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Dynamika ruchu obrotowego bryły sztywnej 

  

1. Dwa ciężarki o masach 1kg i 2kg zwisają na linie z dwóch  stron nieważkiego 
bloczka, który obraca się bez tarcia. Ile wynosi naciąg liny? Jaka siła przenosi 
się na zawieszenie osi bloczka? 

2. Jedno z ramion dźwigni dwustronnej jest o l = 30cm dłuższe od drugiego. 
Obliczyć długość obu ramion tej dźwigni wiedząc, że aby podważyć skrzynię o 
masie 70kg potrzeba użyć siły 200N. Ciężar dźwigni zaniedbać.  

3. Drążek o długości l = 1m ma masę md = 1,6kg i w każdym miejscu ma 

jednakową grubość. Na końcach tego drążka zawieszono ciężarki m1 = 1kg oraz 
m2 = 2,4kg. W którym miejscu należy go podeprzeć, aby osiągnąć stan 
równowagi? 

4. Jedno z ramion dźwigni dwustronnej jest o l = 30cm dłuższe od drugiego. 
Obliczyć długość obu ramion tej dźwigni wiedząc, że aby podważyć skrzynię o 
masie 70kg potrzeba użyć siły 200N. Ciężar dźwigni zaniedbać.  

5. Przez bloczek o promieniu 10cm i masie 0,25 kg, przerzucono sznurek, na 
końcach którego zawieszono masy 1kg i 2kg. Ile wynosi przyspieszenie układu, 
jeżeli sznurek nie ślizga się po bloczku? Ile wynoszą siły naciągu sznurka po 
obu stronach bloczka? 

6. Z jakim przyspieszeniem  liniowym toczy się (bez poślizgu) walec po równi 
pochyłej o kącie nachylenia 30°? 

7. Przez ruchomy bloczek w kształcie walca o masie mb=m/2 i promieniu r=20cm 
przerzucono nić (nierozciągliwą, 
nieważką), która nie ślizga się 
po bloczku. Na obu jej końcach 
przyczepione są masy m i 
M = 4m, tak jak na rysunku.  
Kąty nachylenia zboczy 

wynoszą  = 30o i  = 60o, a 
współczynnik tarcia dla masy 
m wynosi f = 1/2, zaś masa M 
porusza się w dół bez tarcia. Z 
jakim przyspieszeniem 
liniowym porusza się układ? 

 
8. Przez obracający się bloczek w 

kształcie walca o masie mb=m/2 i 
momencie bezwładności  I = mbR2/2 
przerzucona jest nierozciągliwa nić, do 
której przyczepiono masy m i M=2m jak 
na rysunku. Z jakim przyspieszeniem 
liniowym porusza się klocek o masie M w 
układzie przedstawionym na rysunku, 
jeżeli na klocek m działa siła tarcia o 
współczynniku tarcia f = 0.5, a nić nie 
ślizga się po bloczku? 
 


