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ZASADA BEZWŁADNOŚCI 
– TROCHĘ TEORII

Ciało o masie m tak długo pozostaje w spoczynku lub porusza się 
ruchem prostoliniowym jednostajnym, aż przyłożone siły nie zmuszą 
go do zmiany tego stanu

Fakt ten wiąże się z właściwością materii zwaną bezwładnością 
(inercją), którą należy rozumieć tak, że ciało dąży do pozostawania 
w takim stanie jakim było dotąd. Będąc w spoczynku dąży do 
zachowania bezruchu; poruszając się z określoną stałą prędkością 
usiłują tę prędkość zachować.

Masa  jest miarą bezwładności  ciała. Im większa masa, tym 
trudniej wprawić je w ruch oraz trudniej zatrzymać. 



INERCJALNE I NIEINERCJALNE 
UKŁADY ODNIESIENIA

Inercjalny układ odniesienia - to układ, w którym ciało, na które nie 
działa żadna siła zewnętrzna, pozostaje w spoczynku lub będzie się 
poruszać ruchem jednostajnym po linii prostej.

Nieinercjalny układ odniesienia – to układ poruszający się                 
z pewnym przyspieszeniem a względem układu inercjalnego. 
W układzie tym ciała, na które nie działają siły zewnętrzne, 
poruszają się ruchem przyspieszonym. 

Na ciała znajdujące się w nieinercjalnych układach odniesienia działają  siły 
pozorne,  siły bezwładności. Zwroty tych sił są skierowane przeciwnie do 
zwrotu przyspieszenia układu odniesienia. Wartość sił bezwładności: 

FB=ma,
gdzie: m- masa ciała, a- wartość przyspieszenia układu nieinercjalnego  



PO CO SĄ PASY BEZPIECZEŃSTWA W 
SAMOCHODZIE

Ich rola jest ważna nie podczas przyspieszania, lecz przy hamowaniu pojazdu. 
Pasy te dostarczają  siły niezbędnej do zapewnienia pasażerowi zmniejszenia 
prędkości. Gdyby nie one to podczas hamowania samochodu siła tarcia między 
człowiekiem a fotelem mogłaby być niewystarczająca i człowiek poruszałby się 
nadal, zderzając się z przednią szybą i deską rozdzielczą samochodu. Mogłoby 
skończyć się to tragicznie.



……………… …….I PODUSZKI



DOŚWIADCZENIE 1 :  BUTELKA I MONETA

Przebieg
1. Na butelce z możliwie szeroką 

szyjką, ustawionej pionowo, 
kładziemy kartkę papieru a na 
niej monetę .

2. Następnie gwałtownie 
pociągamy za kartkę. Moneta 
pozostaje w miejscu i w 
konsekwencji wpada do 
środka.

3. Powtarzamy tę samą czynność, 
ale tym razem pociągamy za 
kartkę delikatniej - moneta 
przesuwa się wraz z kartką.



JAKIE WNIOSKI WYNIKAJĄ Z OBSERWACJI? 

W pierwszym przypadku działanie siły było bardziej 
gwałtowne (czas oddziaływania między monetą a 
kartką był tak krótki), iż moneta, ze względu na 
swoją bezwładność, nie nadążyła za kartką, dlatego 
wpadła do środka.

O skutkach istnienia bezwładności możemy 
przekonać się w jeszcze innym doświadczeniu. 



DOŚWIADCZENIE 3 : SZTUKA CYRKOWA

Przykładem wykorzystania bezwładności 
ciał jest sztuczka cyrkowa polegająca na 
tym, że jeden atleta leży na ziemi 
trzymając ciężkie kowadło, w które drugi 
uderza młotem. Jeżeli tylko ten pierwszy 
potrafi utrzymać na sobie kowadło, nic 
mu nie grozi. Ze względu na dużą masę 
kowadła, czyli jego bezwładność, siła 
uderzenia młota w ogóle "nie dociera" do 
atlety. Wrażenie wywoływane na 
publiczności wynika stąd, że ta na ogół 
nie zna lub nie rozumie zasady 
bezwładności ciał. 



