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X Ogólnopolska Olimpiada  
„O Diamentowy Indeks AGH”, 2016/2017 

 
matematyka + fizyka + chemia + geografia 

 
Etap I    – 170 miast – 2566 uczestników  
Etap II  – 158 miast – 2286 uczestników 
Etap III – 95 miast   – 567 uczestników z 150 szkół 
 
Laureaci – 429 osób 
 
Możliwość wpływu na standaryzację wymagań 
poprzez wydanie książkowe rozwiązań 
 



Mechanika  



Oddziaływanie 
ciał: ciało na 
nieruchomej 
równi 2016/17-III-2 

spoczynek 

ruch 



Skuter ciągnie sanie na stoku 
2013/14-I-1 



Szpulka spoczywająca na platformie 2014/15-III-1 



Szpulka na równi pochyłej wciągana do góry ruchem 
jednostajnym bez poślizgu 2015/16-III-1 



Szpulka na nitce: Yo-Yo 
2015/16-I-2 



Równowaga: na koniec wystającego kija siada ptak  2012/13-II-2 



Spoczywający walec przy ścianie  2015/16-II-2  

Taśma mocująca styczna do walca 



Układy o zmiennej masie  -  rakieta, 2015/16-III-2 



Podziękowania dla Wilhelma Czaplińskiego 





Układy nieinercjalne, 
ciało na ruchomym klinie,  2010/11-I-1 



Ciało na ruchomym klinie – warto przerobić następujące przypadki: 

 
1. Dołożyć siłę tarcia między ciałem a klinem 
2. Ruch obrotowy, np.  ruch kulki na klinie (bez poślizgu lub z poślizgiem) 
3. Uwzględnić siłę tarcia klina o podłoże. 



Wirujące ciało zamocowane do osi obrotu na dwóch sznurkach,   

2009/10-III-1 





Ruch obrotowy: przewracający się pręt 2010/11-II-2 



Ruch obrotowy 
bez poślizgu lub 
z poślizgu dla 
obręczy 2008/9-II-2 



Dwa walce o różnych rozkładach masy  2012/13-I-1 

  Pb/Al = 4,2 



Grawitacja: rachunek księżycowy 
2016/17-I-1 

RZK  60 RK 



Manewr lądowania satelity na Ziemi 2011/12-III-2 

v1 = 7,9 km/s;    v0 = v1/3 



Międzynarodowa Stacja Kosmiczna ISS 2008/9-I-3 

http://spaceflight.nasa.gov/station/isstodate.html 



Bloczek nieruchomy  
– masa zredukowana  2007/8-II-1 



Wiele bloczków  2014/15-I-1 



Zderzenia – dwie piłki po zderzeniu z podłożem  2013/14-III-2 



Zderzenie niecentralne dwóch kul bilardowych  2010/11-III-2 



Oscylacje kry lodowej 2008/9-I-2 

T = 1s 



Wahadło fizyczne – obręcz z dodatkową masą punktową  
2016/17-II-2  



Praca siły tarcia 2015/16-II-3 



Elektryczność 



Kondensator odłączony od źródła 
zanurzony w cieczy 2007/8-III-4 

Równowaga sił. Uwaga: nie korzystamy 
z zasady zachowania energii !!! 
 
Dla kondensatora podłączonego do 
źródła napięcia trzeba pomniejszyć 
energię kondensatora o pracę źródła !!! 



Opór zastępczy dla ośmiościanu 
2016/17-I-4 



Opór zastępczy dla sześcianu 2016/17-II-4 



Poprawne 
świecenie 
żarówki  2014/15-III-4 

0 



Fale i Optyka 



Fale na 
wodzie  
2016/17-III-5. 



Lustra przy ścianie 
– metoda obrazów  
2009/10-III-5 

W punkcie A powstaje pozorny 
obraz żarówki w lustrze prawym. 
Podobnie w lustrze lewym 

Po odsunięciu luster na odległość 
2d1 powstaje pas środkowy i dwa 
pasy boczne. 



Wzór Newtona  
dla zwierciadła 
2015/16-III-5. 



Zwierciadło wklęsłe – rozmycie obrazu 2015/16-II-5 
 

Co będzie się działo z obrazem na ekranie, jeżeli przedmiot przybliżymy nieznacznie z 
położenia początkowego do zwierciadła, o x1=-3 mm? Czym to się różni od przypadku 
niewielkiego oddalenia przedmiotu od zwierciadła, o x2=+3 mm.  (f = 10 cm, ekran – 4m) 



Zwierciadło 
wklęsłe zalane 
wodą 2013/14-III-5 



Układy soczewek – wzór Gullstranda 
efektywne parametry układu (zastąpienie go jedną soczewką) 
2007/8-I-3 



Rozdzielczość 
kątowa lunety 
2016/17-I-5. 

1= min 

1= 2”   (dwie sekundy kątowe) 



  Dziękuję za uwagę 
 
 

Uprzejmie proszę o zgłaszanie uwag, w tym dotyczących: 
• ciekawych zadań 
• błędów edytorskich i merytorycznych 
 
Zachęcam do korzystania ze zbioru zadań olimpijskich 

 


