
II zasada dynamiki – ŚRODA 5.10.2011 

1. Znaleźć wartość stałej siły działającej na ciało o masie 2,5kg, jeżeli w ciągu 5s od chwili spoczynku przebyło 

ono drogę 40m. (odp.8N) 

2. Wagon o masie m=10
4
kg odczepił się od poruszającego się składu pociągu przebywając jeszcze drogę 

s1=20m ruchem jednostajnie opóźnionym zatrzymał się po upływie t1=20s. Znaleźć siłę tarcia, efektywny 

współczynnik tarcia oraz początkową prędkość pociągu. Przyśp. ziemskie g=10m/s
2
 (2m/s, 1kN, f=0,01) 

3. Człowiek o masie m=70kg stoi na wadze sprężynowej
. 
Jaka średnią siłę wskaże waga sprężynowa w czasie, 

gdy człowiek odbija się od niej, aby skoczyć w górę na wysokość h=1m, jeżeli czas trwania odbicia wynosi 

t=0,5s. Przyspieszenie ziemskie g=9,8m/s
2
 (1,3kN) 

4. Na końcach nieważkiej nici przerzuconej przez nieważki blok, zawieszono ciężarki o masach m1=2kg                          

i m2=3kg. Lżejszy z nich znajduje się o d=2m niżej od cięższego. Po jakim czasie znajdą się one na tej samej 

wysokości, jeśli puścimy je swobodnie? Przyśp. ziemskie g=10m/s
2
. Wszelkie opory ruchu pominąć.(1s) 

5. Małpka o masie m=30kg zaczęła się wspinać po linie ruchem jednostajnie przyśpieszonym przebywając                  

w czasie t=1s drogę h=2m. Ile wynosi w tym czasie naprężenie liny? Przyśp. ziemskie g=10m/s
2
 (420N) 

6. W windzie na wadze sprężynowej stoi człowiek o masie m=80 kg. Jakie jest wskazanie wagi, gdy winda 

porusza się: 

a) ze stałą prędkością w górę (80kg) 

b) z przyśpieszeniem a=g/4 w górę (100kg) 

7. Jaką siłą należy działać w kierunku toru na skrzynię o masie m=10kg, jeżeli współczynnik tarcia f=0,5, aby 

poruszała się ona ruchem jednostajnym prostoliniowym: 

a) po torze poziomym (500N) 
b) po równi pochyłej w górę, jeżeli tworzy ona kąt α=30

o 
(935N)

 

c) po tej samej równi pochyłej w dół (65N) 

8. Jaką siłę ciągu musi posiadać silnik rakiety o masie m=50000kg, aby rakieta mogła wystartować                               

z przyspieszeniem a=2g. Przyśpieszenie ziemskie g=10m/s
2
(1,5 MN)

 

9. Pojazd o masie m=854kg porusza się po poziomej jezdni z prędkością v=57,6km/h. 

a) Oblicz stałą siłę hamującą, potrzebną do zatrzymania tego pojazdu na drodze s=10m (10816N) 

b) Oblicz czas hamowania pojazdu (1,25s) 

10. Znaleźć współczynnik tarcia kół samochodu o drogę, jeżeli wiadomo, że przy prędkości v0=10m/s samochodu 

droga hamowania s=8m. (0,64) 

11. Dwa odważniki o masach m1=1kg i m2>m1 są połączone nieważką nicią przerzuconą przez nieważki krążek. 

Odważniki poruszają się z przyspieszeniem a=0,1g. Wyznacz wielkość masy m2 (1,22kg) 

12. W windzie na wadze sprężynowej stoi człowiek o masie m=80kg. Jakie jest wskazanie wagi gdy winda 

porusza się w dół z 

a) ze stałą prędkością (800N) 

b) z przyśpieszeniem a=g/4 (600N) 

 