DOŚWIADCZENIE 4 : KULA BILARDOWA

Weźmy teraz następujący przykład: dlaczego kula bilardowa po 
uderzeniu kijem porusza się, mimo że siła działała na nią tylko 
przez krótki czas właśnie w momencie uderzenia? Skoro działa 
siła, to ciało powinno poruszać się ruchem jednostajnie 
przyspieszonym. Zatem co dzieje się, gdy siła przestaje działać? 
Oczywiście na kulę działa w dalszym ciągu siła przyciągania 
ziemskiego, ale jest równoważona przez siłę działania stołu. 
Wobec tego, ruch kuli nie jest już jednostajnie przyspieszony, lecz 
jednostajny prostoliniowy (oczywiście do czasu, aż kula uderzy w 
inną lub w brzeg stołu; wtedy zmieni kierunek ruchu). 



 BEZWŁADNOŚCI CIAŁ W  PRZYKŁADACH

1. Pasażer znajdujący się w ruszającym tramwaju, autobusie jest 
odrzucony do tyłu, ponieważ nadal chce pozostać w spoczynku.

2. Pasażer w hamującym tramwaju, autobusie "leci do przodu" bo 
nadal chce poruszać się ruchem jednostajnym prostoliniowym.

3. Na zakręcie przedmioty przemieszczają się na zewnątrz zakrętu, 
bo nadal chcą poruszać się po linii prostej. 

 „Tramwaj  ruszył z całych sił, popadali wszyscy w tył.
        Tramwaj  stanął, co  za cud -  popadali wszyscyw  

przód”.



WYKORZYSTANIE BEZWŁADNOŚCI CIAŁ 

1. Odwirowywanie prania w bębnie pralki.
2. Czyszczenie  dywanów, koców,  odzieży.
3. Wychylenie na karuzeli.
4. Przesuwanie się ciał w samochodzie na zakręcie.
5. Zsuwanie się śniegu z ruszającego samochodu. 
6. Nabicie siekierki na trzonek.



WODA I WAHADŁO W RUCHU PRZYSPIESZONYM - 
PRZEBIEG DOŚWIADCZENIA

BEZWŁADNOŚĆ

Bloczek

Ciężarek 
na nitce

Wahadło

Naczynie
z wodą

zobacz

Do wózka przymocowujemy wahadło (ciężarek 
na nitce) i ustawiamy na nim naczynie z wodą. 
Wózek umieszczamy na torze powietrznym 
i przyczepiamy do niego nitkę z ciężarkiem. 
Nić przerzucamy przez bloczek. Uwalniamy 
wózek i obserwujemy zachowanie się wahadła 
i powierzchni wody w naczyniu. 

https://youtu.be/sYtOAjHGRjA


BEZWŁADNOŚĆ

DLACZEGO TAK SIĘ DZIEJE?

F Fg

Fb

Swobodna powierzchnia wody ustawia 
się prostopadle do siły wypadkowej. 
W ruchu przyspieszonym wózka jest to 
wypadkowa siły ciężkości i siły 
bezwładności. Dlatego powierzchnia 
wody nie będzie pozioma.



BEZWŁADNOŚĆ

Fg

Fb

F

FS

DLACZEGO TAK SIĘ DZIEJE?

Na ciężarek na nitce w ruchu 
przyspieszonym wózka poza 
siłą ciężkości i siłą napięcia nici 
działa siła bezwładności. 
Dlatego nić wahadła odchyla się 
od pionu. 

Gdy wózek rusza, powierzchnia wody jest pozioma, a nić 
wahadła pionowa. Nie są to położenia równowagi. Dlatego 
w czasie ruchu wózka woda i wahadło odchylają się od 
nowych położeń równowagi i drgają. 



