
Zestaw 1-4    22, 23.10.18 

 

 

1. 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  

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

3. 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. 

 
 
 

Dynamika 
1. Ile wynosi siła oddziaływania między dwoma wagonami tramwaju o masach 

odpowiednio m1=10t i m2=8t, jeżeli na pierwszy wagon działa siła 10 kN? 
Oblicz z jakim największym przyspieszeniem może poruszać się tramwaj, 
jeżeli wytrzymałość połączenia między wagonami wynosi 40kN. 

2. Masa samochodu wynosi 10 t. Podczas jazdy na samochód działa siła tarcia równa 
0,1 jego ciężaru. Jaką siłę ciągu powinien uzyskiwać silnik, aby samochód jechał (1) 
ruchem jednostajnym (2) z przyspieszeniem równym 2m/s2?  

3. Ile czasu będzie się zsuwać po równi pochyłej pudełko, z wysokości 1m, jeżeli kąt 
nachylenia równi wynosi 30o? Porównaj ten wynik z czasem swobodnego spadku. 

4. Z jakim przyspieszeniem porusza się ciało zsuwające się po równi pochyłej o kącie 
nachylenia 45o, jeżeli współczynnik tarcia wynosi 0.4? 

Dynamika 
5. Ile wynosi siła oddziaływania między dwoma wagonami tramwaju o masach 

odpowiednio m1=10t i m2=8t, jeżeli na pierwszy wagon działa siła 10 kN? 
Oblicz z jakim największym przyspieszeniem może poruszać się tramwaj, 

jeżeli wytrzymałość połączenia między wagonami wynosi 40kN. 
6. Masa samochodu wynosi 10 t. Podczas jazdy na samochód działa siła tarcia równa 

0,1 jego ciężaru. Jaką siłę ciągu powinien uzyskiwać silnik, aby samochód jechał (1) 
ruchem jednostajnym (2) z przyspieszeniem równym 2m/s2?  

7. Ile czasu będzie się zsuwać po równi pochyłej pudełko, z wysokości 1m, jeżeli kąt 
nachylenia równi wynosi 30o? Porównaj ten wynik z czasem swobodnego spadku. 

8. Z jakim przyspieszeniem porusza się ciało zsuwające się po równi pochyłej o kącie 
nachylenia 45o, jeżeli współczynnik tarcia wynosi 0.4? 
 
 

 

 