Równia pochyła – PIĄTEK 7.10.2012 

13. Z wierzchołka równi pochyłej o wysokości 2m i kącie nachylenia 30
o
 zaczyna zsuwać się swobodnie klocek. 

Po jakim czasie osiągnie on podstawę równi. Przyśpieszenie ziemskie g=10m/s
2
 (1,26s)

 

14. Do ciała o masie m=5kg przyłożono siłę o wartości F=12N równoległą do powierzchni równi o kącie α=30
o
. 

Współczynnik tarcia między równią a zsuwającym się ciałem wynosi f=0,2. Przyśpieszenie ziemskie 

g=10m/s
2
. Wyznacz: 

a) siłę nacisku ciała na równię (43,3N) 

b) siłę tarcia (8,7N) 

c) wypadkową siłę działającą na ciało i przyspieszenie a ciała (28,3N 5,7m/s
2
) 

15. Ciało leżące na równi o kącie nachylenia α=30
o 

zsuwa się wzdłuż niej ze stałą prędkością. Ile wynosi 



współczynnik tarcia f między równią a ciałem. Przyspieszenie ziemskie g=10m/s
2
 (√3/3)

 

16. Z wierzchołka równi pochyłej o kącie nachylenia α=30
o
 zaczyna zsuwać się swobodnie klocek. Jaką drogę 

przebędzie on po czasie 2s?  Przyśpieszenie ziemskie g=10m/s
2
 (10m)

 

17. Ciało zsuwa się bez prędkości początkowej po równi o nachyleniu α. Po czasie t prędkość wynosi v=14,7m/s. 

Oblicz współczynnik tarcia. Obliczenia numeryczne wykonaj dla α=60
o
, t=2s i g=9,8m/s

2
. (0,23) 

18. Na gładkiej równi pochyłej, nachylonej do poziomu pod kątem α=45
o
, znajduje się ciało o ciężarze P=500N 

utrzymywane w równowadze przez siłę R, działającą w kierunku równoległym do podstawy równi. Obliczyć 

wartość tej siły oraz wartość siły nacisku N, jaka działa na równię. Wykonać rysunek.(500N, 707,1N) 

19. Do ciała o masie m=2kg przyłożono siłę o wartości F=25N równoległa do powierzchni równi o kącie 

nachylenia α=45
o
. Współczynnik tarcia między równią a ciałem wynosi f=0,1. Przyspieszenie ziemskie 

g=10m/s
2
. Wyznacz 

a) siłę nacisku ciała na równię (14,1N) 

b) siłę tarcia (1,4N) 

c) wypadkową siłę działającą na ciał i przyspieszenie a ciała (9,5N; 4,75m/s
2
) 

20. Samochód wjeżdżając na wznoszący się odcinek drogi miał prędkość początkową wynoszącą v0=10m/s.                 

W tym momencie przestał działać silnik samochodu. Znaleźć drogę, jaką przebył samochód do chwili 

zatrzymania się, oraz czas trwania ruchu jednostajnie opóźnionego, jeżeli efektywny współczynnik tarcia 

f=0,5, a kąt nachylenia drogi α=10
o
.(7,66m; 1,53s) 

21. Samochód o masie m=1400kg wjeżdża pod wzniesienie o kącie nachylenia α=30
o 

ze stałą prędkością. 

Wiedząc, że na samochód działa siła pochodząca od silnika o wartości F=11,5kN znaleźć efektywny 

współczynnik tarcia kół samochodu. Przyjmij przyspieszenie ziemskie g=9,8m/s
2
 oraz√3=1,7. (0,49) 

 

Zasada zachowania pędu - ŚRODA 12.10.2011 

22. Człowiek o masie m1=60kg, biegnący z prędkością v1=8km/h, dogania wózek o masie 90kg, który jedzie                   

z prędkością v2=4km/h i wskakuje na ten wózek. Wyznacz 

a) z jaką prędkością będzie poruszał się wózek z człowiekiem (5,6km/h) 

b) jaka będzie prędkość wózka z człowiekiem w przypadku, gdy człowiek będzie biegł naprzeciw wózka?    

