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Pytania egzaminacyjne

1. Samochód jechał przez 20 minut z prędkością 60km/h, a następnie przebył 10km z 
prędkością 80km/h. Ile wynosiła jego prędkość średnia?

2. Golfista uderzył w piłeczkę kijem i nadał jej prędkość  vo = 200km/h pod kątem  α = 30o do
poziomu. Po jakim czasie piłeczka osiągnęła maksymalną wysokość? Oblicz tę wysokość 
oraz zasięg rzutu piłeczki. Pomiń opory ruchu.

3. Dwa samochody: osobowy o długości l1=2m i  ciężarowy o długości l2=10m, poruszają się 
po równoległych pasach ruchu. Gdy jadą w tę samą stronę, pierwszy co t1= 2s oddala się od 
drugiego o s1=20m , natomiast gdy nadjeżdżają z naprzeciwka , co t2=3s zbliżają się do siebie
o s2=150m. Ustal, jakie wartości wskazują prędkościomierze obu pojazdów i jak długo  trwają
manewry wyprzedzenia i mijania się.

4. Na równi pochyłej o kącie nachylenia α=30o umieszczono ciężarek o masie m=1kg. 
Współczynnik tarcia ciężarka o równię wynosi  µ=0,2. Jaką siłą, skierowaną prostopadle do 
powierzchni równi, należy docisnąć ciężarek, aby się nie zsuwał?

5. Samochód osobowy pokonuje rondo ze stałą prędkością. Zewnętrzne koło porusza się po 
okręgu o promieniu r=30m i ma przyspieszenie dośrodkowe  az = 11,33m/s2. Oblicz średni 
rozstaw kół samochodu. Załóż, że przyspieszenie dośrodkowe koła poruszającego się po 
wewnętrznej aw = 10,8 m/s2.

6. Z gondoli balonu wznoszącego się pionowo do góry z prędkością v1 = 2m/s wyrzucono 
niewielki ciężarek w chwili kiedy gondola znajdowała się na wysokości h = 300m. Jak długo 
będzie spadał ten przedmiot na powierzchnię ziemi?

7. Suszarka do sałaty  to ażurowy koszyk o promieniu R = 12cm, swobodnie obracający się 
wewnątrz większego naczynia. Suszarka napędzana jest za pomocą korby. Oblicz z 
najmniejszą częstotliwość z jaką należy kręcić korbką, aby liście sałaty przylepione do 
bocznej ściany wirującego koszyka nie opadły. Współczynnik tarcia liści sałaty o plastikowe 
pionowe ściany koszyka wynosi  µ = 0,8.
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8. W kopalni odkrywkowej wagonik jest wyciągany ruchem jednostajnym na odległość 
l=25m po nachylonym stoku góry o wysokości h= 5m. Całkowita masa wagonika z ruda 
wynosi m=250kg, a współczynnik tarcia jego kół o szyny f = 0,05. Jaką pracę musi wykonać 
wyciągarka, aby wagonik dotarł na szczyt góry?

9. Wahadło balistyczne służy do pomiaru prędkości pocisków wystrzeliwanych z broni palnej.
Takie wahadło o długości l = 1,6m (liczone od środka masy do punktu zawieszenia) 
wychylono z położenia równowagi o kąt α = 60o i puszczono swobodnie.  Chwili 
przechodzenia przez położenie równowagi w wahadło trafił pocisk o masie m = 8g 
poruszający się z prędkością v=500m/s i ugrzązł w nim. Oblicz masę, jaką powinno mieć 
wahadło, aby układ zatrzymał się natychmiast w położeniu równowagi. Przyspieszenie 
ziemskie g = 10m/s2.

10. Dwie kule o jednakowych masach m = 0,2kg zderzają się centralnie niesprężyście. Przed 
zderzeniem kule zbliżały się do siebie z prędkościami mającymi ten sam kierunek ale 
przeciwne zwroty, o wartościach  V1 = 2m/s i V2 = 6m/s.

a) Określ wartość, zwrot i kierunek prędkości kul po zderzeniu.

b) Oblicz ilość energii cieplnej, jaka wydzieli się podczas zderzenia.

11. Jaki jest moment bezwładności I i moment pędu L kuli ziemskiej? Promień Ziemi 
R=6400km, a jej masa m=5,97•1024kg. Okres obrotu Ziemi T=24h. Załóż jednorodny rozkład 
masy Ziemi.

12. Metalowe koło o momencie bezwładności I = 120 kg m2 wiruje z prędkością kątową 
ω=25rad/s wokół pionowej osi, przechodzącej przez środek koła. Oblicz moment siły 
hamującej, która spowoduje zatrzymanie się koła po czasie t= 20s.

13. Wentylator obracał się z częstotliwością f = 15 obr./min. Po wyłączeniu zasilania 
wentylatora jego łopatki wykonały jeszcze n = 75 obrotów, a siły oporów ruchu wykonały 
pracę W= 43,3J. Jakie wartości mają moment bezwładności I obracającej się części 
wentylatora i moment sił oporów ruchu. Zakładamy, że prędkość obrotowa wentylatora od 
chwili wyłączenia go malała liniowo.

14. Po stole toczy się bez poślizgu moneta o masie m = 50g z prędkością v = 4m/s. Jaka jest 
jej całkowita energia kinetyczna?

