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 Lista 1. 

MECHANIKA PUNKTU MATERIALNEGO 

 
 
Cel: Poznanie przez słuchaczy podstawowych wielkości fizycznych i mechaniki punktu 
materialnego. 
Zagadnienia podstawowe: 
� podstawowe jednostki układu SI, 
� kinematyka punktu materialnego (w tym przemieszczenie, prędkość i przyspieszenie), 
� dynamika punktu materialnego (w tym zasady dynamiki oraz praca, energia i moc), 
� punkt materialny jako model obiektów biomechanicznych. 
 
 
Zadania do samodzielnego rozwiązania: 
Zad.1. Przewodzenie impulsów nerwowych wzdłuż aksonu (długiej wypustki komórki 

nerwowej – neuronu) odbywa się ze stałą prędkością, która u ssaków może dochodzić do 
100m/s. Proszę wyrazić tę prędkość w km/h oraz wyliczyć czas potrzebny impulsowi 
nerwowemu na przebycie całej długości ciała człowieka. 

Zad.2. Pewien człowiek biegł przez 10 minut ze stałą prędkością 5m/s a następnie przez 
kolejne 5 minut maszerował ze stałą prędkością 1m/s. Proszę wyliczyć jego średnią 
prędkość na całej trasie. Na podstawie wyników, proszę sporządzić wykresy zależności 
drogi i prędkości od czasu dla tego ruchu. 

Zad.3. Człowiek, mający do pokonania 1km, 1/3 drogi przebywa biegnąc z prędkością 
18km/godz, następne 1/3 drogi - z prędkością 3m/s, a ostatni odcinek idzie z prędkością 
3,6km/godz. Jaka była średnia prędkość: 

A)   biegu,  B)   całego ruchu? 
Na podstawie wyników, proszę sporządzić wykresy zależności drogi i prędkości od czasu 
dla tego ruchu. 

Zad.4. Człowiek jechał na rowerze. Łączna masa człowieka i roweru wynosi 60kg. Jaka jest 
siła napędowa, jeśli w przypadku braku oporów ruchu powoduje ona wzrost prędkości o 
9km/godz. w każdej minucie ruchu? Jaki to będzie ruch jeśli oprócz siły napędowej będzie 
działać siła oporu równa 2,5N? 

Zadania ćwiczeniowe: 

Zad.5. Poniższe dane przedstawiają czasy cząstkowe (split times) w biegu na dystansie 100m 
uzyskane przez Usaina Bolta na IO w Pekinie i ML w Berlinie. Czas reakcji=0,146s został 
doliczony. 

 dystans czas Pekin czas Berlin 

1 10 m 1,85 1,89 

2 20 m 2,87 2,88 

3 30 m 3,78 3,78 

4 40 m 4,65 4,64 

5 50 m 5,50 5,47 

6 60 m 6,32 6,29 

7 70 m 7,14 7,10 

8 80 m 7,96 7,92 

9 90 m 8,79 8,75 

10 100 m 9,69 9,58 
 

A) Proszę sporządzić wykres zależności pokonanej drogi od czasu oraz wyliczyć średnią 
prędkość sprintera. 

B) Proszę wyliczyć, z jakimi średnimi prędkościami biegacz pokonywał kolejne dziesiątki 
metrów. Proszę sporządzić wykres zależności tak wyliczonych prędkości od czasu. Kiedy 
sprinter osiągnął największą prędkość? 

C) Proszę wyliczyć średnie przyspieszenie sprintera w czasie od początku biegu do 
osiągnięcia prędkości maksymalnej oraz (przyjmując własną masę ciała) siłę 
odpowiedzialną za to przyspieszenie.   

D) Proszę wyliczyć pracę siły wyliczonej w poprzednim podpunkcie wykonaną podczas 
rozpędzania oraz energię kinetyczną w momencie uzyskania największej prędkości. 

E) Proszę wyliczyć popęd tej siły podczas rozpędzania oraz pęd sprintera w momencie 
uzyskania największej prędkości. 

