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Zad.1 W rzece o szerokości L płynie nurt, którego prędkość jest stała wzdłuż całej szerokości
rzeki i wynosi V1. Turysta dysponuje motorówka o maksymalnej prędkości względem wody równej
V2 . Wyrusza z przystani na jednym brzegu kierując się prostopadle do nurtu rzeki. Po jakim
czasie wyląduje na drugim brzegu i jaka będzie odległość miejsca lądowania od przystani na
drugim brzegu? Pod jakim kątem względem nurtu powinien on skierować łódkę aby miejsce
lądowania leżało dokładnie naprzeciwko przystani z której rozpoczął podróż ?

Zad.2 (Hennel I.25)  Po rzece płynie łódka, której prędkość względem wody wynosi V1  a jej 
wektor prędkości jest prostopadły do kierunku prądu rzeki . Woda w rzece płynie wszędzie 
równolegle do brzegów, ale wartość jej prędkości zależy od odległości od brzegu y i dana jest 
wzorem:

      

gdzie Vo  i L (szerokość rzeki) są stałe. Znaleźć wartość wektora prędkości łódki względem brzegu
jako funkcję czasu oraz kształt toru łódki.

Zad.3 Obiekt latający porusza się po torze prostoliniowym, takim że wektor wodzący tego obiektu 
dany  jest wzorem:    

gdzie v0,b,h są  wartościami stałymi. Proszę policzyć odległość i wysokość tego obiektu nad 
horyzontem (tzw. kat  podniesienia) jako funkcje czasu, dla obserwatora siedzącego w początku 
układu współrzędnych. Wyniki zilustrować wykresami.

Zad.4 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.5 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 (oczywiście 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 ?

Zad.6 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.
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V 2=V osin(π yL )