15. Wisząca na sprężynie kulka została wprawiona w  drgania harmoniczne o amplitudzie 
A=25cm i okresie T=2s. Jakie jest maksymalne przyspieszenie tej kulki?
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16.  Startująca rakieta oddala się od Ziemi wzdłuż prostej pokrywającej się z promieniem 
Ziemi. Z jakim przyspieszeniem porusza się rakieta, jeżeli okres wahań wahadła 
matematycznego w rakiecie jest dwa razy mniejszy od okresu wahań takiego samego wahadła
na Ziemi?

17. W pewnym ruchu harmonicznym prędkość wyraża się wzorem v = vosin(ωt), gdzie 
vo=5m/s, ω= 100 Hz. Napisz równanie wychylenia  x(t) w tym ruchu.

18. Z jaką prędkością musi jechać pociąg, aby znajdujące się w nim wahadło matematyczne o 
długości l=25cm wpadało w drgania w skutek rezonansu, jeżeli wiadomo, że długość 
odcinków szyn jest równa d=20m?

19. Kula karabinowa leci z prędkością v=200m/s. Ile razy zmieni się wysokość tonu poświstu 
kuli przelatującej obok nieruchomego człowieka (wskutek efektu Dopplera), jeśli prędkość 
dźwięku wynosi v=340m/s?

20. W próżni, gdzie p=0, umieszczono pojemnik o objętości V= 200cm3 zawierający 
powietrze znajdujące się w warunkach normalnych (To=273K, po=1013hPa). Na skutek 
mikro zderzenia w pojemniku powstał niewielki otwór, przez który powietrze zaczęło się 
wydostawać na zewnątrz w ilości N=1010 cząsteczek na sekundę. Po jakim czasie ciśnienie w 
naczyniu zmaleje o 1%?

21. Z jaką prędkością powinny zderzyć się niesprężyście dwa kawałki lodu o jednakowych 
masach i temperaturach, aby zmienić się w parę wodną? Temperatura początkowa bryłek lodu
t1=-10oC. Przyjmij, że cała energia kinetyczna kawałków lodu zostaje zamieniona na energie 

wewnętrzną. Ciepło właściwe lodu cl= 2,1 
kJ

kg∗K
  ,  ciepło topnienia lodu ct= 334

kJ
kg

 , 

ciepło właściwe wody cw= 4,2
kJ

kg∗K
 , ciepło parowania wody cp=2,26•106 J

kg
  .

22. Krople deszczu spadają z wysokości h=800m. O ile wzrośnie temperatura każdej z nich, 
jeżeli 50% ich energii potencjalnej jest zamieniane na energię wewnętrzną? Ciepło właściwe 

wody cw= 4,2
kJ

kg∗K
 .

23. Pewną ilość gazu doskonałego podgrzano o  ΔT=1K tak, że jego objętość nie uległa 
zmianie, a jego ciśnienie wzrosło o k=0,5%. Jaka była temperatura początkowa gazu?
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24. Tłok silnika spalinowego wykonuje n=25 cykli w ciągu sekundy. Jego sprawność wynosi 
η=20%, a moc P=34,4kW. Oblicz ilość ciepła powstałego ze spalania paliwa w jednym cyklu.

25. Z jakim przyspieszeniem będą spadać przedmioty przy powierzchni planetoidy o 
promieniu Rp=128km i gęstości równej średniej gęstości Ziemi? Przyjmij, że promień Ziemi 
R=6400km, a wartość przyspieszenia ziemskiego przy jej powierzchni g=10m/s2.

26. Sztuczny satelita okrąża Ziemię na wysokości h równej promieniowi Ziemi. Oblicz okres 
jego obiegu wokół Ziemi. Przyjmij, że promień Ziemi R=6400km, a wartość przyspieszenia 
ziemskiego przy powierzchni Ziemi g=10m/s2.

27. Masa planety Uran jest n=14,5 razy większa od masy Ziemi, a promień Urana jest k=4 
razy większy od promienia Ziemi. Ile wynosi stosunek wartości natężenia pola 
grawitacyjnego przy powierzchni Urana do wartości natężenia pola grawitacyjnego przy 
powierzchni Ziemi?

28. Jaką pracę należy wykonać, aby ciało o masie m=1kg przenieść z powierzchni Ziemi do 
nieskończoności? Promień Ziemi R=6400km, a wartość przyspieszenia ziemskiego przy 
powierzchni Ziemi g=10m/s2.

29. Przypuśćmy, że możemy wywiercić otwór w Ziemi przechodzący przez jej środek na 
drugą stronę. Jakim ruchem będzie się poruszał kamień wrzucony do tego otworu, jeżeli 
wszelkie opory ruchu pomijamy i zakładamy, że gęstość Ziemi jest jednorodna i temperatura 
panująca w środku Ziemi nie ma wpływu na to zjawisko? W takiej sytuacji siłą grawitacji 
maleje liniowo od wartości maksymalnej na powierzchni Ziemie do zera w samym środku 
Ziemi. (To raczej eksperyment myślowy możliwy do zrealizowania na jakiejś niewielkiej 
planetoidzie)

Oblicz prędkość maksymalną jaką osiągnie ten kamień w czasie przelotu na drugą stronę 
Ziemi. W jakim punkcie osiągnie on tą prędkość?

Promień Ziemi R=6400km, a wartość przyspieszenia ziemskiego przy powierzchni Ziemi 
g=10m/s2

30. Opowiedz o doświadczeniach, które sam(sama) wykonywałeś(aś) w domu.

Takie pytanie jak powyższe powinno się znaleźć w każdym zestawie.

Wiem, co trzeba
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