(-0,8km/h) 

23. Na poziomo poruszający się z prędkością v=10m/s wózek o masie m1=5kg spadła pionowo cegła o masie 

m2=3kg. Ile wynosiła po tym prędkość wózka i cegły? (6,25m/s) 

24. Ołowiany pocisk o masie 0,1kg lecąc poziomo uderza w stojący wózek z piaskiem o masie 50kg i grzęźnie             

w nim. Po zderzeniu wózek odjeżdża z prędkością 1m/s. Jaka była prędkość pocisku przed zderzeniem? 

(501m/s) 

25. W spoczywający na idealnie gładkim stole klocek o masie M=0,5kg uderza poruszający się poziomo                        

z prędkością v=500m/s pocisk o masie m=0,01kg. Przebiwszy klocek porusza się dalej ze zmniejszoną 

prędkością v1=300m/s. Ile wynosi prędkość u klocka po zderzeniu przez pocisk? (4m/s) 

26. W spoczywający na idealnie gładkim stole klocek o masie M=0,5kg uderza poruszający się poziomo                         

z prędkością v=500m/s pocisk o masie m=0,01kg i utkwił w nim na skutek czego klocek zaczął się poruszać. 

Jaką drogę przebył klocek do zatrzymania się jeżeli współczynnik tarcia klocka o podłoże f=0,2? (24m) 

27. Granat lecący w pewnej chwili z prędkością v=10m/s rozerwał się na dwa odłamki. Większy odłamek, 

którego masa stanowiła w=60% masy całego granatu, kontynuował lot w pierwotnym kierunku, lecz ze 

zwiększoną prędkością v1=25m/s. Znaleźć kierunek i wartość prędkości mniejszego odłamka.(12,5m/s) 

28. Pocisk o masie m lecący z prędkością v trafia w nieruchomy wagon naładowany piaskiem grzęźnie w nim. 

Obliczyć prędkość u wagonu po tym zderzeniu. Masa wagonu z piaskiem wynosi M.(u=mv/m+M) 

29. Ołowiany pocisk o masie m lecąc poziomo z prędkością v uderza w stojący wózek z piaskiem o łącznej masie 

M. Przebiwszy warstwę piasku pocisk porusza się dalej z prędkością v1. Jaka była prędkość v2 wózka w tym 

zderzeniu? Ile wynosi efektywny współczynnik tarcia f wózka o podłoże jeżeli po zderzeniu wózek przebył do 



zatrzymania drogę s? (u2=m(v-u1)/M; f=m
2
(v-u1)

2
/2M

2
sg) 

30. Od dwustopniowej rakiety o masie M=1200kg, po osiągnięciu szybkości v=200m/s oddzielił się pierwszy 

stopień o masie m=700kg. Jaką szybkość osiągnął drugi stopień rakiety, jeśli szybkość pierwszego stopnia 

zmalała w wyniku operacji do v1=150m/s? (270m/s) 

31. Masa startowa rakiety (z paliwem) wynosi m1=2kg. Po wyrzuceniu paliwa o masie m2=400g rakieta wznosi 

się pionowo na wysokość h=1000m. Oblicz prędkość wyrzuconego paliwa.(560m/s) 

32. Granat lecący z prędkością 10m/s rozerwał się na dwa odłamki o jednakowej masie. PO rozerwaniu jeden              

z nich na moment zatrzymał się a następnie spadł pionowo w dół. Znaleźć prędkość drugiego odłamka tuż po 

rozerwaniu.(20m/s) 

33. Pocisk poruszający się po torze poziomym trafił w klocek. W wyniku ugrzęźnięcia pocisku klocek przesunął 

się na odległość s=1m. Masa klocka był n=999 razy większa od masy pocisku. Współczynnik tarcia klocka                

o płaszczyznę f=0,05. Jaką prędkość miał pocisk? Przyspieszenie ziemskie g=10m/s
2 

