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1. (gr.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? 

2. (gr.2) Zły bałwan Arktos chciał zasypać śniegiem Rajską Dolinę. W tym celu 
podkradł się do Rajskiej Doliny i wystrzelił pionowo w górę, z pierwszą 
prędkością kosmiczną v1, stutonową kulę śniegu. Jaka będzie wartość siły z jaką 
pole grawitacyjne Ziemi będzie działać na kulę w najwyższym punkcie toru? 
Przyspieszenie grawitacyjne na powierzchni Ziemi proszę przyjąć jako 
gR=10m/s2. 

3. (gr.2) Na jakiej wysokości nad Ziemią musi krążyć w płaszczyźnie równika 
satelita geostacjonarny? 

4. Odosobniona gwiazda, będąca jednorodną kulą o stałej masie, kurczy się 
zmniejszając n-krotnie okres obrotu wokół własnej osi. Jakiej zmianie w wyniku 
tego procesu uległo przyspieszenie grawitacyjne na jej biegunach? ( 

5. Jaką energię rozproszył satelita o masie 100kg, jeżeli wchodząc w atmosfere 
ziemską, w odległości 100km od powierzchni Ziemi, miał prędkość równą 
pierwszej prędkości kosmicznej, a uderzył w powierzchnię Ziemi z prędkością 
100km/h? 
 

Drgania harmoniczne, wahadła, oscylator 
1. Wyprowadź wzór na potencjalną energię sprężystości 

2. Wykaż, że dla oscylatora harmonicznego w dowolnym momencie czasu energia 
mechaniczna jest stała i wynosi kA2/2  (k –współczynnik sprężystości, A – 
maksymalne wychylenie) 

3. Sprężyna jednym końcem jest zamocowana do ściany, a na drugim końcu 
przyczepiono masę m. Nastepnie wychylono ją z położenia równowagi i 
wprawiono w ruch drgajacy. Ile razy i jak zmieni się częstotliwość drgań 
przyczepionej masy, jeżeli masa zostanie zwiekszona n razy? Tarcie proszę 
pominąć. 

4. Proszę wyprowadzić wzór na okres drgań wahadła matematycznego. 
5. 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.  

6. 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? 

7. Proszę wyprowadzić wzór na okres drgań wahadła fizycznego. 
 
 

8. Kulkę zawieszoną na nitce umieszczono w windzie. Porównaj okres wahań kulki 
w windzie stojącej i  poruszającej się w górę z przyspieszeniem g/3 ? 

9. Ile razy zwiększy się czas spadania ciała w windzie, jeżeli winda ruszyła w dół z 
przyspieszeniem 0.5g? 

10. Samochód o masie jednej tony jedzie z prędkością 60km/h po moście w kształcie 
łuku wypukłego. Ile wynosi siła nacisku samochodu na jezdnię w środkowej 
części mostu, jeżeli promień krzywizny w tym miejscu wynosi 100m? 

11. Z jaką maksymalną prędkością może samochód pokonać zakręt o promieniu 
krzywizny 20m, jeżeli współczynnik tarcia wynosi 0.5? 
 


