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Zad.1 Na płaszczyźnie poziomej leży szpulka o masie m promieniu zewnętrznym R i promieniu 
wewnętrznym r. Moment bezwładności szpulki względem jej osi symetrii wynosi I = b mR2 
(b=const), zaś współczynnik tarcia posuwistego między szpulką a płaszczyzną wynosi k. Do końca
nici nawiniętej na tę szpulkę przyłożono stałą siłę F. Nić nawinięta jest tak, że odrywa się od szpuli 
poniżej osi symetrii i tworzy kąt a do poziomu. Znaleźć kierunek i wartość przyspieszenia osi 
szpulki oraz wartość graniczną siły F przy której szpulka będzie się jeszcze toczyć bez poślizgu. 

Zad.2 Napisać równanie dynamiki ruchu obrotowego pręta o masie M i długości L, zawieszonego 
na nieruchomej osi za jeden z jego końców. Rozwiązać to równanie dla małych wahań wokół 
położenia równowagi (maksymalny kąt wychylenia mniejszy od 0.1 radiana) i obliczyć okres tych 
wahań.

Zad.3 Pręt metalowy o masie M i długości L został zamocowany na osi prostopadłej do pręta i 
przechodzącej przez jeden z jego końców. W chwili początkowej pręt został ustawiony nieruchomo
w pozycji poziomej (pod kątem 90° do pionu) , po czym został puszczony swobodnie. Proszę 
policzyć jaka będzie maksymalna prędkość kątowa tego pręta,  jaką osiągnie on w chwili 
przechodzenia przez pozycję pionową. 

Zad.4 Krążek o masie M i promieniu R został przewiercony w odległości x od swojego środka. W 
powstały otwór wstawiono gwóźdź, który wbito w pionową ścianę. Tak powstały układ może 
wykonywać oscylacje w płaszczyźnie pionowej wokół osi, którą stanowi gwóźdź. Proszę policzyć 
okres tych oscylacji (dla małej amplitudy) w zależności od parametru x (odległości osi od środka 
krążka). Proszę narysować wykres kwadratu okresu T  od wartości x.

Zad.5 Cztery ciężarki o masie M każdy zostały połączone nieważkimi, sztywnymi prętami w taki 
sposób, że są zostały ułożone w narożach kwadratu o boku a. Proszę obliczyć okres małych 
oscylacji tego kwadratu, że zostaje on zawieszony:

a) na osi prostopadłej do płaszczyzny kwadratu i przechodzącej przez jedno z jego naroży
b) na osi prostopadłej do płaszczyzny kwadratu i przechodzącej przez środek jednego z 
    boków kwadratu.

Zad.6 Pręt  o długości L i masie M wykonany z metalu jest zawieszony poziomo pod sufitem na 
dwóch nitkach jednakowej długości, zaczepionych do dwóch  końców tego pręta. Znaleźć 
przyspieszenie środka ciężkości tego pręta po przepaleniu jednaj z nitek. Obliczyć naprężenie 
drugiej nitki zaraz po przepaleniu pierwszej.


