
Zestaw 2 GiK 

1. 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? 

2. Znaleźć prędkość  motorówki stojącej 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? 
3. Motocyklista rusza ze stałym przyspieszeniem a = 0.5 m/s2. Po 

0.6 min od rozpoczęcia ruchu zatrzymuje go policjant. Czy 

motocyklista będzie musiał zapłacić mandat za przekroczenir 
dozwolonej prędkości 60 km/h? 

4.  Samochód jadacy z prędkością 54 km/h zatrzymuje się po 3s od 
momentu rozpoczęcia hamowania. Ile wynosi droga hamowania? 
Jakie było przyspieszenie samochodu w trakcie hamowania? 

5. Aby móc oderwać się od ziemi samolot musi osiągnać prędkość 

v = 100 m/s. Znaleźć czas rozbiegu i przyspieszenie samolotu, jeżeli 

długość rozbiegu wynosi d = 600m. Założyć, że ruch samolotu jest 

jednostajnie zmienny. 
6. Samochód porusza się z prędkością v1 = 25 m/s. Na drodze s = 40m 

jest hamowany i zmniejsza swą prędkość do v2 = 15 m/s. Zakładając, 
że ruch samochodu jest jednostajnie zmienny, znaleźć przyspieszenie 

i czas hamowania. 
7. Spadające swobodnie ciało pokonało w czasie dwóch pierwszych 

sekund ½ całej drogi. Znajdź wysokość z jakiej spadło to ciało. 

Przyjmij przyspieszenie ziemskie g = 10 m/s2. 

8.  Ciało spada z wieży. W chwili t0, gdy przebyło ono drogę równą d, z 

punktu położonego o h niżej od wierzchołka wieży zaczęło spadać 

drugie ciało. Oba ciała spadają na ziemię w tej samej chwili. 

Wykazać, że wysokość wieży jest równa H=[(h+d)2]/4d. 

9. 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 = 10 m/s2. 

10. Gimnastyczka ćwicząca z piłką ma za zadanie wyrzucić piłkę pionowo do góry, 

klasnąć trzy razy w dłonie i złapać spadającą piłkę. Z jaką  minimalną 

prędkością musi wyrzucić piłkę, jeżeli czas jednego klaśnięcia wynosi 0,5 s? Na 

jaką wysokość dotrze piłka? 

 

 