F) Jaką średnią moc mechaniczną rozwija sprinter podczas rozpędzania? 
G) Jaką wysokość mógłby uzyskać ten sprinter w skoku o tyczce przy założeniu, że cała jego 

energia kinetyczna zamieniłaby się w energię potencjalną siły ciężkości? 
 

Piśmiennictwo obowiązkowe: 

• Miękisz S., Hendrich A. (red.) (1998) Wybrane zagadnienia z biofizyki 
• Resnick R., Halliday D. (1994) Fizyka. PWN, Warszawa. 
Piśmiennictwo uzupełniające: 

• Pilawski A. (red.) (1983) Podstawy biofizyki. PZWL, Warszawa. 
• Dowolny zbiór zadań z mechaniki 

Przykładowo, wiersz 
czwarty oznacza, że 

biegacz pokonał 
pierwsze 40m w czasie 
4,64s licząc od sygnału 
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Lista 2. 
MECHANIKA BRYŁY SZTYWNEJ 

 
Cel: Przyswojenie przez słuchaczy pojęć związanych z ruchem bryły sztywnej.  
Zagadnienia podstawowe: 
� moment siły,  
� bryła sztywna w polu ciężkości (w tym środek ciężkości i rodzaje równowagi), 
� moment bezwładności, 
� zadania ilustrujące modelowanie układów  biomechanicznych za pomocą bryły sztywnej.  

1.1  

Zadania do samodzielnego rozwiązania: 
Zad.1. Proszę oszacować centralny moment bezwładności człowieka względem osi 

poprzecznej. Obliczeń dokonać dla własnego wzrostu i masy. 

Zad.2. Proszę oszacować centralny moment bezwładności człowieka względem osi długiej. 
W tym celu należy założyć, że człowiek jest jednorodnym walcem o gęstości 1,1 g/cm3. 
Obliczeń dokonać dla własnego wzrostu i masy. Współczynnik kształtu walca wynosi ½. 

Zad.3. Jaki będzie moment bezwładności człowieka z zadania 2-go względem osi karuzeli o 
promieniu 5m? 

Zad.4. W jakiej odległości od środka huśtawki typu konik (=równoważnia) musi usiąść 
chłopiec o masie 30kg, żeby zrównoważyć kolegę o masie 25kg siedzącego na jej drugim 
końcu? Długość huśtawki 400cm. 

Zadania ćwiczeniowe: 

Zad.5. Znajdź dwuwymiarowy środek ciężkości przedstawionego układu kości: 

Y 

                                        

3   m2=1,5kg 

                                                          m3=1kg 

2 

 

1                   m1=2kg 

                                                             X 

  0          1          2          3          4          5               
 

 
 
 
 

Zad.6. Wiadomo, że mięśnie wyzwalają siłę adekwatną do zewnętrznego obciążenia. Ile 
wyniesie moment siły, wyzwolonej przez zginacze stawu łokciowego, jeśli odległość od 
osi obrotu w stawie do punktu przyłożenia siły zewnętrznej Fzew=50N zmaleje 2-krotnie? 
Przyjąć, że odbywało się to w warunkach statycznych, a pierwotna odległość punktu 
przyłożenia siły zewnętrznej od osi obrotu w stawie wynosiła 24cm. 

 

Piśmiennictwo obowiązkowe: 

• Bober T., Zawadzki J. Biomechanika układu ruchu człowieka, Wydawnictwo BK, 
Wrocław 2003; 

• Miękisz S., Hendrich A. (red.) (1998) Wybrane zagadnienia z biofizyki 
• Resnick R., Halliday D. (1994) Fizyka. PWN, Warszawa. 
 

