
Zestaw 15 GiK 21.01.2019 

 

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

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

3. 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? 

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

Termodynamika 
5. 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. 
6. 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? 

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

8. Oblicz sprawność silnika, którego cykl składa się z dwóch izochor i dwóch izobar. Gazem 
roboczym jest jednoatomowy gaz doskonały, największe ciśnienie jest dwa razy większe od 
najmniejszego ciśnienia, a objętość rośnie naksymalnie trzykrotnie w porównaniu z objętością 
wyjściową.  

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

 

Fale  𝜆 =
𝑣

𝑓
 ; y(x,t)=ymsin(kx-t) ; k=

2𝜋

𝜆
 

10. Znaleźć prędkość rozchodzenia się drgań dźwiękowych w powietrzu, jeżeli częstotliwość tych 

drgań jest równa  f= 343 Hz, a długość fali =1m. Jaka jest maksymalna predkość 

przesuwania się cząsteczek powietrza, jeżeli amplituda tych drgań jest równa A= 0.2mm? 

11. Znaleźć prędkość rozchodzenia sie fali na powierzchni jeziora, jeżeli okres wahań pływającej 

po jeziorze łódki jest równy T=4s, a odległość pomiędzy sąsiednimi grzbietami fal wynosi 

=6m. 

12. Amplituda drgań generowanych przez źródło wynosi A=4cm. Oblicz wychylenie y punktu z 

położenia równowagi w chwili t=T/4, jeżeli punkt ten znajduje się w odległości x=/12 od 

źródła drgań. 

13. Oblicz różnicę faz drgań dwóch punktów ośrodka odległych odpowiednio o x1=8cm i x2=14cm 

od źródła fali płaskiej o okresie drgań T=0.04s. Załóż, że fala rozchodzi się z szybkością 

300m/s. 

Inne 

14. Oblicz prędkość cząstki, której energia całkowita jest 3 razy większa, niż energia 

spoczynkowa. Ile wynosi stosunek energii kinetycznej tej cząstki do jej energii spoczynkowej? 

(zad. 7.5 ) 

15. Wyprowadź wzór Ciołkowskiego na siłę ciągu rakiety (układ o zmiennej masie). 

 

 


