciała. Jednostką przyspieszenia jest   

m/s2. Analogicznie jak w przypadku prędkości, rozróżniamy przyspieszenie średnie 

definiowane jako: 

 , 

oraz przyspieszenie chwilowe: 

 . 

Tak jak w przypadku szybkości, przyspieszenie może mieć wartość dodatnią i ujemną. 

Pierwsza oznacza, że badane ciało zwiększa swoją szybkość natomiast druga oznacza, 

że ciało zwalnia (szybkość maleje). 

Tabela 1. Przykładowa tabela, w której zapisywane mogą być dane pomiarowe 
podczas przeprowadzania doświadczenia. 

Skoro znamy już podstawowe parametry opisujące ruch ciała, zarówno samochodu na 

ziemi, jak i sondy kosmicznej w kosmosie, to rozważmy najprostszy przypadek, tj. ruch 

prostoliniowy jednostajny, czyli odznaczający się stałą prędkością, a także ruch 

aav =
v2 − v1

t2 − t1
=

Δv
Δt

a =
Δv
Δt

, Δt → 0

L.p. Pozycja x1, m Czas t, s

1

…

6
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niejednostajny, czyli taki, w którym prędkość się zmienia. Ruch prostoliniowy to taki, 

którego torem jest linia prosta. Przez tor rozumiemy linię, którą zakreśla poruszające się 

ciało. Czy dany ruch jest jednostajny czy nie zależy od tego czy prędkość ciała się zmienia 

czy nie, a ściśle rzecz ujmując — czy jego przyspieszenie jest równe zeru czy nie. 

Wyobraźmy sobie przykładowe doświadczenie (łatwe do przeprowadzenia w warunkach 

domowych) polegające na badaniu ruchu samochodu zdalnie sterowanego. Tworzymy 

prosty układ doświadczalny złożony z samochodu, który będzie poruszał się po 

wyznaczonym wcześniej torze w linii prostej. Chcemy sprawdzić czy samochód porusza się 

ruchem jednostajnym czy nie i w jakich sytuacjach jest jego maksymalna szybkość. 

Oczywiście chcemy przeprowadzić pomiary o charakterze ilościowym, zatem niezbędny 

będzie  opis teoretyczny ruchu samochodu. Jednym z celów przeprowadzenia 

doświadczenia jest sprawdzenie czy dany model teoretyczny jest poprawny. Zmierzenie 

przebytej przez samochód drogi czy czasu nie powinno sprawić trudności, gdyż można do 

tego celu wykorzystać ogólnodostępne przyrządy, takie jak linijka i stoper.  

Rysunek 2. Wykres obrazujący pozycję ciała w funkcji czasu. Szybkość średnia 

określona jest przez nachylenie prostej łączącej punkt A i B i wynosi . 

Szybkość chwilowa wyrażona jest przez nachylenie prostej stycznej do wykresu  

przechodzącej w punkcie  definiujący czas, w którym chcemy ją wyznaczyć. 

Oczywiście należy mieć na uwadze, iż każdy pomiar obarczony jest pewną niepewnością, co 

należałoby uwzględnić w rozważaniach i wyznaczyć przynajmniej dla wielkości mierzonych 

bezpośrednio . Przeprowadzamy doświadczenie mierząc czas w jakim samochód 2

Δx /Δt

x (t)
ti

 Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Fizycznego dotycząca nauczania o opracowaniu 2

wyników pomiarów w szkołach (czerwiec 2018)
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przebędzie wyznaczoną przez nas wcześniej drogę. Pomiar powtarzamy kilkukrotnie (co 

najmniej sześć razy) i zebrane dane gromadzimy w tabeli (Tabela 1.). Możemy teraz 

przeanalizować ruch w sposób ilościowy korzystając z przytoczonych wcześniej wzorów, 

gdzie  to czas początkowy, czyli chwila w której uruchamiamy nasz stoper. Ze 

względu na to, że mamy dowolność ustalania układu odniesienia, to dla prostoty obliczeń 

warto przyjąć moment włączenia stopera za początek biegu czasu, czyli 0. W prosty sposób 

możemy sprawdzić czy mamy do czynienia z ruchem jednostajnym czy przyspieszonym. 