Piśmiennictwo uzupełniające: 

• Pilawski A. (red.) (1983) Podstawy biofizyki. PZWL, Warszawa. 
• Ernst K. (1992) Fizyka sportu. PWN, Warszawa. 
• Kane J.W. i Sternheim M.M. (1988) Fizyka dla przyrodników. PWN, Warszawa. 
• dowolny zbiór zadań z mechaniki. 
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Lista 3. 
PODSTAWY MECHANIKI PŁYNÓW 

 
Cel: Zapoznanie się słuchaczy z mechanicznymi własnościami płynów oraz ich wzajemnym 

oddziaływaniem z ciałami stałymi w spoczynku i w ruchu. 
Zagadnienia podstawowe: 
� gaz doskonały a gaz rzeczywisty, 
� cechy cieczy newtonowskiej oraz charakterystyka przepływu, 
� podstawowe prawa mechaniki płynów: Pascala, Archimedesa i Bernoulliego, prawo ciągłości strugi 
� zadania przybliżające reguły rządzące ruchem organizmów żywych w gazach i w cieczach 
 

Zadania do samodzielnego rozwiązania: 
Zad.1. Znaleźć ciśnienie na wysokości 1km ponad poziomem morza, oraz. ciśnienie 150m 

pod powierzchnią oceanu. Gęstość wody morskiej przyjąć równą: 1,03 g/cm3.  

Zad.2. Basen pływacki ma wymiary 25x10x2,5m. Jaka siła (parcia) działa na dno basenu, 
jeżeli jest on wypełniony wodą? Jakie siły działają na ściany basenu? 

Zad.3. Z jaką prędkością podczas wdechu wpływa do jamy nosowej powietrze, jeśli 
przepływając przez tchawicę (średnica 16mm) ma prędkość ok. 3 cm/s. Wysokość jamy 
nosowej - ok. 40mm, szerokość - ok.12mm.  

Zad.4. Jaka siła działa na drzwi samochodu o powierzchni ok.1m2, zaraz po wpadnięciu do 
wody (tzn. gdy w środku samochodu jest jeszcze powietrze) na głębokość 5m. Jaką siłą 
musiałby działać na koniec drzwi człowiek, żeby wydostać się ze środka samochodu? 
Założyć, że drzwi mają kształt kwadratu. 

 

Pytania do samodzielnego opracowania: 

Pyt.1. Czy siła oporu działająca na poruszającą się w wodzie dłoń ustawioną prostopadle do 
kierunku ruchu zmienia się, gdy rozwarte początkowo palce zostaną złączone?  

Wskazówka: Który z czynników wpływających na wartość siły oporu zmienia się przy takiej 
zmianie ustawienia palców? 

Pyt.2. Kawałek lodu pływa w szklance wody. Czy poziom wody będzie się podnosić w miarę 
topnienia lodu? Odpowiedź uzasadnić. 

Pyt.3. Wyjaśnić dlaczego napełniony balon wznosi się po starcie na określoną wysokość, 
podczas gdy łódź podwodna, gdy tylko zacznie opadać zawsze opada na dno oceanu, jeżeli nie 
zapobiegniemy temu. 

 

 

 

 

Zadania ćwiczeniowe: 

Zad.5. Jaka część objętości góry lodowej wystaje ponad powierzchnię morza? 
Gęstość lodu wynosi 0,92g/cm3, gęstość wody morskiej 1,03g/cm3. 

 

Zad.6. Skrzydło samolotu o powierzchni 4m2 ważące 250kG jest opływane przez 
poziome strumienie powietrza. Prędkość powietrza ponad górną powierzchnią 
wynosi 60m/s, a pod dolną 45m/s. Czemu równa jest siła nośna działająca na to 
skrzydło? A czemu jest równa działająca nań siła wypadkowa?     

 
 

Piśmiennictwo obowiązkowe: 

• Miękisz S., Hendrich A. (red.) (1998) Wybrane zagadnienia z biofizyki 
• Resnick R., Halliday D. (1994) Fizyka. PWN, Warszawa. 
Piśmiennictwo uzupełniające: 

• Kane J.W. i Sternheim M.M. (1988) Fizyka dla przyrodników. PWN, Warszawa. 
• Ernst K. (1992) Fizyka sportu. PWN, Warszawa. 
• dowolny zbiór zadań z mechaniki płynów 
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Lista 4. 
DRGANIA I RYTMY W PRZYRODZIE 

 
Cel: Zapoznanie się słuchaczy z cyklicznymi zjawiskami fizycznymi i ich wykorzystaniem do 

celów terapeutycznych. 
Zagadnienia: 
� fale mechaniczne (w tym fala akustyczna oraz ultra- i infradźwięki) ze szczególnym 

uwzględnieniem ich własności fizycznych i parametrów - zagadnienie do samodzielnego 
opracowania przez studentów, 