 

Siła odśrodkowa - ŚRODA 19.10.2011 

34. Znaleźć maksymalną prędkość, z jaką samochód może poruszać się na zakręcie szosy asfaltowej o promieniu 

krzywizny R=100m. Efektywny współczynnik tarcia między oponami samochodu a asfaltem f=0,6, 

przyśpieszenie ziemskie g=9,8m/s
2
. (24m/s) 

35. Rowerzysta jedzie ze stałą prędkością v=10m/s po torze kołowym. Kąt nachylenia płaszczyzny roweru do 

poziomu wynosi α=60
o
. Oblicz promień toru. (17m) 

36. Ciężarek zawieszony na nici o długości l obraca się po okręgu ruchem jednostajnym w płaszczyźnie 

poziomej. W czasie ruchu nić odchylona jest do pionu o kąt α. Wyznacz prędkość ciężarka oraz jego okres 

obrotu. 

37. Na krześle zawieszonym na karuzeli wirującej z prędkością kątową ω siedzi człowiek. Krzesło wraz                          

z człowiekiem wiruje po obwodzie koła o promieniu R. Pod jakim kątem α od pionu odchylona będzie lina, na 

której wisi krzesło z człowiekiem? Przyspieszenie ziemskie g=10m/s
2 

38. Samochód o masie m=1000kg porusza się z prędkością v=36km/h po wypukłym moście, którego promień 

krzywizny wynosi R=50m. Jaką siłę nacisku wywiera samochód na środek mostu? Z jaką minimalną 

prędkością powinien poruszać się samochód, aby w najwyższym punkcie mostu siła nacisku przestała 

działać? 

39. Jaki powinien być minimalny współczynnik tarcia między oponami samochodu a asfaltem aby samochód 

mógł przejechać bez poślizgu zakręt o promieniu R=100m z prędkością v=72km/h, gdy jezdnia nie jest 

nachylona do poziomu. Przyspieszenie ziemskie g=10m/s
2
. 

40. Jaki powinien być minimalny współczynnik tarcia między oponami samochodu a asfaltem aby samochód 

mógł przejechać bez poślizgu zakręt o promieniu R=100m z prędkością v=100km/h? Jezdnia nachylona jest 

pod kątem α=30
o
 do poziomu. 

Praca, moc, energia 

41. Jaką pracę wykona silnik pociągu elektrycznego na drodze s=100m, jeżeli pociąg pokonał tę drogę z 

przyspieszeniem a=1,5m/s
2
? Pracę wyznacz dla przypadku gdy pociąg jedzie po torze poziomym (a) oraz gdy 

jedzie po torze wznoszącym się pod kątem α=30
o
 (b). Masa pociągu m=120ton, efektywny współczynnik 

tarcia f=0,05, Przyspieszenie ziemskie g=10m/s
2
 (2,4*10

7
J, 8,28*10

7
J)

 

42. Oblicz średnią moc silnika samochodu o masie m=1000kg, który uzyskał prędkość v1=72km/h, poruszając się 

ruchem jednostajnie zmiennym w ciągu czasu t1=10s od początku ruchu. Współczynnik tarcia f=0,01. Pomiń 

wpływ oporu powietrza. (21kW) 

43. Startujący samochód o masie 1000kg osiąga prędkość v=20m/2 w czasie t=4s. Ile wynosi średnia moc Pśr 

silnika samochodu w tym czasie? (50kW) 

44. Człowiek stoi na nieruchomym wózku i rzuca poziomo kamień o masie m nadając mu prędkość v. Wyznacz 

pracę W, jaką wykona przy tym człowiek, jeżeli masa wózka wraz z nim wynosi M. 



45. Z jaką największą stałą prędkością może wjeżdżać samochód o masie m=900kg pod wzniesienie                              

o nachyleniu α=30
o
, jeżeli maksymalna moc silnika wynosi P=50kW? Współczynnik tarcia f=0,05. 