Najłatwiej będzie to zrobić wykonując wykres zależności drogi od czasu ( ). Przykładowy 

wykres prezentuje Rysunek 2.  

Rysunek 3. Razem z wykresem zamieszczonym na Rysunku 2., ten rysunek 
obrazuje jak przejść z szybkości średniej a) do szybkości chwilowej b).  Długość 
odcinków spełnia nierówność |AB| > |AB’|. Dla szybkości chwilowej rozważamy 

tylko jeden punkt, gdyż w tym przypadku . Współczynnik nachylenia dla 

krzywej niebieskiej liczymy wybierając dowolne punkty na niej leżące. 

Należy pamiętać, że wykres ten ilustruje jak zmienia się pozycja ciała wraz z upływem czasu 

(analogiczny będzie także dla drogi). Nie jest to graficzne przedstawienie toru ruchu ciała 

w  przestrzeni, gdyż ten, w tym przypadku, byłby linią prostą (rozważamy ruch 

prostoliniowy). Z wykresu można odczytać zarówno szybkość średnią jak i szybkość 

chwilową. Aby wyznaczyć szybkość średnią wystarczy obliczyć współczynnik nachylenia 

linii łączącej punkt A z punktem B, czyli stosunek . Natomiast szybkość chwilowa 

równa jest współczynnikowi nachylenia prostej stycznej do wykresu w punkcie , w którym 

ją wyznaczamy. Należy również zauważyć, iż szybkość średnia zależy jedynie 

t1 = 0

x(t)

t2 − t1 → 0

Δx /Δt

ti
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od całkowitego przemieszczenia , które odbywa się w czasie . Nie jest istotne co dzieje 

się z ciałem w czasie przemieszczania. 

 

Rysunek 4. Wykres zależności położenia od czasu dla ruchu jednostajnego, 
prostoliniowego z przyspieszeniem równym 0. 

W przypadku, kiedy punkty pomiarowe układają się w łuk, wykres jest wycinkiem paraboli. 

Wówczas mamy do czynienia z ruchem przyspieszonym (Rysunek 2. i 3.). Natomiast kiedy 

punkty leżą na linii prostej (w granicach oszacowanej niepewności pomiarowej), wówczas 

mamy do czynienia z ruchem jednostajnym (Rysunek 4). W pierwszym przypadku zmiana 

położenia wyrażona jest ilościowo przez: 

 . 

Gdzie  oznacza położenie początkowe ciała a  prędkość początkową. Widzimy, iż 

wyrażenie to jest analogiczne do funkcji opisującej parabolę ( ). Wynika 

również z niego, iż położenie ciała jest sumą trzech członów: położenia początkowego, drogi 

 jakie ciało przebędzie ze stałą prędkością  oraz dodatkową odległość , która 

wynika ze zmiany szybkości. Chcąc określić szybkość końcową ciała w ruchu 

przyspieszonym, możemy skorzystać ze wzoru: 

 . 

Jeśli ciało porusza się ze stałą szybkością, zatem , wzór opisujący położenie ciała 

redukuje się do: 

Δx Δt

x = x0 + v0t +
1
2

at2

x0 v0

y = a x2 + bx + c

v0t v0 (1/2)at2

vk = v0 + at

a = 0

 z 6 9

Δx = x2 − x1

Δt = t2 − t1

na
ch

yle
nie

x, m

t, s



 , 

a droga przyrasta liniowo wraz z czasem. Wyrażenie to jest analogiczne do równania dla 

linii prostej . Rysunek 5 obrazuje zależność szybkości i przyspieszenia od czasu 

dla obu rodzajów ruchów. 