� rytmiczne zmiany procesów fizycznych w środowisku człowieka - ich natura i 
konsekwencje, 

� rytmiczny ruch materii i cykliczność procesów energetycznych, 
 

 

 

Zadania do samodzielnego rozwiązania: 
Zad.1. Proszę wyliczyć i zestawić w tabeli długości fal mechanicznych infradźwiękowych, 

dźwiękowych i ultradźwiękowych o częstotliwościach 1 Hz, 16 Hz, 20 kHz, 1 MHz 
rozchodzących się w powietrzu, wodzie, tkankach miękkich, tkance kostnej i szkle. 

Zad.2. Proszę wyliczyć i zestawić w tabeli współczynniki załamania dla fal mechanicznych na 
granicy między ośrodkami wymienionymi w poprzednim zadaniu. Na granicy między 
którymi ośrodkami może dojść do zjawiska całkowitego wewnętrznego odbicia 
ultradźwięków?  

Zad.3. Pod jakim kątem musi padać fala ultradźwiękowa na granicę między powietrzem a 
tkanką miękką, aby choć jej część przedostała się z powietrza do tej tkanki? Jak wygląda 
powyższy warunek w przypadku przechodzenia ultradźwięków z wody do tkanki miękkiej 
oraz z tkanki miękkiej do tkanki kostnej? 

Zad.4. Nietoperz, chcąc zlokalizować latającego owada musi wysyłać fale o częstotliwości 
min. 20000Hz. Jaka jest długość tej fali jeśli wiadomo, że fale dźwiękowe rozchodzą się w 
powietrzu w warunkach normalnych z prędkością v = 331m/s ? Po jakim czasie od chwili, 
w której rozpoczęło się nadawanie impulsu, echo wraca do ucha nietoperza, jeśli jego 
(nietoperza) odległość od lokalizowanego obiektu wynosi 66cm ?  

 

 

 

Zadania ćwiczeniowe: 
Zad.5. Najmniejsza długość fal wysyłanych przez nietoperza wynosi w powietrzu około 

0,33cm. Jaka jest  częstotliwość tych fal ? 

Zad.6. Źródło ultradźwięków o mocy 0,1W emituje falę kulistą w otaczający je, jednorodny i 
nie pochłaniający energii ośrodek. Jakie jest natężenie fali w odległości 1m od źródła? 

Zad.7. Z jaką prędkością płynie krew, jeśli w badaniu dopplerowskim odebrano falę o 
częstotliwości 2700949Hz. Częstotliwość fali nadanej 2,7MHz, prędkość ultradźwięków 
we krwi wynosi 1580m/s.  

Zad.8. Pacjent został poddany diatermii. W zabiegu zastosowano falę dźwiękową o okresie T 
= 33 µs. Jaka energia cieplna wyzwoliła się w tkance poddanej terapii, jeśli wiadomo, że 
fala pada prostopadle na powierzchnię S = 1 cm2 przez czas t = 5 s, a jej natężenie (gęstość 
mocy) wynosi 15 kW/cm2 ? Założyć, że 90% energii przenoszonej przez falę zamienia się 
w energię cieplną. Z jakiego zakresu była użyta fala ?  

 

Piśmiennictwo obowiązkowe: 

• Miękisz S., Hendrich A. (red.) (1998) Wybrane zagadnienia z biofizyki 
• Resnick R., Halliday D. (1994) Fizyka. PWN, Warszawa. 
Piśmiennictwo uzupełniające: 

• Pilawski A. (red.) (1983) Podstawy biofizyki. PZWL, Warszawa. 
• Kane J.W. i Sternheim M.M. (1988) Fizyka dla przyrodników. PWN, Warszawa. 
• Glaser R. (1975) Wstęp do biofizyki. PZWL, Warszawa. 
• Jaroszyk F. (1993) Biofizyka medyczna. Skrypt AM w Poznaniu. 
• Literatura uzupełniająca: dowolny zbiór zadań z ruchu falowego. 
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Lista 5. 
ELEKTRYCZNOŚĆ 

 
Cel: Zapoznanie się słuchaczy z podstawowymi wielkościami elektrycznymi. 
Zagadnienia: 
� istota elektryczności i podstawowe wielkości elektryczne, 

� pole i potencjał elektryczny oraz ciepło, praca i moc prądu, 
� prądy czynnościowe w organizmach żywych, 
� zadania ilustrujące relacje pomiędzy parametrami najprostszych obwodów elektrycznych. 

