
Zestaw 1 
 
1. Dane są dwa wektory: a = 3x + 2y-2z oraz b = 2x + y + 4z 

a) proszę obliczyć sumę i różnicę wektorów 
b) proszę obliczyć długości wektorów 
c) proszę obliczyć iloczyn skalarny i wektorowy obu wektorów 
d) proszę podać jaki jest kąt pomiędzy wektorami 

2. Grający w golfa trzykrotnie uderzył w piłkę zanim wpadła ona do dołka znajdującego się na 
trawniku. Po pierwszym uderzeniu piłka przesunęła się o 12m na północ, po drugim uderzeniu o 
6m w kierunku południowo-wschodnim, a po trzecim uderzeniu o 3m w kierunku południowo-
zachodnim. Jakie musiałoby być przemieszczenie piłki, aby wpadła ona do dołka po pierwszym 
uderzeniu. 

3. Łódź płynie z miejscowości A do B, tam i z powrotem, przez 3 godziny. Prędkość łodzi względem 
wody wynosi 6 m/s; stała prędkość nurtu rzeki wynosi 4 m/s. Oblicz średnią prędkość łodzi 
względem brzegów. Ile wynosi odległość od A do B? 

4. Znaleźć prędkość  motorówki unoszącej się na wodzie, jeżeli podczas ruchu z prądem rzeki wartość 

prędkości tej motorówki względem brzegu wynosi v1=10 m/s, a podczas ruchu pod prąd v2=6 m/s. 
Jaka jest prędkość vp prądu rzeki? 

5. Znaleźć prędkość początkową z jaką wyrzucono ciało pionowo do góry, jeżeli na wysokości h=15m (licząc od 

punktu wyrzucenia ciała) znajdowało się ono dwukrotnie w odstępie czasu t = 2s. W zadaniu nie uwzględniamy 

oporu powietrza. Przyspieszenie ziemskie można przyjąć g = 10m/s2. 

6. Wyrzucona przez chłopca piłka dociera na wysokość 8m. Po jakim czasie, od momentu wyrzuceniapierwszej 

piłki, musi on rzucić drugą piłkę, aby zderzyły się one na wysokości 2m? Obie piłki wyrzucane są pionowo do góry 

z taką samą prędkością początkową. 

7. Kula pistoletowa wystrzelona poziomo przebiła dwie ustawione pionowo kartki papieru, 
umieszczone w odległościach l1=20m i l2=30m od pistoletu. Różnica wysokości na jakich znajdują 
się otwory w kartkach wynosi h = 5cm. Oblicz prędkość początkową kuli. Przyspieszenie ziemskie 
g = 10m/s2  

8. Wyprowadź równanie toru opisujące rzut ukośny. Znajdź współrzędne wierzchołka paraboli i 
miejsca zerowe. 

9. Pod jakim kątem do poziomu  wyrzucono ciało, jeżeli wiadomo, że maksymalna wysokość,  na jaką 
wzniosło się ciało, jest cztery razy mniejsza od zasięgu rzutu? opory powietrza zaniedbać. 
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10. Dane są dwa wektory: a = 3x + 2y-2z oraz b = 2x + y + 4z 

e) proszę obliczyć sumę i różnicę wektorów 
f) proszę obliczyć długości wektorów 
g) proszę obliczyć iloczyn skalarny i wektorowy obu wektorów 
h) proszę podać jaki jest kąt pomiędzy wektorami 

11. Grający w golfa trzykrotnie uderzył w piłkę zanim wpadła ona do dołka znajdującego się na 
trawniku. Po pierwszym uderzeniu piłka przesunęła się o 12m na północ, po drugim uderzeniu o 
6m w kierunku południowo-wschodnim, a po trzecim uderzeniu o 3m w kierunku południowo-
zachodnim. Jakie musiałoby być przemieszczenie piłki, aby wpadła ona do dołka po pierwszym 
uderzeniu. 

12. Łódź płynie z miejscowości A do B, tam i z powrotem, przez 3 godziny. Prędkość łodzi względem 

wody wynosi 6 m/s; stała prędkość nurtu rzeki wynosi 4 m/s. Oblicz średnią prędkość łodzi 
względem brzegów. Ile wynosi odległość od A do B? 

13. Znaleźć prędkość  motorówki unoszącej się na wodzie, jeżeli podczas ruchu z prądem rzeki wartość 
prędkości tej motorówki względem brzegu wynosi v1=10 m/s, a podczas ruchu pod prąd v2=6 m/s. 
Jaka jest prędkość vp prądu rzeki? 

14. Znaleźć prędkość początkową z jaką wyrzucono ciało pionowo do góry, jeżeli na wysokości h=15m (licząc od 

punktu wyrzucenia ciała) znajdowało się ono dwukrotnie w odstępie czasu t = 2s. W zadaniu nie uwzględniamy 

oporu powietrza. Przyspieszenie ziemskie można przyjąć g = 10m/s2. 

15. Wyrzucona przez chłopca piłka dociera na wysokość 8m. Po jakim czasie, od momentu wyrzuceniapierwszej 

piłki, musi on rzucić drugą piłkę, aby zderzyły się one na wysokości 2m? Obie piłki wyrzucane są pionowo do góry 

z taką samą prędkością początkową. 

16. Kula pistoletowa wystrzelona poziomo przebiła dwie ustawione pionowo kartki papieru, 
umieszczone w odległościach l1=20m i l2=30m od pistoletu. Różnica wysokości na jakich znajdują 
się otwory w kartkach wynosi h = 5cm. Oblicz prędkość początkową kuli. Przyspieszenie ziemskie 
g = 10m/s2  

17. Wyprowadź równanie toru opisujące rzut ukośny. Znajdź współrzędne wierzchołka paraboli i 
miejsca zerowe. 

18. Pod jakim kątem do poziomu  wyrzucono ciało, jeżeli wiadomo, że maksymalna wysokość,  na jaką 
wzniosło się ciało, jest cztery razy mniejsza od zasięgu rzutu? opory powietrza zaniedbać. 