RUCH CIAŁA O ZMIENNEJ MASIE

Równanie na wartość siły wypadkowej, wynikające z II zasady 
dynamiki, można przekształcić do postaci:

II ZASADA DYNAMIKI W POSTACI OGÓLNEJ

Taka postać II zasady dynamiki obejmuje przypadki, w których pęd 
ciała ulega zmianie na skutek zmiany jego masy. Dlatego jest ona 
uważana za ogólniejszą.

W szczególnym przypadku, gdy ciało porusza się ze stałą prędkością 
a zmienia się jego masa, poza pokonaniem sił oporów ruchu trzeba 
działać dodatkową siłą:



RUCH CIAŁA O ZMIENNEJ MASIE

UKŁAD DOŚWIADCZALNY

Stoper

Wózek

Fotobramka

Fasola

Stoper
Tor powietrzny



PRZEBIEG DOŚWIADCZENIA

RUCH CIAŁA O ZMIENNEJ MASIE

Na torze powietrznym umieszczamy wózek z przymocowanym doń tekturowym 
pudełkiem. Wózek jest puszczany z niedużą prędkością z jednego końca toru na drugi. 
Pierwszy stoper mierzy czas przejazdu wózka przed wsypaniem fasoli. Gdy wózek minie 
pierwszą fotobramkę, rozpoczynamy sypanie fasoli, równocześnie włączając trzeci 
stoper, który mierzy czas sypania. Gdy wózek dociera do drugiej fotobramki, 
przerywamy sypanie. Drugi stoper mierzy czas przejazdu wózka po nasypaniu fasoli.

Doświadczenie wykonujemy dwukrotnie. Za pierwszym razem naczynie z fasolą jest 
nieruchome, zatem spadające ziarna nie mają prędkości w kierunku poziomym. Siły 
tarcia wprawiają ziarna w ruch i powodują zmniejszenie prędkości wózka.

Za drugim razem ziarna spadają z naczynia poruszającego się z tą samą prędkością co 
wózek, mają więc taką samą jak on prędkość poziomą. Prędkość wózka nie powinna 
ulec zmianie.

W pierwszym przypadku mamy wyznaczyć wartość średniej siły hamującej wózek, a w 
drugim – sprawdzić, czy prędkość wózka nie uległa zmianie.



RUCH CIAŁA O ZMIENNEJ MASIE

Zlewka z fasolą jest nieruchoma. Ziarna fasoli hamują wózek.

Pokaz doświadczenia

Dłuższy czas – 
mniejsza prędkość

Krótszy czas – większa 
prędkość

https://youtu.be/6wNWQU-PsUQ


RUCH CIAŁA O ZMIENNEJ MASIE
WYNIKI

Lp. m0, kg m, kg (z fasolą) t0, s t, s t sypania, s v0, m/s v, m/s F, N

1. 0,162 0,174 1,14 1,33 1,32 0,263 0,226 0,0027

2. 0,162 0,170 1,07 1,20 0,48 0,280 0,250 0,0062

3. 0,162 0,170 1,33 1,51 1,32 0,226 0,199 0,0021

4. 0,162 0,171 1,29 1,42 1,24 0,233 0,211 0,0013

5. 0,630 0,724 1,90 3,01 2,63 0,158 0,100 0,0104

W czasie sypania fasoli z nieruchomego naczynia wartość siły hamującej obliczamy 
ze wzoru:

t
mυυm

F
 00

gdzie: m0 – masa wózka bez fasoli
m – masa wózka z fasolą
v0 – prędkość wózka przed sypaniem
v – prędkość wózka po sypaniu
t – czas sypania fasoli



Zlewka z fasolą porusza się razem z wózkiem. Prędkość wózka nie 
zmienia się.

RUCH CIAŁA O ZMIENNEJ MASIE

Pokaz doświadczenia

Czasy przejazdu wózka 
przez fotobramki są jednakowe

https://youtu.be/rS90TmZiYEo


RUCH CIAŁA O ZMIENNEJ MASIE

PRZYKŁADY

• ruch wznoszącej się rakiety

• praca taśmociągów transportujących sypki materiał

• ruch kropelek wody rzuconych na gorącą powierzchnię 

• ruch bryły lodu pływającej w wodzie

• ruch toczonej kuli śniegowej, kiedy lepimy bałwana 

W jednych przypadkach masa ciała zwiększa się, w innych ulega 
zmniejszeniu, w jeszcze innych, oba procesy mają miejsce 
równocześnie. 



