
Zadania 1-13 

 

1. (dokończenie) 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. 

2. Pocisk lecący poziomo trafił w kulę zawieszoną na bardzo lekkim, sztywnym pręcie i w 

niej utkwił. Masa pocisku wynosi 5 g, a masa kuli 0,5 kg. Prędkość pocisku w chwili 

zderzenia była równa 500 m/s. Jaka jest największa długość pręta, przy której kula 
podniesie się wskutek zderzenia z pociskiem do najwyższego punktu okręgu? 

3. 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. 

4. 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.  
 
Grawitacja 
 

1. Na jaką maksymalną wysokość nad Ziemię wzniesie się ciało, które 
wystrzelono z powierzchni Ziemi z prędkością równą pierwszej prędkości 
kosmicznej i skierowaną pionowo do góry? 

2. Na jakiej wysokości nad Ziemią musi krążyć w płaszczyźnie równika satelita 
geostacjonarny? 

3. Zakładając, że masa Ziemi jest 81 razy większa niż masa Księżyca, oblicz, w 
jakiej odległości od środka Ziemi w stosunku do odległości środków Ziemi i 
Księżyca. znajduje się punkt „równowagi grawitacyjnej” na linii Ziemia – 
Księżyc. 

4. Jaką energię rozproszył satelita o masie 100kg, jeżeli wchodząc w atmosfere 
ziemską, w odległości 100km od powierzchni Ziemi, miał prędkość równą 
pierwszej prędkości kosmicznej, a uderzył w powierzchnię Ziemi z prędkością 
100km/h? 

5. Znaleźć prędkość ruchu Księżyca  wokół Ziemi zakładając, że jego orbita jest 
kołowa. Przyjąć, że masa Ziemi Mz=6·1024kg, odległość między Ziemią a 
Księżycem R=3.8·108m, a stała grawitacji G=6.7·10-11m3/(kg·s2). 

6. Wiedząc, że masa Księżyca jest 81 razy mniejsza od masy Ziemi, a 

przyspieszenie grawitacyjne na Księżycu jest 6 razy mniejsze niż na Ziemi, 
oblicz ile razy promień Księżyca jest mniejszy od promienia Ziemi. 

7. Na jakiej wysokości ciężar ciała jest n razy mniejszy od ciężaru tego ciała na 
powierzchni Ziemi? Promień Ziemi Rz=6370km. Szczegółowe obliczenia 
numeryczne proszę wykonać dla n=9. 

8. O ile zmniejszy się ciężar ciała na szczycie Mount Everest (h=8848 mnpm) w 
porównaniu z jego ciężarem na poziomie morza? Promień Ziemi Rz=6370km. 

 


