
1. Jak należy zmienić długość wahadła matematycznego l=100cm, aby 

skompensować wpływ przyrostu temperatury  t=50oC na jego okres? 

Współczynnik cieplnej rozszerzalności liniowej nici wahadła wynosi = 2·10-5K-1,. 

2. Wahadło matematyczne o długości l1=81 cm wykonuje w pewnym czasie n1=20 
drgań. Jak należy zmienić długość tego wahadła, aby w tym samym czasie uzyskać 
n2=18 drgań? 

3. Sprężyna jednym końcem jest zamocowana do ściany, a na drugim końcu 
przyczepiono masę m.  Następnie wychylono ją z położenia równowagi i wprawiono 
w ruch drgający. Ile razy i jak zmieni się częstotliwość  drgań przyczepionej masy, 
jeżeli masa zostanie zwiększona n razy? Tarcie proszę pominąć. 

4. W rurce zgiętej w kształcie  litery U znajduje się  słup wody o długości l, przy czym 
w chwili początkowej poziom wody w jednym ramieniu rurki jest wyższy niz w 
drugim. Jaki będzie okres drgań słupa wody (pominąć siły lepkości)? Napisać 
kinematyczne równanie ruchu drgającego, tzn. zależność wychylenia x od czasu 
t., jeżeli największa różnica poziomów cieczy jest w chwili początkowej i wynosi h. 

5. Dwa wahadła matematyczne wykonują w tym samym czasie odpowiednio n1=10 i 

n2=6 drgań. Różnica długości wahadeł wynosi l=16cm. Oblicz długości l1 i l2 
wahadeł. 

6. Generator drgań mechanicznych o częstotliwości f wytwarza w jednym ośrodku 

fale dźwiękowe o długości 1, a w drugim o długości . Jak zmienia się prędkość 

dźwięku przy przejściu z jednego ośrodka do drugiego, jeżeli 1=22 

7. W pionowej rurze o długości 0.5m znajduje się woda, której poziom można 

dowolnie regulować. Dla jakich wysokości słupa wody na dnie rury nastąpi 

wzmocnienie rezonansowe dźwięku o częstotliwości 1029Hz? Prędkość dźwięku w 

powietrzu wynosi 343m/s. 

8. Proszę określić częstotliwość drgań dźwiękowych w stali, jeżeli odległość między 

najbliższymi punktami fali dźwiękowej o różnicy faz =90o wynosi l=1.54m. 

Prędkość fali dźwiękowej w tym gatunku stali wynosi v= 5000m/s. 

9. Łódź podwodna poruszająca się z prędkością v=10m/s wysyła sygnał 

ultradźwiękowy o częstości f=30kHz, który odbija się od przeszkody i i wraca do 

łodzi. O ile częstotliwość odbieranego sygnału różni się od częstotliwości sygnału 

pierwotnego? 

10. Dwa kutry zbliżają się do siebie z jednakową prędkością równą v=10m/s. Z 

pierwszego kutra wysyłany jest sygnał ultradźwiękowy o częstotliwości f=50kHz, 

który odbija się od drugiego kutra i odbierany jest na pierwszym kutrze. Jaka jest 

częstotliwość odbieranego sygnału? 

11. Proszę znaleźć pochodne cząstkowe 
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 jeżeli funkcja F(x,y,z) ma postać: 

a) F=xyz 

b) F=x2z3y4 

c) F=
𝑥𝑦

𝑧3
 

d) F=ln(xy)z3 

e) F=xyz + xz + xy 

12. W narożach kwadratu umieszczone są ładunki Q o jednakowej wartości i tym 

samym znaku. Jaka jest wartość wektora natężenia pola elektrostatycznego w 

środku kwadratu?  A jaka jest jego wartość w połowie dowolnego boku? Jak się 

zmieni ta wartość, jeżeli w dwóch sąsiednich narożach umieścimy ładunki 

przeciwnego znaku? Jaki będzie zwrot i kierunek wektora natężenia pola? 