RUCH CIAŁA O ZMIENNEJ MASIE

PRZYKŁADY - RAKIETA
Rakieta to pojazd latający lub pocisk napędzany silnikiem rakietowym. Obiekt ten uzyskuje siłę 
ciągu dzięki reakcji szybko wyrzucanych gazów spalinowych lub innych mediów (np. sprężone 
gazy, przegrzana para) z dysz silnika rakietowego, zgodnie 
z trzecią zasadą dynamiki Newtona. W czasie lotu masa rakiety maleje.

0
m

g


- szybkość spalania paliwa

- początkowa masa rakiety

- prędkość gazów spalinowych

Z zasady zachowania pędu i II zasady dynamiki 
w postaci ogólnej otrzymuje się wzory na przyspieszenie 
i prędkość rakiety, czyli wzór Ciołkowskiego.



Przykładowe zmiany prędkości 
i przyspieszenia rakiety
w czasie lotu. 

W początkowej fazie lotu rakiety 
przyspieszenie wzrasta nieznacznie, 
bo wyrażenie w liczniku wzoru ma 
wartość stałą, a masa rakiety na starcie 
jest znacznie większa od masy 
wyrzucanych  gazów. Prędkość rakiety 
rośnie prawie liniowo. Później 
przyspieszenie rośnie szybciej, wskutek 
czego wzrost prędkości jest szybszy 
od liniowego. Dla zmniejszenia masy 
korpusu buduje się rakiety 
wieloczłonowe. Wykorzystane pojemniki 
na paliwo zostają odrzucane w czasie 
lotu.

RUCH CIAŁA O ZMIENNEJ MASIE



Zgodnie z II zasadą dynamiki przyspieszenie ciała jest wprost proporcjonalne 
do siły wypadkowej, a odwrotnie proporcjonalne do jego masy.

Naszym zadaniem jest sprawdzenie tych zależności.

W tym celu należy mierzyć przyspieszenia ciała uzyskiwane pod wpływem sił 
o różnych wartościach oraz przyspieszenia ciała pod wpływem stałej siły, 
gdy zmienia się jego masa.

  II ZASADA DYNAMIKI

II ZASADA DYNAMIKI



Przyrządy i obserwacje: 
Korzystamy z zestawu: wózek 

poruszający się po gładkiej 
poziomej powierzchni i 

obciążniki. Zmiana obciążników 
oznacza zmianę działającej siły. 

Zadaniem jest pomiar drogi i 
czasu ruchu a następnie 

obliczamy przyspieszenie.
Poszukujemy związku między 

działającą siłą i przyspieszeniem.

Badanie ruchu ciała o stałej masie, 
gdy zmienia się siła F



POMIARY I OBLICZENIA

m [kg] F [N] t1 [s] t2 [s] t3 [s] t4 [s] t5 [s] t6 [s] tśr a [m/s2]

0,097 0,948 1,670 1,760 1,490 1,630 1,870 1,850 1,712 0,428
0,147 1,438 1,01 0,930 1,260 1,250 1,310 1,250 1,168 0,919
0,196 1,918 0,990 0,840 1,080 0,970 1,060 0,960 0,983 1,297
0,249 2,443 0,820 0,880 0,670 0,730 0,750 0,820 0,778 2,070

F/a g [m/s2] s [m] Niep. F Niep. s Niep. t Niep. a
2,214 9,810 0,627 0,001 0,001 0,01 0,006
1,565 0,017
1,479 0,028
1,180 0,056



WYNIKI POMIARÓW

Wnioski:
 Niedokładność pomiaru czasu.
 Zbyt krótka  droga wózka.
 Mało wiarygodny zestaw doświadczalny.
Zalety: 
Dobre chęci wykonujących doświadczenie!



