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(Imię i nazwisko, data)
ROZWIĄŻ ZADANIA. PAMIĘTAJ O SPOSOBIE ROZWIĄZYWANIA ZADAŃ TEKSTOWYCH. ZAPISZ
ROZWIĄZANIA ZADAŃ NA OSOBNEJ PODPISANEJ KARTCE. ROZWIĄZANIA NALEŻY DOSTARZYĆ NA
PIERWSZEJ LEKCJI FIZYKI PO POWROCIE DO SZKOŁY.
Rozwiązanie poniższych zadań należy traktować, jak zaliczenie sprawdzianu z działu „Dynamika”.
1. Podaj treść trzeciej zasady dynamiki Newtona oraz wzory na przyśpieszenie (z drugiej zasady
dynamiki) i wysokość spadku swobodnego.
2. Na platformie ładunkowej samochodu (rysunek) znajdują się dwie niezabezpieczone skrzynki, które
początkowo się nie stykają. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli zdanie jest fałszywe.
1. Gdy stojący samochód ostro ruszy do tyłu,
skrzynka 2 przesunie się do tyłu skrzynki
ładunkowej, a skrzynka 1 na jej przód.
2. Gdy jadący do przodu pojazd ostro zahamuje,
skrzynka 1 przesunie się przód platformy
ładunkowej, a skrzynka 2 na jej tył.
3. Gdy stojący samochód ostro ruszy do przodu,
obie skrzynki przesuną się na tył platformy
ładunkowej.

P F

P F

P F

3. Na wykresie przedstawiono zależność przyśpieszenia pewnego ciała od działającej na nie siły.
Oblicz masę ciała.

4. Na wykresie przedstawiono zależność prędkości od czasu dla samochodu o masie 1 t,
poruszającego się ruchem prostoliniowym. Oblicz jaka siła wypadkowa działa na samochód w
pierwszych 10 sekundach. Co dzieje się z siłami po upływie 10 sekund?

5. Oblicz przyśpieszenie działające na ciało, które spadając przez 1,5 s, uzyskało prędkość 15

.

Przyjmij, że g = 10

.

Odpowiedz na pytania:
a/ czy ciało spadało swobodnie? – odpowiedź uzasadnij;
b/ z jakiej wysokości spadło ciało? (wykonaj stosowne obliczenia).
6. Z wysokości 10 m spadają jednocześnie na ziemię: w próżni – stalowa kulka o średnicy 0,5 cm i
piórko, natomiast w powietrzu - piłeczka pingpongowa i stalowa kulka o średnicy 1 cm.
a/ Uporządkuj przedmioty w kolejności tych, które będą spadać najkrócej, do tych które będą spadać
najdłużej. Czy któreś przedmioty spadną jednocześnie?
b/ Na który przedmiot będzie początkowo działać największa siłą wypadkowa, a na który
najmniejsza?
c/ Które dwa przedmioty będą się poruszać z takim samym przyśpieszeniem? Uzasadnij swoją
odpowiedź.

