
TERMODYNAMIKA 
 

1. Pęcherzyk powietrza wynurzając się z dna jeziora zwiększa swoją objętość 3 
razy.Oblicz głębokość jeziora, jeżeli temperatura wody przy dnie wynosi 7OC, a przy 
powierzchni 17OC. Ciśnienie atmosferyczne wynosi  1000hPa. 

2. Butlę o pojemności 20 litrów napełniono tlenem w temperaturze 17oC do ciśnienia 
107Pa. Ile gazu ulotniło się z butli na skutek wady zaworu, jeżeli ponowne 
sprawdzenie ciśnienia w temperaturze 27oC dało wynik 8 · 106Pa? 

3. Jakie wykresy we współrzędnych p(V), p(T) oraz V(T) odpowiadają przemianie 
izochorycznej, izotermicznej, izobarycznej i adiabatycznej? 

4. Jaka jest sprawność silnika Carnota, jeżeli temperatura grzejnicy wynosi 600K, a 
silnik oddaje chłodnicy 50% ciepła pobranego ze zbiornika ciepła? 

5. Oblicz sprawność silnika, którego cykl składa się z dwóch izochor i dwóch izobar. 

Gazem roboczym jest jednoatomowy gaz doskonały, a największe ciśnienie jest dwa 
razy większe od najmniejszego. Z kolei objętość w tym cyklu rośnie trzykrotnie. 
 
Grawitacja 

 

1. Zakładając, że masa Ziemi jest 81 razy większa niż masa Księżyca, oblicz, w 
jakiej odległości od środka Ziemi w stosunku do odległości środków Ziemi i 
Księżyca. znajduje się punkt „równowagi grawitacyjnej” na linii Ziemia – Księżyc 

2. Na jaką maksymalną wysokość nad Ziemię wzniesie się ciało, które wystrzelono 
z powierzchni Ziemi z prędkością równą pierwszej prędkości kosmicznej i 
skierowaną pionowo do góry? 

3. Na jakiej wysokości nad Ziemią musi krążyć w płaszczyźnie równika satelita 
geostacjonarny? 

4. Wiedząc, że masa Księżyca jest 81 razy mniejsza od masy Ziemi, a 
przyspieszenie grawitacyjne na Księżycu jest 6 razy mniejsze niż na Ziemi, oblicz 
ile razy promień Księżyca jest mniejszy od promienia Ziemi. 

 
OSCYLATOR HARMONICZNY, WAHADŁA 
 
1. Wyprowadź wzór na okres drgań wahadła matematycznego, przyjmując, że kąt o 

jaki wychyla się wahadło jest tak mały, że zastosowanie ma przybliżenie sin 
2. Wykaż, że dla oscylatora harmonicznego w dowolnym momencie czasu energia 

mechaniczna jest stała i wynosi  kA2/2. (A-amplituda, 2=k/m) 
3. Dwa wahadła matematyczne wykonują w tym samym czasie odpowiednio n1=10 i 

n2=6 drgań. Różnica długości wahadeł wynosi l=16cm. Oblicz długości l1 i l2 
wahadeł. 

4. Jak należy zmienić długość wahadła matematycznego l=100cm, aby 

skompensować wpływ przyrostu temperatury  t=50oC na jego okres? 

Współczynnik cieplnej rozszerzalności liniowej nici wahadła wynosi = 2·10-5K-1,. 
5. Wahadło matematyczne o długości l1=81 cm wykonuje w pewnym czasie n1=20 

drgań. Jak należy zmienić długość tego wahadła, aby w tym samym czasie 
uzyskać n2=18 drgań? 

 
 