Fotobramka

Stoper

Blokada

Wózek

Tor powietrzny

Waga
Ciężarki

  II ZASADA DYNAMIKI

Bloczek

Ciężarek 
na nitce

UKŁAD DOŚWIADCZALNY

Pasek kartonu
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PRZEBIEG DOŚWIADCZENIA – ZALEŻNOŚĆ PRZYSPIESZENIA OD SIŁY

Na torze powietrznym ustawiamy wózek 
z przymocowanym do niego kartonowym paskiem 
oraz z ciężarkiem na nitce przerzuconej przez 
bloczek. Wózek dociskamy do blokady napiętą 
gumką.  Przysuwamy do wózka fotobramkę tak, 
by od momentu rozpoczęcia ruchu stoper zaczął 
mierzyć czas. Zwalniamy gumkę. Układ pod 
wpływem siły ciężkości działającej na ciężarek 
przyspiesza. 

Powtarzamy trzykrotnie pomiary z tym samym 
obciążeniem. Zmieniamy obciążenie nitki, wieszając na 
niej kolejne ciężarki z wózka, i powtarzamy wszystkie 
czynności. Ważymy wózek z wszystkimi ciężarkami. 
W czasie pomiarów całkowita masa układu nie zmienia 
się. Mierzymy długość paska papieru. Jako obciążenie 
stosujemy odważniki od wagi laboratoryjnej.

Blokada

Gumka

Fotobramka

Pasek kartonu



CO MIERZYMY? 
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JAK WYZNACZAMY 
PRZYSPIESZENIE?

 CZAS
 DROGA
 SIŁA 
 MASA UKŁADU

Wózek porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym bez 
prędkości początkowej, więc droga:

 a przyspieszenie:



  II ZASADA DYNAMIKI

O POMIARACH

Gdy papierowy pasek przecina strumień światła (podczerwień) w fotobramce, 
stoper mierzy czas. Jest to czas przejazdu paska przez fotobramke, zatem 
długość paska jest drogą wózka. Czasy w tabelkach są średnimi z trzech 
pomiarów.

Stoper

Fotobramka
Pasek kartonu



  II ZASADA DYNAMIKI

)1(
...)()( 2

2
2

1




nn
ttttS śrśr

śrt

NIEPEWNOŚCI POMIAROWE
Czasy zmierzone dla tej samej siły i tej samej masy układu różnią się 
nieco, dlatego jako niepewność pomiaru czasu przyjęliśmy pięciokrotną 
wartość odchylenia standardowego średniej z serii 10 pomiarów.

sSt
śrt

05,05 

Niepewność pomiaru przyspieszenia obliczamy ze wzoru:

a
t

ta  2

Na nitce zawieszaliśmy ciężarki od wagi laboratoryjnej, więc 
przyjmujemy, że ich masę znamy dokładnie, zatem niepewność 
pomiaru siły jest bardzo mała.

Niepewność pomiaru masy układu wynosi 1g, więc nie da się zaznaczyć 
na wykresie.
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Pokaz doświadczenia

Pod wpływem siły ciężkości obciążnika wózek porusza się 
po torze ruchem jednostajnie przyspieszonym.

https://youtu.be/D6RLGnCTFRQ


Przyspieszenie ziemskie   g = 9,81 m/s2

Długość paska    s = 0,5 m

Masa wózka     M = 2 kg

L.p
m, kg 

obciążenia
F, N t, s a, m/s2 F/a

niepewność 
przyspieszenia

1. 0,005 0,05 6,09 0,03 1,82 0,000

2. 0,010 0,10 4,37 0,05 1,87 0,001

3. 0,015 0,15 3,55 0,08 1,85 0,002

4. 0,020 0,20 3,07 0,11 1,85 0,003

5. 0,025 0,25 2,81 0,13 1,94 0,004

6. 0,030 0,29 2,52 0,16 1,87 0,006

7. 0,035 0,34 2,34 0,18 1,88 0,008

8. 0,040 0,39 2,19 0,21 1,88 0,010

9. 0,045 0,44 2,06 0,23 1,88 0,011

10. 0,050 0,49 1,95 0,26 1,87 0,013

  II ZASADA DYNAMIKI



  II ZASADA DYNAMIKI

Zależność przyspieszenia od siły
a(F) = 0,53*F 
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PRZEBIEG DOŚWIADCZENIA – ZALEŻNOŚĆ PRZYSPIESZENIA OD MASY

