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Zad.1 Kierowca samochodu osobowego jedzie ciemną nocą po pustej drodze z prędkością 
Vo=108 km/h. Hamulce tego samochodu gwarantują przy tej prędkości drogę hamowania równą 
s=90m.  W pewnej chwili w świetle reflektorów przeszkodę znajdującą się w odległości D=60m i 
natychmiast naciska pedał hamulca. Po jakim czasie uderzy w przeszkodę i jaka będzie jego 
prędkość w chwili uderzenia ? Jak zmieniłyby się te wyniki gdyby kierowca zaczął hamować T=1s 
później ?

Zad.2 Startujący samolot naddźwiękowy od momentu ruszenia do momentu osiągnięcia prędkości
maksymalnej porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym z  przyspieszeniem a. Po upływie 
czasu T od momentu rozpoczęcia startu w miejscu gdzie stał samolot eksploduje ładunek 
wybuchowy. 

• Jaki warunek musi być spełniony aby piloci samolotu usłyszeli wybuch ?
• W jakiej odległości od miejsca rozpoczęcia ruchu fala dźwiękowa dotrze do pilotów ?
• Jak wyglądałaby ilustracja graficzna warunku na istnienie rozwiązania ?

Zakładamy, że samolot po oderwaniu się od podłoża zaczyna się wznosić pod bardzo małym 
kątem do poziomu.

Zad.3 Dwa kamienie wyrzucono w tej samej chwili i z tego samego punktu pionowo w górę. 
Prędkości początkowe tych kamieni wynoszą odpowiednio V1 = 20m/s i V2= 10m/s. Dla każdego z 
kamieni znaleźć wysokość nad miejscem wyrzutu i drogę przebytą jako funkcję czasu. Jak zmienia
się w czasie odległość kamieni od siebie ? Przyjąć założenie, że opór powietrza możemy w tym 
problemie pominąć. Jak zmieniłoby się rozwiązanie gdyby punkt wyrzutu drugiego kamienia leżał o
H wyżej ?

Zad.4 Pręt o długości L jest ustawiony pionowo w narożu pokoju. W pewnym momencie jego 
punkt styku z podłogą zaczynamy ciągnąć po podłodze ze stałą prędkością  Vo . Znaleźć 
zależność od  czasu dla wysokości drugiego końca pręta nad podłogą, oraz równania ruchu 
punktu, który jest środkiem geometrycznym tego pręta. Znaleźć wektor prędkości dla tego punktu.

Zad.5 Balon startuje z lotniska położonego o d=10km na północ od naziemnego obserwatora i 
wznosi się z prędkością Vp=5m/w. Lot poziomy balonu odbywa się pod wpływem wiatru wiejącego 
stale w kierunku południowo-wschodnim z prędkością Vw=10 m/s. Jaka będzie będzie zależność 
odległości balonu od obserwatora w funkcji czasu ? Jaka będzie minimalna odległość balonu od 
obserwatora ?

Zad.6 Dwa obiekty P1 i P2  poruszają się wzdłuż prostych w układzie współrzędnych XY tak, że 
ich wektory wodzące (położenia) mają  następujące zależności od czasu:  

Znaleźć wektor   r=r 2−r1 , który określa położenie obiektu P2 względem obiektu P1. Znaleźć
odległość obiektów jako funkcję czasu oraz określić dla jakiej chwili czasu ich odległość będzie 
minimalna ? Jaka będzie minimalna odległość gdy wektor r2 zostanie zastąpiony wektorem  r3 ?

Zad.7 Z punktu położonego na wysokości H=20m nad obserwatorem wystrzeliwana jest poziomo z
prędkością Vo=30m/s "rzutka", którą należy zestrzelić (np. zakładamy, że obserwator stoi na plaży
u podnóża klifu, a rzutki wystrzeliwane są z krawędzi jego urwiska). Obserwator dysponuje 
sprzętem wyrzucającym pociski z prędkością V1=90m/s. Pod jakim kątem należy wycelować lufę 
tego sprzętu (w płaszczyźnie paraboli lotu rzutki) aby zaliczyć trafienie przy założeniu, że 
pomijamy opór powietrza ? Czy dla każdej prędkości V1 jest to możliwe ? 
W  pierwszym przybliżeniu zakładamy, że czas reakcji strzelca jest bardzo krótki i możemy go 
pominąć. Czy da się rozwiązać zadanie, zakładając, że czas reakcji strzelca jest dany i równy T ?
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