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1. Biedronka spaceruje sobie po prostokątnej kartce papieru. Spacer rozpoczyna z lewego brzegu kartki i 

najpierw idzie 10 kratek po linii prostej na prawo. Następnie skręca pod kątem 30
o
 w dół i dalej po linii 

prostej przebywa odległość o długości 10 kratek. Następnie znów wykonuje zwrot  i idzie w górę kartki, 

kolejne 10 kratek. Na koniec, niezdecydowana biedronka, skręca kolejny raz i pokonuje odległość 

równoważną 10 kratkom, idąc znów pod kątem 30
o
 do linii lewo-prawo, w dół i dochodzi w ten sposób 

do prawej krawędzi kartki. Jaka jest szerokość kartki? 

2. W trójwymiarowym, kartezjańskim układzie współrzędnych znajduje się sześcian umieszczony tak, że 4 

jego wierzchołki leżą na osiach. Wyznacz współrzędne wektorów łączących środek układu oraz środki 

ścian sześcianu. 

3. Łódź płynie z miejscowości A do B, tam i z powrotem, przez 3 godziny. Prędkość łodzi względem wody 

wynosi 6 m/s; stała prędkość nurtu rzeki wynosi 4 m/s. Oblicz średnią prędkość łodzi względem 

brzegów. Ile wynosi odległość od A do B? 

4. Znaleźć prędkość motorówki stojącej na wodzie, jeżeli podczas ruchu z prądem rzeki wartość prędkości 

tej motorówki względem brzegu wynosi v1=10 m/s, a podczas ruchu pod prąd v2=6 m/s. Jaka jest 

prędkość vp prądu rzeki? 

5. Motocyklista rusza ze stałym przyspieszeniem a = 0.5 m/s
2
. Po 0.6 min od rozpoczęcia ruchu zatrzymuje 

go policjant. Czy motocyklista będzie musiał zapłacić mandat za przekroczenir dozwolonej prędkości 

60 km/h? 

6. Spadające swobodnie ciało pokonało w czasie dwóch pierwszych sekund ½ całej drogi. Znajdź 

wysokość z jakiej spadło to ciało. Przyjmij przyspieszenie ziemskie g = 10 m/s2. 

7. Ciało spada z wieży. W chwili t0, gdy przebyło ono drogę równą d, z punktu położonego o h niżej 

od wierzchołka wieży zaczęło spadać drugie ciało. Oba ciała spadają na ziemię w tej samej chwili. 

Wykazać, że wysokość wieży jest równa H=[(h+d)2]/4d. 

8. Jaką maksymalną wysokość osiąga ciało, które rzucone pionowo do góry po czasie t = 2s znajduje 

się na wysokości 2m? W jakiej fazie ruchu (wznoszenie, spadanie) znajduje się ciało po owych 

dwóch sekundach? 

9. Ciało rzucono pionowo do góry z prędkością początkową równą v0= 20m/s. Znaleźć odstęp czasu 

między chwilami, kiedy ciało znajdowało się w połowie maksymalnej wysokości. Zaniedbać opór 

powietrza. Przyjąć g = 10m/s2. 

 
 
 
 


