
 

Ruch po okręgu: 

 
1. Kolarz, rozpoczynajac jazdę, pierwsze 30s jedzie ruchem jednostajnie 

przyspieszonym. Jaką prędkość osiaga po tym czasie, jeżeli promień kół 

rowerowych wynosi 0.35m, a przyspieszenie kątowe tych kół jest równe  = 

0.5 rad/s2? 
2. Karuzela wykonuje w ciagu minuty n =30 obrotów. Oblicz, jaką prędkość 

kątową, liniową i przyspieszenie dośrodkowe ma człowiek, który siedzi na 
karuzeli. Promień toru, po którym porusza się człowiek wynosi R = 4m. 

3. Motocyklista  startuje do wyścigu rozgrywanego na torze kołowym o 

promieniu R = 60m. W ciągu t=10s wartość jego prędkości wzrasta 
jednostajnie od 0 do v=58.5km/h. Jaka była wartość przyspieszenia 

stycznego (liniowego) i kątowego motocyklisty? Oblicz przyspieszenie 
dośrodkowe motocykla w chwili t0=8s. Jaki kąt tworzył w tym momencie 

wektor przyspieszenia wypadkowego ze styczną do toru? 
 
Dynamika 

4. Ile wynosi siła oddziaływania między dwoma wagonami tramwaju o masach 
odpowiednio m1=10t i m2=8t, jeżeli na pierwszy wagon działa siła 10 kN? 

Oblicz z jakim największym przyspieszeniem może poruszać się tramwaj, 
jeżeli wytrzymałość połączenia między wagonami wynosi 40kN. 

5. Masa samochodu wynosi 10 t. Podczas jazdy na samochód działa siła tarcia równa 
0,1 jego ciężaru. Jaką siłę ciągu powinien uzyskiwać silnik, aby samochód jechał (1) 
ruchem jednostajnym (2) z przyspieszeniem równym 2m/s2?  

6. Ile czasu będzie się zsuwać po równi pochyłej pudełko, z wysokości 1m, jeżeli kąt 
nachylenia równi wynosi 30o? Porównaj ten wynik z czasem swobodnego spadku. 

7. Z jakim przyspieszeniem porusza się ciało zsuwające się po równi pochyłej o kącie 
nachylenia 45o, jeżeli współczynnik tarcia wynosi 0.4? 

8. Chłopiec ciągnie sanki za sznur, który tworzy kąt 30o z podłożem. Jaką siłą musi 
działać chłopiec na sanki, aby wciągnąć je na zbocze nachylone pod kątem 15o? 
Masa sanek wynosi 10kg. Tarcie zaniedbać. 

9. Dwa ciężarki o masach 1kg i 2kg zwisają na linie z dwóch  stron nieważkiego 
bloczka, który obraca się bez tarcia. Ile wynosi naciąg liny? Jaka siła przenosi się na 
zawieszenie osi bloczka? 

10. Przez bloczek o promieniu 10cm i momencie bezwładności 0.01kg·m2, przerzucono 
sznurek, na końcach którego zawieszono masy 1kg i 2kg. Ile wynosi przyspieszenie 
układu, jeżeli sznurek nie ślizga się po bloczku? Ile wynoszą siły naciągu sznurka 
po obu stronach bloczka? 

11. Z jakim przyspieszeniem  liniowym toczy się (bez poślizgu) walec po równi pochyłej o 
kącie nachylenia 30°? 

12. Przez ruchomy bloczek w kształcie walca o masie 
mb=m/2 i promieniu r=20cm, przerzucono nić 
(nierozciągliwą, nieważką), która nie ślizga się po 
bloczku. Na obu jej końcach przyczepione są masy 
m i M = 4m, tak jak na rysunku.  Kąty nachylenia 

zboczy wynoszą  = 30o i  = 60o, a współczynnik 
tarcia dla masy m wynosi f = 1/2, zaś masa M 
porusza się w dół bez tarcia. Z jakim 
przyspieszeniem liniowym porusza się układ? 
 


