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Zasady dynamiki Newtona

I zasada dynamiki

Gdy na ciało nie działa żadna 
siła lub siły działające równo-
ważą się, to ciało zachowuje 
swój stan ruchu:
1) jeśli było nieruchome, to 
pozostanie nieruchome,
2) jeśli wcześniej poruszało 
się, to będzie poruszało się 
ruchem jednostajnym po linii 
prostej.

II

I III

Jeżeli FZB1 +  FZB2 +  FZB3 =  FAB  

(siły się równoważą), to żadna 
z drużyn nie wygrywa i lina 
pozostaje w jednym miejscu.

II zasada dynamiki

Jeśli na ciało działają siły, które 
się nie równoważą, to ciało po-
rusza się ruchem zmiennym. 
Kierunek i  zwrot przyspiesze-
nia są zgodne z  kierunkiem 
i zwrotem siły wypadkowej. 
Wartość przyspieszenia obli-
czamy ze wzoru:

F – wartość siły wypadkowej 
działającej na ciało, m – masa ciała

III zasada dynamiki

Nie istnieją w przyrodzie po-
jedyncze siły. Każdej sile akcji, 
jaką ciało A działa na ciało B, 
towarzyszy siła reakcji, jaką 
ciało B działa na ciało A. Siły 
te mają jednakowe wartości 
i  ten sam kierunek, ale prze-
ciwne zwroty i są przyłożone 
do różnych ciał.                 Fa  =  —                   m

Zobacz więcej
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Jeżeli FZB1+ FZB2+ FZB3 > FAB (siły się nie równoważą), to wygrywa 
drużyna B. Cały układ – czyli wszyscy zawodnicy i lina – porusza się 

wówczas w prawo z przyspieszeniem: . 
                Fa  =  —                   m

Pod wpływem siły oporu sanki 
jadą z coraz mniejszą prędkością, 
czyli poruszają się ruchem 
opóźnionym.

Na ciało zanurzone w wodzie 
działają dwie siły: siła wyporu oraz 
ciężar. Siły te mają jednakowe 
wartości i się równoważą. 

Fw = Q

Gdy na chwilę przed 
zrównoważeniem się sił ciało 
poruszało się, to dalej będzie 
poruszać się ze stałą prędkością. 
Spadochroniarz spada ze stałą 
prędkością, gdyż Fop = Q.

FAB  – siła, jaką drużyna A ciągnie linę

FZB1  – siła, jaką podłoże działa na stopy pierwszego zawodnika z drużyny B

FBZ1  – siła, jaką stopy pierwszego zawodnika z drużyny B działają na podłoże

FBA  – siła, jaką drużyna B ciągnie linę

FZA1  – siła, jaką podłoże działa na stopy pierwszego zawodnika z drużyny A

FAZ1 – siła, jaką stopy pierwszego zawodnika z drużyny A działają na podłoże

a – wartość przyspieszenia
F –  wartość siły wypadkowej  

działającej na ciało 
m – masa ciała

Fop – siła oporu

Q – siła ciężkości

Fw – siła wyporu

 – prędkość

Zobacz więcej
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Zasady dynamiki Newtona

W silnikach rakiet rozgrzane gazy – 
będące wynikiem spalania paliwa – 
wyrzucane są do tyłu z dużą siłą, 
co powoduje powstanie siły ciągu 
napędzającej rakietę (III zasada dy-
namiki). Siła ta jest zależna od masy 
wyrzuconych substancji.
Kiedy silniki zostaną wyłączone, a ra-
kieta znajdzie się w przestrzeni ko-
smicznej bardzo daleko od ciał niebie-
skich (tak daleko, że przyciąganie tych 
ciał będzie pomijalnie małe), będzie się 
ona poruszać ruchem jednostajnym 
(I zasada dynamiki).

Zagadka 1

Z drugiego piętra siostra rzuciła 
bratu spieszącemu się na trening 
klucze o masie 100 g i ważącą 0,6 kg
piłkę do koszykówki. Obydwa 
przedmioty puściła w tym samym 
momencie. Co pierwsze uderzy 
w ziemię?

Zagadka 2

Artystka podczas występu potknę-
ła się i upuściła z umieszczonego 
kilka metrów nad sceną balko-
nu ozdobne pudełko, od którego 
w tym samym momencie odczepi-
ło się piórko. Co pierwsze dotknie 
desek sceny – piórko czy pudełko?

Dlaczego musimy trzymać się 

poręczy, kiedy autobus zmienia 

prędkość?

Zjawisko zachowania prędkości ciała, 
gdy nie działają na nie żadne siły, na-
zywamy bezwładnością. Im większa 
masa ciała, tym trudniej je wprawić 
w ruch lub zatrzymać, czyli tym więk-
szą wykazuje bezwładność.

Po nagłym uderzeniu roweru w prze-
szkodę, która znajdowała się na dro-
dze (np. kamień), rowerzysta zostaje 
wyrzucony z siodełka i leci bezwład-
nie do przodu.  Dzieje się tak, dlatego 
że rowerzysta kontynuuje swój ruch, 
a rower został nagle zatrzymany.

Zagadki 
    dla fizyka
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Na stole leżą cztery klocki, każdy o masie m, połączone nierozciągliwą nicią. Przyczepiono do nich na 
nierozciągliwej nici przełożonej przez nieruchomy blok dodatkowe dwa takie same klocki i zwieszono 
je z krawędzi stołu. Z jakim przyspieszeniem będą poruszać się klocki, jeśli jedyną siłą działającą 
w układzie jest siła ciężkości?

 

 

Dwie osoby pchają (w tę samą stronę) pojazd o masie 1600 kg. Pierwsza osoba działa na pojazd siłą 
o wartości 220 N. Z jaką siłą działa druga osoba, jeśli pojazd zwiększył szybkość o 1,5 m/s w ciągu 5 s? 
Pomiń siły oporu ruchu.

Wyznacz wartość siły wypadkowej F  
działającej na układ oraz masę M 
układu.
F = m · g + m · g
F = 2m · g
M = 4m + 2m
M = 6m

Wyznacz wartość przyspieszenia 
pojazdu a, a następnie siły 
wypadkowej F .

a = Δυ
t
=

1,5 m
s

5 s
= 0,3 m

s2

F = m · a
F = 1600 kg · 0,3 m

s2

F = 480 N

Skorzystaj z II zasady dynamiki 
i na podstawie wartości siły F  
oraz całkowitej masy M układu 
wyznacz przyspieszenie tego 
układu.

a = F
M

= 2m · g
6m

= 1
3
g

Wiemy, że wartość siły 
wypadkowej F  jest równa sumie 
wartości sił 

→
F1  i 

→
F2 . Obliczamy 

zatem wartość siły F2 .

F2 = F − F1
F2 = F − F1
F2 = 480 N − 220 N
F2 = 260 N

Sporządź rysunek 
układu i zaznacz 
wszystkie siły 
wpływające na ruch.

Sporządź rysunek układu i zaznacz 
wszystkie siły wpływające na ruch.

Fc

F1
F2

Zadania

etap I etap II etap III

etap I etap II etap III

m m m m

m

m

Sposób na 

zadanie

Sposób na 

zadanie

Odpowiedź: Odpowiedźpowiedź: 

Druga osoba działaDruga osoba działaDruga osoba dziaDruga osoba działa

siłą 260 N.siłą 260 N.siłą 260 N.siłą 260 N.
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