
Zadania 1-12 

 

Zasada zachowania energii i zasada zachowania pędu 

 

1. (gr. 13.30)Korzystając z zasady zachowania energii wyprowadź wzór na maksymalną 

wysokość w rzucie ukośnym. 

2. (gr. 13.30)Jaką siłą należy działać na walec o masie 2kg toczący się bez poślizgu, aby 

rozpędzić go od prędkości 0 do 10m/s na drodze 10m? 

3. (gr. 13.30)Z jakiej minimalnej wysokości musi się stoczyć kuleczka (bez poślizgu), aby 
wykonać  tzw. diabelską pętlę o promieniu 20cm ustawioną na końcu równi? Rozmiary 

kuleczki są zaniedbywalnie małe w stosunku do rozmiarów pętli. 

4. Na jaką wysokość, licząc od podstawy równi o kącie nachylenia  , zdoła się wtoczyć 
walec o masie m i promieniu R = 10cm, który u podnóża równi miał prędkość kątową  

0=20s-1?  Walec toczy się bez poślizgu, a przyspieszenie ziemskie można przyjąć równe 

10m/s2. 

5. Chłopiec ciągnie sanki siłą skierowaną pod kątem 30° do podłoża, poruszając się ruchem 
jednostajnym. Jaką pracę musi on wykonać na drodze 50m, jeżeli współczynnik tarcia 

sanek o podłoże wynosi 0.4, a masa sanek wynosi 10kg? 

6. W spadającą swobodnie z wysokości 2m kulę o masie 1kg, w połowie wysokości tego 

spadku, trafia centralnie pocisk (lecący poziomo) o masie 1g i grzęźnie w niej. W jakiej 

odległości od pierwotnego kierunku upadnie kula? Prędkość pocisku przed zderzeniem 
wynosi 100m/s. 

7. Pocisk rzucony z prędkościa 5m/s pod kątem 60o  do poziomu rozrywa się w najwyższym 

punkcie lotu na dwie równe części tak, że jedna z nich zatrzymuje się i spada pionowo. 

Ile wynosi zasięg drugiej połówki liczony od punktu wystrzelenia? 

8. Młot o masie m1 = 300kg spada z wysokości h = 3m na drewniany słup o masie 
m2 = 200kg i wbija go w ziemię na głębokość 1cm. Obliczyć opór stawiany przez podłoże. 

9. Amator wrażeń stoi na moście o wysokości 45m nad poziomem wody i przygotowuje sie 
do skoku na bungee. Sprężysta lina o długości L=25m jest przymocowana do jego stóp. 

Odkształcenie liny w trakcie skoku podlegać będzie prawu Hooke’a, a stała sprężystości 

liny wynosi 160N/m. Wyznacz odległość stóp śmiałka od powierzchni wody (jeśli 

zdecyduje się skoczyć :) w momencie kiedy znajduje się najniżej nad wodą. Przy skoku 

nie wpada się do wody, a masa skoczka wynosi m=61kg.  
 

 

 


