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Zad.1 Obliczyć moment bezwładności walca o promieniu R i wysokości H, którego masa wynosi 
M. Założyć jednorodną gęstość w całej jego objętości. Obliczenia wykonać dla osi równoległych do
pobocznicy walca i przechodzących:

a) przez jego środek b) przez punkt na powierzchni bocznej

Zad.2 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.3 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.

Zad.4 Jednorodny walec o masie M i promieniu R stacza się z równi pochyłej o kącie nachylenia 
a. Współczynnik tarcia posuwistego wynosi k zaś tarcie toczne można pominąć. Znaleźć równanie
ruchu tego walca z poślizgiem i bez poślizgu oraz znaleźć warunek rozgraniczający te dwa 
przypadki. W obu przypadkach znaleźć prędkość walca u podstawy równi jeżeli walec stacza się z 
wysokości H. 

Zad.5 Na gładkiej poziomej płaszczyźnie leży deska o masie M, na której umieszczono kulę o 
masie m. Do deski przyłożono poziomą siłę F. Z jakim przyspieszeniem będą się poruszać deska 
oraz środek kuli jeżeli założymy brak poślizgu między nimi. 

Zad.6 Kula bilardowa o masie M i promieniu R zostaje wprawiona w ruch na stole dla którego 
współczynnik tarcia posuwistego kuli o podłoże wynosi k=0.2 a współczynnik tarcia tocznego 
można pominąć. Znaleźć ruch kuli w dwóch przypadkach: 

 kula ma prędkość początkową Vo i prędkość obrotową równą zeru 
 kula ma prędkość początkową Vo i prędkość obrotową „wsteczną” w chwili startu wo > Vo/R. 

Zad.7 Pręt metalowy o długości L jest zawieszony pod sufitem na dwóch nitkach jednakowej 
długości, zaczepionych do końców pręta. Znaleźć równanie ruchu tego pręta po przepaleniu jednej
z nitek. Obliczyć naprężenie drugiej nitki zaraz po przepaleniu pierwszej.

Zad.8 Pręt o masie M i długości L leży na doskonale gładkim stole. Krążek gumowy o masie m 
uderza w pręt pod katem prostym w odległości x od jego środka i odbija się doskonale sprężyście. 
Jaki będzie ruch obu ciał po zderzeniu ? Jaka musi być masa krążka aby po zderzeniu pozostał on
nieruchomo na stole ? Dodatkowo: Rozważyć to samo zadanie w sytuacji kiedy jeden z końców 
pręta jest przybity do stołu i stanowi nieruchomą oś obrotu (bez tarcia).