Zadania do samodzielnego rozwiązania: 
Zad.1. Podczas zabiegu elektrostymulacji zastosowano impulsy prostokątne. Oblicz wypełnienie jeśli 

wiadomo, że czas impulsu wynosił 2 ms, a czas przerwy - 5 ms. Jaka była częstotliwość tego prądu? 

Zad.2. Proszę obliczyć natężenie prądu dopływającego do elektrod w czasie zabiegu kąpieli 
czterokomorowej, jeśli całkowite natężenie prądu wynosi 24 mA (układ składa się z 4 równolegle 
połączonych elektrod). Czy spowoduje to migotanie komór serca, jeśli do wystąpienia takiego efektu 
natężenie musi przekroczyć 15mA? 

Zad.3. Obliczyć ilość dostarczonej energii, jeśli wiadomo, że płynął prąd o natężeniu 10 mA pod 
napięciem 40 V przez 20 min. Jaka była moc tego prądu elektrycznego ? 

 

Zadania ćwiczeniowe: 

Zad.4. Wiadomo, że błona komórkowa o grubości 10 nm (nanometrów) posiada pojemność 

elektryczną ok. 1 µF/cm2. Potencjał spoczynkowy dla: A) erytrocytu wynosi -10mV a B) 
komórki mięśniowej jest równy -90mV. 

Traktując błonę komórkową jak kondensator, wylicz gęstość ładunku na jego “płytkach”. 
Przenikalność dielektryczna błony wynosi 5. 
 

Uwaga: Pod względem elektrycznym błony różnią się od plazmy komórkowej stosunkowo dużym 

oporem właściwym i małą stałą dielektryczną. Ze względu na różny skład elektrolityczny ośrodków 

znajdujących się po obu stronach błony powstają na niej potencjały membranowe. Błona działa 

więc podobnie jak dielektryk w kondensatorze płytkowym.  

Zad.5. Korzystając z danych z poprzedniego zadania proszę obliczyć natężenie pola 
elektrycznego wytworzonego w błonie komórkowej w obu  rodzajach komórek 

Zad.6. Jaką pracę wykonało pole z poprzedniego zadania przenosząc jon: A) wapnia lub
 B)   potasu przez porę kanałową (w błonie komórkowej) o długości 18nm i średnicy w 
najwęższym miejscu ok. 0,65nm  

 

 

 

 

 

Zad.7. Na poniższym rysunku został przedstawiony elektryczny model błony komórkowej. 
Dla sytuacji, gdy przepływa A) prąd stały i B) prąd zmienny o częstotliwości 1kHz, oblicz 
opór zastępczy dwóch komórek połączonych:  

i)     szeregowo (błony komórek stykają się bezpośrednio ze sobą),  
ii)    równolegle 

Wiadomo, że przewodność właściwa: cytoplazmy wynosi 5·10-1 [Ωm]-1, błony 

komórkowej - 10-5 [Ωm]-1, pojemności przyjąć jak w zad.2.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.  Model elektryczny komórki (błona-cytoplazma-błona). 
 

