
Egzamin z Mechaniki i Elektryczności dla Infromatyki Stosowanej (II rok) 

 
1) Ruch po płaszczyźnie punktu materialnego opisany jest przez  równania we współrzędnych 
biegunowych:  r(t)=r0 /t  oraz φ(t)=ct2  gdzie r0 i c są stałymi. Znaleźć tor punktu r=r(φ), 
składowe radialne i transwersalne prędkości oraz przyspieszenie Coriolisa. (3pkt) 
 
2) Proszę znaleźć szybkość kuli karabinowej o masie m, jeżeli trafiając w skrzynkę o masie 
M zawieszoną na lince o długości l spowodowała wychylenie o kąt α. Zakładamy iż kula  
zatrzymuje się w skrzynce (3pkt) 
 
3) Ciało ześlizguje się po równi pochyłej z wysokości H która przechodzi w „martwą” pętle o 
wysokości H=2R, gdzie R oznacza promień pętli. Na jakiej wysokości h ciało oderwie się od 
powierzchni pętli ? Z jakie wysokości H powinno ześlizgiwać się ciało aby nie oderwało się 
od pętli? (4pkt) 
 

 
4) Człowiek ciągnie sanki  o masie M  stałą siłą F skierowaną pod kątem α do poziomu. 

Zakładając iż współczynnik tarcia o ziemię wynosi f  proszę obliczyć drogę którą  sanki 
przejadą w czasie t od początku ruchu, zakładając iż w chwili początkowej t=0 prędkość 
sanek wynosi v0=0. (3pkt) 

 
5) W  czterech wierzchołkach kwadratu o boku a umieszczono ładunki +q, +q, -q, +3q. 

Proszę obliczyć  natężenie , potencjał pola w środku kwadratu oraz pracę potrzebną na 
przeniesienie ładunku Q ze środka kwadratu do nieskończoności (4pkt)    

 
6) Przez bloczek przerzucono linę o długości l do końców której umocowano dwa ciała o 

masie m1, m2. Proszę napisać Lagrangian, a następnie znaleźć ruch ciał przy pomocy 
równań Lagrange’a zakładając iż w czsie ruchu odległość pomiędzy ciałami nie ulega 
zmianie (4pkt) 
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7) Masa m została rozpięta pomiedzy dwoma sprężynami o stałych k1 k2. Proszę napisać 
równanie ruchu, obliczyć częstość drgań własnych masy oraz rozwiązać równanie ruchu 
jeżeli w t=0 x=0 i v=v0  (3pkt) 

       

 

                

 
 
8) Proszę znaleźć natężenie pola magnetycznego w środku kwadratu o boku a 
utworzonego z 4 nieskończenie długich przewodników w których płynie prąd o natężeniu 
I. (3pkt) 
 

 
 

 
9) Trzy kondensatory przy połączeniu równoległym dają pojemność 11 mF, a przy 

szeregowym 1 mF. Pojemność jednego z nich wynosi 2 mF. Proszę obliczyć pojemność 
pozostałych oraz ładunek i napięcie na każdym dla obu połączeń, jeżeli podłączono je 
do źródła napięcia stałego U=6 V (4pkt) 

 
10)  Proszę obliczyć oporność zastępczą układu oporników, z których każdy ma taką samą 

oporność R (3pkt) 
 
 
 
 
 
 
 
11) Ładunek elektryczny q porusza się w polu magnetycznym o indukcji B=2i- 4j + 8k  

z prędkością  v= -2i  + 4j + 6k. Proszę obliczyć wartość siły działającej na ładunek +q 
oraz jej kierunek względem prędkości (2pkt) 

 
 
12)Proszę obliczyć natężenia prądów płynących przez poszczególne oporniki obwodu 

przedstawionego na rysunku poniżej. Oporniki mają opory R=30 Ω każdy, a napięcie 
zasilania wynosi U=2 V (4pkt) 
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