Rysunek 5. Zależność szybkości od czasu a) oraz przyspieszenia od czasu b). Linia 
niebieska obrazuje ruch jednostajnie przyspieszony, natomiast czerwona ruch 
jednostajny, z przyspieszeniem równym zero. 

Korzystając z wykresu zależności  (Rysunek 5. a), można wyznaczyć drogę jaką ciało 

przebyło w czasie , która odpowiada wartości liczbowej pola pod krzywą, które 

ograniczone jest z jednej strony osią szybkości a z drugiej czasem . Ruch ciała może być 

bardziej skomplikowany i jego charakter może zmieniać się w czasie. Wówczas wykres 

zależności położenia od czasu może przybrać formę analogiczną do tego zamieszczonego na 

Rysunku 6. (opis poszczególnych etapów ruchu zamieszczono pod rysunkiem).  

W przypadku pomiarów rzeczywistych, punkty nie będą leżeć dokładnie na opisanych 

wcześniej krzywych. Dodatkowo uzyskanie ruchu jednostajnego, tak aby szybkość nie 

zmieniała się z czasem, w układzie rzeczywistym, nie jest rzeczą oczywistą. Na jego 

charakter ma wpływ wiele czynników, np. opór powierzchni po której porusza się ciało, 

stabilność zasilania, praca silnika itd. Musimy w takim przypadku założyć, że ruch ciała 

w  pewnych granicach, określonych na przykład przez dokładność naszych przyrządów 

pomiarowych, będzie jednostajny. 

x = x0 + v0t

y = a x + b

v(t)
Δt

t2
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Rysunek 6. Wykres zależności położenia od czasu. Początkowo ciało porusza się w 
stronę dodatnich wartości położenia ze stałą szybkością (pkt. A). Następnie w 

przedziale  nieznacznie przyspiesza (szybkość rośnie), w przedziale  

szybkość ciała maleje, aż dla  szybkość ciała wynosi 0 i od tego momentu ciało 

porusza się w stronę ujemnych wartości położenia. W przedziale  szybkość 

ciała rośnie, między  jest stała a dla  maleje. 

Przedstawiona analiza może być wykorzystana (sprawdzona) do opisu ruchu zdalnie 

sterowanego samochodu, o którym wspomniano wcześniej, gdzie można założyć, iż 

samochód będzie poruszać się ze stałą prędkością. Warto jednak byłoby zbadać ruch, 

np. samochodu (piłeczki) po równi pochyłej. Pomijając opory ruchu (odpowiednio planując 

eksperyment, przybliżenie to staje się uzasadnione) samochód (piłeczka) poruszałaby się ze 

stałym przyspieszeniem, które związane jest z przyspieszeniem ziemskim (pomocne byłoby 

wyznaczenie przyspieszenia ziemskiego). Inną możliwością jest badanie spadku 

swobodnego ciała, np. piłeczki. Doświadczenie to może być trudne do wykonania ze 

względu na dużą dynamikę zjawiska. W celu ułatwienia pomiarów można wykorzystać 

technikę wideopomiarów i analizować nagrany podczas doświadczenia film (korzystając 

z  jednego z wielu dostępnych darmowych programów do odtwarzania filmów). Metodę tą 

można również wykorzystać w przypadku równi pochyłej (Rysunek 7.). 

(tA, tB) (tB, tC)

tC
(tC, tD)

(tD, tE) t > tE
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Rysunek 7. Schemat doświadczeń obrazujących ruch jednostajnie zmienny 

prostoliniowy. Pomiary mogą być wykonane wykorzystując metodę wideopomiaru. 
Uczniowie rejestrują ruch ciała za pomocą kamery a następnie analizują obraz 
klatka po klatce w dowolnym programie. Ważne jest aby w kadrze kamery znalazła 
się linijka, która umożliwi pomiar pozycji ciała w danej chwili. 
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