Eksperyment wykonujemy podobnie, jak w pierwszej części. Tym razem 
zmieniamy masę układu, nakładając na wózek kolejne ciężarki, a obciążenie nitki 
pozostawiamy bez zmian. 

Powtarzamy trzykrotnie pomiary z tą samą masą wózka.
Zmieniamy masę wózka, i powtarzamy wszystkie czynności.

Każdorazowo ważymy wózek z wszystkimi ciężarkami, w tym z obciążeniem 
nitki. To obciążenie nie zmienia się w czasie pomiarów. 

Mierzymy długość paska papieru.

Ciężarki



Przyspieszenie ziemskie g = 9,81m/s2

Długość paska s = 0,3m
Masa ciężarka m= 20g

l.p.
Masa wózka, 

M [kg]
1/M F, N t, s a, m/s2 Ma 

niepewność 
a

1. 1,0 1,00 0,196 1,74 0,199 0,199 0,011

2. 1,5 0,67 0,196 2,11 0,135 0,203 0,006

3. 2,0 0,50 0,196 2,39 0,105 0,211 0,004

4. 2,5 0,40 0,196 2,69 0,083 0,207 0,003

5. 3,0 0,33 0,196 2,90 0,072 0,215 0,002

6. 3,5 0,29 0,196 3,20 0,059 0,205 0,002

7. 4,0 0,25 0,196 3,38 0,052 0,210 0,002
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Zależność przyspieszenia od masy
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Zależność przyspieszenia od odwrotności masy

a(m) = 0,203/M
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Zgodnie z II zasadą dynamiki przyspieszenie jest wprost 
proporcjonalne do siły, a odwrotnie proporcjonalne do masy.
I tego dowodzą nasze wyniki. Wykresy zależności 
przyspieszenia od siły a(F) i zależności przyspieszenia
od odwrotności masy a(1/m) są liniami prostymi 
przechodzącymi przez początek układu współrzędnych.
Czy nasze wyniki są idealne? 
W tabeli przedstawiającej zależność przyspieszenia od masy, 
iloczyn masy i przyspieszenia jest większy od siły, a w tabeli 
przedstawiającej przyspieszenie od siły masa jest większa od 
ilorazu siły przez przyspieszenie, a powinny być równe. Dzieje 
się tak, ponieważ główny wpływ na dokładność pomiaru ma 
niepewność pomiaru czasu. W rzeczywistości wózek ma już 
pewną prędkość początkową, więc wyznaczone przyspieszenie 
jest nieco większe od rzeczywistego. 

PODSUMOWANIE



ŚRODEK MASY

Środek masy ciała lub układu ciał to punkt, który porusza się tak, jak gdyby 
była w nim skupiona cała masa układu, a wszystkie siły zewnętrzne były 
przyłożone w tym punkcie.

CO TO JEST?

Na rysunku jest to punkt S, który dzieli odcinek l w stosunku
odwrotnie proporcjonalnym do mas tych ciał.
Współrzędną środka masy obliczamy ze wzoru:

um
xmxm

mm
xmxm

xSM 2211

21

2211 




ŚRODEK MASY
Jak zachowa się środek masy, gdy nie działają siły 
zewnętrzne?

W przypadku, gdy układ jest odosobniony, jego całkowity pęd jest stały i wtedy 
prędkość środka masy jest również stała co do wartości i co do kierunku. Środek 
masy porusza się więc ruchem bezwładnym, niezależnie od tego, jak poruszają 
się części składowe układu. Na układ odosobniony nie działają siły zewnętrzne.

