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Zad.1 Skrzynia z piaskiem o masie M=50 kg stoi nieruchomo na podłożu, a jej współczynnik 
tarcia o to podłoże wynosi m=0.2. W skrzynię uderza poziomo pocisk o masie m=0.2 kg i 
prędkości Vo=500 m/s, który przebija drewnianą obudowę skrzyni i zostaje zatrzymany w piasku. 
Jaką drogę przebędzie skrzynia do zatrzymania się, jeżeli zderzenie możemy traktować jako 
całkowicie niesprężyste ?

Zad.2 Na torze kolejowym stoi nieruchomo wagonik kolejowy o masie M. W ten wagonik uderza 
inny wagonik o masie m i prędkości początkowej Vo, tak że zderzenie jest całkowicie sprężyste 
(wagonik uderzający po zderzeniu porusza się osobno, z inną prędkością niż wagonik uderzony). 
Proszę policzyć prędkość obu wagoników po zderzeniu, w zależności od stosunku ich mas.

Zad 3. Kula bilardowa o masie m leży nieruchomo na stole. W kulę uderzamy drugą kulą o masie 
M, z prędkością równoległą do krawędzi stołu. Jaka powinna być odległość toru kuli uderzającej 
od środka kuli nieruchomej (parametr zderzenia), aby kula uderzająca poleciała pod kątem a=60° 
do krawędzi stołu. Czy zawsze jest to możliwe ? 

Zad 4. Ciało o masie m krąży po orbicie kołowej znajdującej się w odległości R od środka Ziemi 
(R>Rz). W pewnej chwili zostaje mu nadana prędkość V0 styczna do jego orbity (prostopadła do 
prostej przechodzącej przez środek Ziemi i to ciało). Stosując prawa zachowania policzyć jaka 
będzie maksymalna odległość tego ciała od Ziemi oraz jego prędkość w przeciwległym punkcie 
jego orbity. Policzyć minimalną prędkość która gwarantuje, że ciało nie zahaczy o powierzchnię 
Ziemi po przeciwnej stronie oraz prędkość, przy której ciało ucieknie do nieskończoności . 

Zad 5. Znaleźć wysokość maksymalną lotu rakiety, która startując z Polski doleciała do punktu 
położonego na antypodach (okolice Ziemi Ognistej), jeżeli wiadomo, że drugie ognisko jej 
eliptycznego toru znajdowało się na powierzchni Ziemi (pierwsze ognisko oczywiście w centrum 
Ziemi).

Zad.6 Przez nieruchomy krążek o promieniu R i masie M przerzucono nieważką nić na której 
końcach zamocowano masy m1 i m2. Zakładamy, że nić nie może się ślizgać po krążku oraz że 

krążek nie odczuwa tarcia przy obrocie wokół osi. Znaleźć przyspieszenie kątowe krążka oraz 
naciągi nici po jednej i po drugiej stronie krążka w czasie ruchu. 

Zad.6 Ławeczka w parku składa się z grubej deski o masie M=30kg i długości L=3m, ułożonej 
symetrycznie na dwóch betonowych podstawach w odległości d =L/2 od siebie. Na skraju ławki 
przysiadła zaczytana studentka o masie m.  Proszę obliczyć nacisk deski na każdą z betonowych 
podpórek. Poprzedniej nocy chuligani wykręcili wszystkie śruby mocujące deskę do podpórek. Jaki
warunek musi być spełniony aby studentka mogła  całkowicie zignorować ten fakt.


