
Temat: Ruch i jego względność.

Problem : Umieszczono cię na środku białej platformy i otoczono walcem bez okien, drzwi
i jakichkolwiek charakterystycznych punktów, pomalowanym również na biało. Platforma 
może się obracać wokół własnego środka (jak karuzela) z niewielkimi prędkościami (walec
pozostaje nieruchomy). Czy jesteś w stanie określić czy znajdujesz się w ruchu czy w 
spoczynku?

Położenie ciał opisujemy zawsze przy pomocy innych ciał – względem innych ciał. Ciała te
nazywamy układami odniesienia.

Układ odniesienia – ciała, punkty względem których opisujemy położenie innych ciał.

Aby określić czy ciało jest w ruchu czy w spoczynku musimy określić czy w miarę 
upływu czasu zmienia ono swoje położenie względem danego układu odniesienia.

Ćwiczenie1: biurko w sali jest układem odniesienia, wskaż 2 przykłady ciał które 
względem tego układu odniesienia są  w ruchu i 2 przykłady ciał, które względem niego są
w spoczynku

Ćwiczenie 2: wskaż 2 układy odniesienia względem których jesteś w ruchu siedząc na 
ławce w parku i 2, względem których spoczywasz

Ćwiczenie 3: siedzisz w klasie na krześle, zastanów się czy jesteś w ruchu względem 
twojego plecaka i względem lecącego za oknem wróbla

Ciało jest w ruchu w danym układzie odniesienia jeśli względem tego układu odniesienia 
zmienia swoje położenie w miarę upływu czasu.

Ciało jest w spoczynku w danym układzie odniesienia jeśli względem tego układu 
odniesienia nie zmienia swojego położenia w miarę upływu czasu.

Mówimy że ruch i spoczynek są względne ponieważ zawsze dla danego ciała 
możemy w tym samym czasie wskazać jeden układ odniesienia, w którym to ciało 
jest w ruchu i inny układ odniesienia, w którym będzie ono w spoczynku.

Nie możemy określić czy ciało jest w ruchu czy w spoczynku dopóki nie podamy 
układu odniesienia 

Wszystkie poruszające się ciała zakreślają pewne linie – poruszają się po jakichś liniach. 
Linie te nazywany torami ruchu. Zwykle są one niewidoczne. (Jeśli stają się widoczne 
nazywamy je śladami.)

Tor ruchu – linia którą zakreśla poruszające się ciało.

Ciała mogą poruszać się po liniach prostych lub po liniach krzywych. Dlatego ze względu 
na kształt toru ruch dzielimy na prostoliniowy i krzywoliniowy. W szkole podstawowej 
będziemy zajmowali się tylko ruchami prostoliniowymi



Jeżeli zmierzymy długość toru lub fragmentu toru będziemy mówili że zmierzyliśmy drogę

Droga – długość toru lub jego części. Oznaczamy ją literą „s” i mierzymy w metrach.

Droga – s (1m)

Ciało, które się porusza zmienia swoje położenie. 
Kolejne położenia ciała i ich zmianę możemy opisać przy pomocy współrzędnej położenia 
np. analizujemy kolejne położenia kuli mierząc jej odległość od listwy L. Jeśli przyjmiemy, 
że przy krawędzi listwy współrzędna położenia jest równa x=0 możemy utworzyć oś przy 
pomocy której określimy kolejne położenia kuli

Aby obliczyć zmianę położenia kuli należy obliczyć różnicę pomiędzy położeniami 

Δx=x2−x1=3 m−1 m=2 m

W takim przypadku zmiana położenia ciała jest równa przebytej drodze z punktu x1 do 
punktu x2

s=Δx=2m

Do opisu położenia ciała poruszającego się po prostej wystarcza jednowymiarowy 
układ współrzędnych – oś liczbowa
Do opisu położenia ciała poruszającego się po płaszczyźnie – dwuwymiarowy układ 
współrzędnych, a w przestrzeni – układ trójwymiarowy
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Układ dwuwymiarowy układ trójwymiarowy

Wektor przemieszczenia – wektor, którego początek znajduje się w początkowym 
położeniu ciała a koniec w położeniu końcowym.
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