Jak zachowa się środek masy, gdy działają siły 
zewnętrzne?

Środek masy uzyskuje przyspieszenie, które można obliczyć z drugiej zasady 
dynamiki:

u
m
Fa





dzieląc wektorową sumę sił zewnętrznych działających na ciała układu, przez 
sumę mas tych ciał. 



PRZEBIEG DOŚWIADCZENIA

ŚRODEK MASY

Wahadło
Wózek

Statyw

Tor powietrzny

zobacz

Umieszczamy na torze powietrznym 
wózek, a na nim statyw z ciężarkiem na 
nitce. Wychylamy ciężarek z położenia 
równowagi i przytrzymujemy wózek. 
Zwalniamy jednocześnie wózek 
i wahadło. Obserwujemy zachowanie się 
układu.

https://youtu.be/iuoo-F7cQvU


ŚRODEK MASY

DLACZEGO TAK SIĘ DZIEJE?

Jeżeli w chwili zwolnienia wózka i wahadła 
środek masy układu spoczywa, to musi być 
w spoczynku również po ich zwolnieniu. 
Dlatego przy wychylaniu się ciężarka 
w jedną stronę wózek odjeżdża w drugą. 



Z jaką szybkością po wystrzale odskoczy do tyłu karabin o masie m=5kg, jeżeli masa 
wystrzelonego pocisku m=0,02kg, a jego szybkość początkowa v=700m/s? 

Rozwiązanie:

Odpowiedź: Karabin odskoczy do tyłu z szybkością 2,8m/s 

ZADANIE



Pod działaniem siły o wartości F=2N, w czasie t=2s ciało przebyło drogę s=10m. 
Jaka była masa ciała, jeżeli pominiemy tarcie i założymy, że ciało było wcześniej 
w spoczynku? 

Rozwiązanie:

Odpowiedź: Masa ciała wynosiła 0,4kg. 

ZADANIE



Rozwiązanie:

Odpowiedź: Masa ciała to 10 kg. 

Znajdź masę ciała (poruszającego się po prostej), które pod działaniem siły o wartości 
F=30N w czasie t=5s zmienia swą szybkość z v=15m/s na v=30m/s. 

ZADANIE



Rozwiązanie:

Odpowiedź: Poza stałą siłą, jaką lokomotywa działa na 
wagon, żeby pokonać opory ruchu, w czasie wsypywania 
piasku musi działać jeszcze dodatkową siłą o wartości 
6kN.

Lokomotywa ciągnie wagon kolejowy ze stałą prędkością v = 3 m/s. Do wagonu 
wsypuje się z nieruchomego pojemnika, pionowo w dół, piasek o łącznej masie 
m = 20 t w czasie t = 10 s. Oblicz dodatkową siłę, jaką parowóz musi ciągnąć 
wagon podczas załadunku. 

ZADANIE



Rozwiązanie:

Odpowiedź: Naciąg linki wynosi 120N. 

Jaki jest naciąg linki, za pomocą której podnosimy ciało o masie m=10kg 
z przyspieszeniem o wartości a=2m/s2? 

ZADANIE



ZADANIE

Rozwiązanie:

W górnictwie stosuje się czasami metodę urobku polegającą na kruszeniu kopalin 
silnym strumieniem wody. Oblicz siłę, jaką działa strumień wody o gęstości 
ρ=103kg/m3 i przekroju poprzecznym S=100cm2 poruszający się z prędkością 
v=50m/s. Załóż, że przy zderzeniu ze ścianą woda traci prędkość całkowicie. 

Odpowiedź: Strumień wody działa siłą 25kN. 



ZADANIE

Rozwiązanie:

Oblicz ciśnienie na powierzchnię ustawioną prostopadle do kierunku wiatru wiejącego 
z prędkością v=15m/s przy założeniu, że cząsteczki powietrza (ρ=1,29 kg/m3) tracą 
swą prędkość całkowicie przy zetknięciu z powierzchnią. 

Odpowiedź: Ciśnienie to 290Pa. 
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