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Zestaw nr.5 na zajęcia w dniu 10.05.2019

Zad.1 Ciężka skrzynia o masie M=100kg leży na podłożu o współczynniku tarcia k=0.5. Skrzynię 
trzeba przesunąć na odległość s=10m. Proszę policzyć pracę jaką trzeba wykonać przy przesuwaniu 
skrzyni ze stałą prędkością dla dwóch wariantów tej operacji:

• pchamy z tyłu siłą skierowaną w dół pod kątem a=30º do poziomu

• ciągniemy z przodu za sznur skierowany w górę pod kątem a=30º do poziomu

Zad.2 Proszę policzyć pracę jaką wykona siłą zadana funkcją F(x)= 5 – 2x [N} na drodze ułożonej 
wzdłuż osi OX od x=0 do x=2.5 m. Jak wyglądałaby zależność prędkości od czasu gdyby ta siła 
działała na ciało o masie m=2kg.

Zad.3  Sprężyna o stałej siłowej k=100 N/m i długości swobodnej zero zawieszona jest pod sufitem. 
Do dolnego końca sprężyny zaczepiona została masa M=1kg. W chwili t=0 masa została puszczona 
swobodnie spod samego sufitu. Jaka będzie zależność prędkości tej masy od jej położenia ?.  Jaka 
będzie zależność wychylenia sprężyny od czasu ? Oba przypadki rozważamy z pominięciem sił oporu 
(bez tłumienia drgań) ? 

Zad.4 Mały metalowy samochodzik zjeżdża z toru, którego początek znajduje się na wysokości H. Na 
końcu toru znajduje się “pętla śmierci” o promieniu R. Jaka musi być wysokość początkowa, aby 
samochodzik nie odpadł od toru w najwyższym punkcie pętli. 

Zad. 5 Saneczki stoją na górnym poziomie toru saneczkowego, który stanowi proste zbocze o 
nachyleniu a  i długości L. Ponieważ serwisant zapomniał nasmarować płozy, ich współczynnik 
tarcia o śnieg jest dość duży i wynosi k  (k > tg a ). Z jaką prędkością Vo należy popchnąć 
saneczki oby dojechały do dolnego końca toru ? Jak wyglądałoby rozwiązanie zadania gdyby 
sanki stały na dolnym końcu toru i trzeba je było wysłać do górnego końca toru poprzez nadanie 
im prędkości początkowej. Czy zawsze jest to możliwe dla skończonej prędkości początkowej ?

Zad.6 Znaleźć zależność energii potencjalnej od odległości dla sił centralnych zadanych wzorami:  

  

Zad.7 Na biegunie północnym zainstalowano działo nowej technologii skierowane pionowo w górę.
Jaka będzie zależność wysokości osiągniętej przez pocisk dla danej prędkości początkowej Vo ?  
Proszę porównać wyniki tego zadania dla dwóch różnych wyrażeń na zmianę grawitacyjnej energii
potencjalnej, tzn. lokalnego  (DEp=mgh) i globalnego wynikającego z prawa powszechnej 
grawitacji.
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