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Zad.1  W czasie występu w Warszawie znany mistrz sztuk magicznych wypowiedział zaklęcie i 
klasnął w ręce. Po upływie dt=0.001s od klaśnięcia w Melbourne w Australii wybuchł duży 
zbiornik z gazem. Czy może istnieć związek przyczynowo-skutkowy między tymi dwoma 
zdarzeniami ? Czy istnieje taki układ współrzędnych, w którym oba zdarzenia zachodzą w jednym 
czasie ? Czy istnieje taki układ współrzędnych w którym oba zdarzenia mają takie same 
współrzędne przestrzenne ? 

Zad.2 (Hennel II.7)  W tym samym miejscu korony słonecznej w odstępie dt=12 s nastąpiły dwa 
wybuchy. Rakieta poruszająca się ze stałą prędkością radialnie względem Słońca zarejestrowała 
obydwa te zdarzenia w odstępie dt'=13s. 

● Ile wynosi odległość między wybuchami w układzie związanym z poruszającą się rakieta ?

● Jaką wartość i jaki kierunek ma wektor prędkości rakiety ? 

Zad.3 (Hennel II.20)  Akcelerator liniowy w Stanford przyspiesza elektrony do takich prędkości, 
dla których :

Kanał prowadzący od akceleratora do stanowiska pomiarowego ma długość L=3000m. Obliczyć 
jaką długość tego kanału zmierzyłby obserwator związany z poruszającymi się elektronami. Jaki jest
czas przelotu przez kanał dla obserwatora zewnętrznego i obserwatora związanego z wiązką 
elektronów ? 

Zad 4. (Hennel II.37) Dwie wiązki elektronów wylatują z akceleratora z prędkością v=0.9c. 
Wiązki te są następnie wpuszczane do pierścienia magazynującego ale przeciwbieżnie, tzn. tak, że 
lecą one na zderzenie czołowe. Obliczyć prędkość względną elektronów jednej wiązki dla 
obserwatora związanego z elektronami drugiej wiązki elektronów. Ile wynosi energia kinetyczna 
pary elektronów lecących naprzeciwko sobie w takich wiązkach ?

Zad 5. (Wróblewski,Zakrzewski t.1 str.227)  Jeden z braci bliźniaków został pierwszego stycznia 
wysłany rakietą kosmiczną do gwiazdy a-Centauri odległej o 4.5 roku świetlnego. Rakieta porusza 
się ze stałą prędkością v=0.745c i po dotarciu do celu zawraca i z tą samą prędkością porusza się w 
kierunku Ziemi. Drugi brat bliźniak pozostał na Ziemi. Przed wylotem bracia postanowili przesyłać 
sobie regularnie życzenia noworoczne drogą radiową. 

 Sporządzić wykres lotu rakiety w układzie (x,ct) (w latach świetlnych)

 Na wykresie zaznaczyć przebieg wszystkich depesz noworocznych

  Ile depesz otrzyma i wyśle każdy z braci do zawrócenia rakiety a ile w czasie całej podróży ? 

  Jak i dlaczego powstaje powstaje asymetria w sytuacji obu braci ? 
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