
Egzamin z fizyki Informatyka  Stosowana 
 
1) Dwie kulki odległe od siebie o d=8m wystrzelono w tym samym momencie czasu z 

prędkościami v1=4m/s i v2=8m/s, jak pokazano na rysunku.  
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a) kulka 2 nie trafi w kulkę 1 bo porusza się za szybko 
b) kulka 2  trafi w kulkę 1 jeżeli kąt wystrzelenia α =60 
c) kulka 2  trafi w kulkę 1 jeżeli kąt wystrzelenia α =45 

 
2) Prędkość w ruchu prostoliniowym zależy od czasu jak narysowano. Prosze  
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a) narysować wykres przyspieszenia od czasu 

t 2 6      7  12 

b) znaleźć drogę przebytą pomiędzy 6 – 7 sekundą ruchu  
c) napisać równanie ruchu dla ciała pomiędzy 2 -6 sekundą ruchu 

 
3) Do klocka o masie m1=2.0 kg przyłożono siłę F=3.2 N. Pod wpływem siły klocek 

popycha klocek o masie m2=1.2 kg i oba poruszają się po poziomym stole bez tarcia. 
Proszę podać: 
a) wartość siły F21 działającej na klocek 2 ze strony klocka 1 
b) wartość przyspieszenia ruchu 
c) Ile wynosiłaby siła F21 gdyby siła F była przyłożona do klocka 2 i skierowana w 

kierunku klocka 1. 
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4) Ciało porusza się po okręgu o promieniu R ze stałą prędkością kątową ω. 

a) Na ciało działa siła dośrodkowa F= mω2/ R 
b) na ciało działa siła dośrodkowa F = mω2R 
c) w czasie jednego obrotu wykonana praca wynosi W= mω2R*2πR 

 
5)Na spoczywający na poziomym i idealnie gładkim stole (brak sił tarcia) klocek o masie 
m=1 kg działają 3 siły jak pokazano na rysunku 

 
a) praca wykonana przy przesuwaniu klocka w lewo o s=3m wynosi 1.5 J. Jeżeli nie, to 

proszę podać poprawną odpowiedź 

F3=9 N 

b) energia kinetyczna klocka przy takim przesunięciu wzrostła o 1.5 J 
c)  w przypadku istnienia sił tarcia o współczynniku f=0.3 energia kinetyczna klocka 

wzrosnie tylko o 1.2 J 
 

6) Ciało ześlizguje się bez tarcia po równi pochyłej z wysokości 3R która przechodzi w 
„martwą” pętle o wysokości H=2R, gdzie R oznacza promień pętli. 

     
a) Ciało oderwie się w najwyższym punkcie (2R) 
b) ciało nie oderwie się w najwyższym punkcie i będzie naciskać na scianę z siła F=mg 
c) ciało nie oderwie się w najwyższym punkcie i będzie naciskać na sciany z siła 

F=2mgR 
 
7) Ruch harmoniczny dany jest równaniem: m d2x/dt2 + kx=0. Położenie początkowe 

x(t)=0.  
a) rozwiązaniem ruchu jest x(t)=Acos(ωt), gdzie A to amplituda ruchu 
b) energia kinetyczna dana jest równaniem E=1/2 mA2 cos2 (ωt) 
c) energia całkowita dana jest równaniem E=kA2 , gdzie A to amplituda ruchu  
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8)  Koralik o masie m umocowany na końcu sprężyny o współczynniku sprężystości k 
obraca się w płaszczyźnie poziomej wokół punktu zaczepienia (patrz rysunek poniżej). 
Proszę napisać: 

a) funkcję Lagrange'a 
b) równania ruchu (bez ich rozwiązywania) 
c) cakowitą energię 