46. Jaką pracę wykonał silnik pociągu elektrycznego o masie m=100 ton, który poruszając się ruchem 

jednostajnie przyspieszonym w czasie t=15s uzyskał prędkością v=108km/h. Efektywny współczynnik tarcia 

wynosi f=0,05. Przyspieszenie ziemskie g=10m/s
2 

47. Ciało o masie m=2kg zsuwa się po równi pochyłej ze stałą prędkością v=0,25m/s. Współczynnik tarcia f=0,5. 

Oblicz moc siły zsuwającej ciało. 

 

Ruch obrotowy – PIĄTEK 21.10.2011 

48. Jaką siłą należy przycisnąć klocek hamulcowy do powierzchni koła rozpędowego o momencie bezwładności I 

i promieniu R, aby zatrzymać j po upływie czasu t, jeżeli wiruje ono z prędkością kątową ω0? Współczynnik 

tarcia wynosi f0. 

49. Jednorodny walec o masie m i promieniu podstawy R obraca się jednostajnie dookoła swej osi symetrii              

z prędkością kątową ω. Wyznacz 

a) oblicz energię kinetyczną obracającego się walca (1,8J) 

b) oblicz moment stałej siły zatrzymującej walec w czasie t (0,2Nm) 

Obliczenia numeryczne wykonaj dla m=2kg, R=30cm, ω=20rad/s, t=9s. Moment bezwładności walca 

względem osi symetrii wynosi: 1/2mR
2
. 

50. Koło zamachowe o momencie bezwładności I wiruje z prędkością kątową ω. Jaką pracę należy wykonać, aby 

je zatrzymać? 

51. Jednorodna metalowa belka o długości L=5m i masie m=80kg spoczywa na ramionach dwóch robotników. 

Punkty podparcia belki znajdują się: jeden na jednym końcu, a drugi w odległości d=1m od drugiego końca. 

Oblicz siły działające na ramiona robotników. (300N i 500N) 

52. Koło zamachowe o momencie bezwładności I=245kg*m
2
 obraca się wykonując w chwili początkowej 

n=20obr/s i po pewnym czasie zatrzymuje się wykonawszy N=1000 obr. Oblicz moment sił tarcia oraz czas 

po którym koło zatrzymał się. 

53. Ile wynosi energia kinetyczna toczącej się obręczy o masie m=1kg i promieniu R=0,5m? Obręcz toczy się bez 

poślizgu z prędkością v=1m/s. 

54. Do obwodu koła rowerowego o masie m=2kg przyłożono stałą siłę styczną F=10N i wprawiono je w ruch 

obrotowy wokół nieruchomej osi. Jaką energię kinetyczną uzyska koło po upływie czasu t=5s od rozpoczęcia 

działania siły? Koło rowerowe należy rozpatrywać jako cienkościenną obręcz. 

Statyka  

55. Jednorodną sztywną belkę o długości L=1,2m i ciężarze P=320N zawieszono poziomo na dwóch lekkich 

sznurach zaczepionych w jednym punkcie. Punkty zaczepienia belki znajdują się na jej końcach. Długość 

każdego sznura wynosi d=1m. Oblicz siły naprężenia sznurów. (po 200N) 

56. Pręt jednorodny o długości 1m i ciężarze R=50N zawieszono poziomo na dwóch równoległych linach o tej 

samej długości. Do pręta przyczepiono ciężar Q=100N w odległości 0,25 od jednego z jego końców. Znaleźć 

siłę naciągu każdej z lin. 

57. Belka o ciężarze M=600N opiera się końcami na dwóch podporach znajdujących się na tym samym poziomie. 

W równych odstępach zawieszono na niej ciężary: P=500N, Q=750N i R=1000N. Jaki nacisk wywiera ta belka 

na podpory? 

 

ŚRODA 26.10.2012 SPRAWDZIAN Z ZADAŃ 