 

Piśmiennictwo obowiązkowe: 

• Miękisz S., Hendrich A. (red.) (1998) Wybrane zagadnienia z biofizyki 
• Resnick R., Halliday D. (1994) Fizyka. PWN, Warszawa. 
Piśmiennictwo uzupełniające: 

• Pilawski A. (red.) (1983) Podstawy biofizyki. PZWL, Warszawa. 
• Kane J.W. i Sternheim M.M. (1988) Fizyka dla przyrodników. PWN, Warszawa. 
• Glaser R. (1975) Wstęp do biofizyki. PZWL, Warszawa. 
• Jaroszyk F. (1993) Biofizyka medyczna. Skrypt AM w Poznaniu. 
• Literatura uzupełniająca: dowolny zbiór zadań z elektryczności. 
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Lista 6. 
PROMIENIOWANIE 

 
Cel: Zapoznanie się słuchaczy ze źródłami i własnościami fizycznymi promieniowania 
niejonizującego oraz z mechanizmem emisji i własnościami światła laserowego. 
Zagadnienia: 
� natura i pochodzenie promieniowania niejonizującego, 
� wpływ promieniowania widzialnego, podczerwonego i nadfioletowego na żywy organizm 

(w tym absorpcja i emisja ciała doskonale czarnego i rzeczywistego), 
� natura światła laserowego, elementy optyki laserowej, rodzaje laserów. 
� aparatura diagnostyczna i terapeutyczna wykorzystująca promieniowanie niejonizujące. 
 

 
Zadania do samodzielnego rozwiązania: 
Zad.1. Mówimy, że fala elektromagnetyczna działa destrukcyjnie na cząsteczki jeśli stosunek 

energii kwantów promieniowania do energii ruchów cieplnych Ec przekracza 10000. Oceń 
"szkodliwość" fal z zakresu podczerwieni i nadfioletu. Wyznacz progową wartość 
częstotliwości, dla której ingerencja fali w strukturę komórki prowadzi do 
nieodwracalnych zmian. Wiadomo, że Ec = kTp, gdzie k - stała Boltzmanna, Tp - 

temperatura zbliżona do pokojowej, ok. 300K.  

 

Zad.2. Jedna z metod określania temperatury ciała człowieka opiera się na pomiarze długości 
fali promieniowania elektromagnetycznego najintensywniej emitowanego przez skórę. 
Proszę wyliczyć na podstawie prawa Wiena długość fali odpowiadającej temperaturze 
normalnej 36,6°C i krytycznej 42°C. Jaka jest względna [w %] zmiana długości fali? Do 
jakiego podzakresu fal elektromagnetycznych należą emitowane fale? 

 

Zad.3. Proszę wyliczyć temperaturę ciała, które emituje najintensywniej światło: 

A) czerwone,   C)  zielone, 
B) niebieskie,     D)  fioletowe 
i porównać wyliczone temperatury z temperaturą powierzchni Słońca. 
 

Zad.4. Dla fal w zakresie od ok. 3µm do 15 µm skóra człowieka ma zdolność absorpcyjną 
AT=0,986. Wylicz zdolność emisyjną ET skóry dla temperatury ciała równej 36,6°C. 

 

 

 

 

Zadania ćwiczeniowe: 
Zad.5. Przyjmując typowe pole powierzchni ciała osoby dorosłej za równe 1,9m2 proszę 

wyliczyć ile energii traci ona w ciągu 1min poprzez promieniowanie znajdując się bez 
okrycia w otoczeniu o temperaturze 25°C. 

Zad.6. Przy przejściu elektronu w atomie wodoru z jednego z możliwych poziomów na drugi, 
znajdujący się dalej od jądra jego energia zwiększa się o 1.892eV. Znaleźć długość fali 
zaabsorbowanego przy tym promieniowania. Jak nazywamy stan, w którym znalazł się 
atom? Czy jest to stan stały? Jakie zjawisko miałoby miejsce, gdyby po zaabsorbowaniu tej 
energii atom znajdował się nadal pod wpływem tego promieniowania? 

Zad.7. Aktualny poziom techniki otrzymywania impulsów promieniowania spójnego pozwala 

uzyskiwać impulsy o bardzo krótkim czasie trwania - rzędu 10-12 s. Policz gęstość mocy 

wiązki o pow. 1cm2 w pracy impulsowej lasera molekularnego CO2, jeśli energia (-efekt 

pompowania) wiązki nieskupionej wynosi 15J ? Jak zmieni się ta wartość, jeśli dodatkowo 
zogniskujemy tę wiązkę na obszarze o średnicy 0,1 mm ? 
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