φ r 

 
9) Przez bloczek w kształcie walca o masie m1 i promieniu R przerzucono nieważką 
linę do końców której umocowano ciało o masie  m2. Znaleść: (a) przyspieszenie oraz 
b) naciąg liny T w polu sił ciężkości zakładając iż lina powoduje obrót bloczka bez 
poślizgu 
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10) Jednakowe małe kulki zawieszone na nitkach o długości l  (zaczepionych w jednym 

punkcie) odchyliły się względem siebie o kąt 2α  po naładowaniu każdej z nich 
ładunkiem q. Stała k=1/(4πε0). Proszę obliczyć

a) ciężar kulki P 
b) Potencjał pola elektrycznego w środku pomiedzy kulkami 
 
11) Powierznia (pusta w środku) o kształcie cylindra o promieniu R i długości l 

naładowana jest ładunkiem Q  
a) natężenie i potencjał pola elektrycznego wewnątrz powierzchni wynosi zero 
b) natężenie pola wewnątrz powierzchni wynosi zero a potencjał jest stały  
c) natężenie pola elektrycznego na zewnątrz cylindra (r>R) wynosi E=Q/(2πε0lR) 
 
12) 2 kondensatrory o pojemności C1= 1µF oraz C2 =2µF połączono szeregowo a 

następnie podłączono do napięcia stałego U=9V  
a) na kondenstatorze C2 zgromadzi się większy ładunek 
b) pojemność zastępcza wynosi 3/2 µF 
c) napięcie na drugim kondensatorze wyniesie 3 V 
 



 
 
13) Jak należy połączyć cztery przewodniki o opornościach r = 1,2,3,4 Ω aby otrzymać 

opór całkowity R=2.5 Ω.  
a) Proszę narysować schemat.  
b) Jaki najmniejszy oraz największy opór uzyskuje się przez możliwe połączenia tych 

przewodników 
c) Przy jakim podłączeniu można uzyskać maksymalną moc na oporniku 4  Ω mając do 

dyspozycji baterię o U=6V. Ile ona wynosi? 
 
14) Cewkę i indukcyjności L=1H umieszczono w obwodzie i podlączono do źródła prądu 

stałego U=6V w czasie t=0, jeżeli R=6 Ω. 

 
a)  prąd wskazany w t=0 przez amperomierz będzie wynosił I=0  

A 

b) prąd wskazany na cewce w t=0 będzie wynosił I=1A 
c) jeżeli zamienimy indukcyjność pojemnością C=1F to w identycznej konfiguracji prąd 

wskazany przez amperomierz w t=0 będzie wynosił I=0 
 

15) Ładunek Q umieszczono w środku kwadratu o boku a utworzonego przez cztery 
nieskończonie długie przewodniki w których płyną prądy o natężeniu I jak pokazano na 
rysunku  

a 

(x) 

 
Proszę obliczyć 
a) natężenie pola magnetycznego w środku kwadratu 
b) siłę działającą na ładunek q oraz równanie jego ruchu jeżeli ładunek porusza się   z 
prędkością początkową v kierunku x 
c) siły działające pomiędzy przewodnikami  

 



 
 
16) W obwodzie zbudowanym z pięciu oporników R=1 Ω pokazanym na rysunku 

przyłożono pimiędzy punktami Ai B napięcie U=10 V  

 
a) stosunek mocy wydzielonej na obu gałęziach wynosi P1: P2 = 9:4  
b) stosunek natężeń I1 : I2 wynosi 2:3 
c) stosunek napięcia w górnej galęzi U1 do dolnej U2 wynosi 2:3 
 
17) Ramka o powierzchni S wykonana z przewodnika wchodzi w obszar jednorodnego 

pola magnetycznego prostopadle do wektora B. Strumień obejmowany przez ramkę φ 
zmienia się w funkcji czasu jak pokazano na rysunku 

 

 
a) Siła elektromotoryczna indukowana w obwodzie w 1 sekundzie wynosi 4 V 
b) kierunek prądu indukowanego w pierwszej sekundzie jest taki że pole magnetyczne 

wytworzone przez ramkę jest zgodne w wektorem B 
c)  Siła elektromotoryczna indukowana w obwodzie pomiędzy 2 i 4 sekundą jest stała i 

wynosi 1 V 
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