
Egzamin z fizyki Informatyka  Stosowana 
 

Czas Trwania 2.5 godziny 

 

1) Cząstka porusza się w płaszczyźnie XY ze stałym przyspieszeniem a=4i+2j [m/s2] i 
prędkością początkową v=8j [m/s]. Zakładając iż punkt  startu jest w początku układu 
współrzędnych (0,0) proszę obliczyć współrzędną położenia y , wartość jej prędkości v oraz 
drogę przebytą do momentu kiedy jej położenie x=32 m 

 

 2)Długość wskazówek zegara wynosi: 2m (minutowa) oraz 1.5 m(godzinowa). Proszę 
obliczyć stosunek prędkości liniowych końców wskazówek zegara oraz stosunek prędkości 
kątowych 

 
3) Z równi pochyłej o wysokości h i długości podstawy s zsuwa się (bez prędkości 
początkowej) ciało o masie m w obecności siły tarcia o współczynniku f. Po zsunięciu się 
ciało porusza się po płaszczyźnie (także w obecności sił tarcia o tym samym współczynniku 
tarcia) do momentu zatrzymania. Ile wynosi całkowity czas ruchu? Ile wynosi całkowita praca 
wykonana w tym ruchu? 
 
 
4)  Układ dwóch ciał o masach m1=3 kg oraz m2=2 kg połączonych nitką porusza się bez 
tarcia po poziomym stole pod wpływem siły o wartości F=(10i+10j)N. Proszę obliczyć 
przyspieszenie, siłę naciągu liny oraz siły nacisku obu mas. 
  

 

 

 
5) Kulka o masie m ześlizguje się bez tarcia z półkuli o promieniu R położonej na płaskiej 
powierzchni. Czy i którym miejscu i z jaką prędkością kulka oderwie się od kuli?  
 

6) Masa m jest zawieszona na sprężynie o współczynniku sprężystości k w windzie 
poruszającej się w dół z przyspieszeniem a. Proszę obliczyć częstość drgań oraz położenie 
równowagi (proszę zaniedbać pole grawitacyjne) 
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7)  Ciało o masie m zamocowane jest na sprężynie o współczynniku sprężystości k i obraca 
się wokół osi w płaszczyźnie poziomej .  Pomijając pole grawitacyjne proszę napisać 
Lagrangian oraz równania ruchu (bez ich rozwiązywania) 

   

 

 

 

8) Kula o masie m =2kg i prędkości v=4 m/s pada na nieruchomą kulę o masie M=4 kg. Po 
sprężystym zderzeniu obie kule poruszają się po tej samej prostej. Proszę znaleźć prędkości 
kul po zderzeniu 

 

9) Człowiek siedzi na obrotowym stoliku i trzyma w ręku oś koła rowerowego które może się 
obracać w prawo lub w lewo (patrz rysunek) ze stałą prędkością kątową ω.  Zakładając iż w 
chwili t=0 koło się nie obraca proszę powiedzieć co się stanie z człowiekiem jak koło zacznie 
obracać się a) w prawo b) w lewo. Odpowiedź proszę uzasadnić odpowiednimi prawami 
fizyki 

 

10) Rzeka płynąca na półkuli północnej ze stałą prędkością wzdłuż południka z północy na 
południe ma podmyty jeden z brzegów. Proszę powiedzieć który to z brzegów i uzasadnić 
swoją odpowiedź odpowiednimi prawami fizyki 

 

11) Jednakowe małe kulki zawieszono na nitkach o długości l.  Na kulkach oraz w punkcie 
zaczepienia umieszczono ładunek +Q.  Po naładowaniu kulki odchyliły się względem 
siebie o kąt 2α .  Proszę obliczyć 

a) masy kulek  
b)Natężenie oraz potencjał pola elektrycznego w środku pomiędzy kulkami. 
Stała k=1/(4πε0). 
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12) Powierzchnia (pusta w środku) o kształcie cylindra o promieniu R i nieskończonej 

długości  naładowana ze stałą gęstością powierzchniową ładunkiem Q. Proszę obliczyć   
a) natężenie i potencjał pola elektrycznego w odległości r>R 
b) korzystając z wyniku punktu a) proszę znaleźć pojemność kondensatora cylindrycznego 

składającego z 2 współosiowych cylindrów o promieniach R1<R2 naładowanych 
ładunkiem +Q i –Q, odpowiednio 

 
 
13) Kondensatory o pojemności C1=12 , C2=2, C3=4, C4=6 [mF],  połączono jak pokazano na 
rysunku do źródła napięcia UAB=6V  

 

a. Jakie są napięcia U i ładunki Q  na kondensatorach C1, C2 i C4 ?  
b. Jaka jest energia elektrostatyczna zmagazynowana w kondensatorach C1, C2 i 

C4? 
 
 
14)  Proszę obliczyć natężenia prądów płynących przez oporniki R1=5 , R2,=5 oraz R3,=15 i 
R4=3  [Ω] , a także spadki napięć oraz moc wydzieloną na oporniku R3 w następującym 
układzie.   

 

15) Cząstka o ładunku Z=+2e o prędkości v=8i [m/s] wpada w punkcie A=(0,0,0) w stałe pole 
magnetyczne prostopadłe do płaszczyzny XY  o wektorze indukcji magnetycznej B=10k 
(wersory i,j,k są skierowane wzdłuż osi x,y,z) . Proszę obliczyć  współrzędną wyjścia cząstko 
z pola  
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16) W nieskończonych przewodnikach płynie prąd elektryczny o natężeniu I i kierunkach 
zaznaczonych na rysunku. Proszę obliczyć: natężenie pola magnetycznego w środku kwadratu 
oraz siłę działającą na jednostkę długości pomiędzy pionowymi przewodnikami  

 

   17) Magnes sztabkowy jest wsuwany w pętlę wykonaną z przewodnika ustawioną 
prostopadle do sztabki.  Czy amperomierz podłączony do przewodnika wskaże przepływ 
prądu? Jeżeli tak to w jakim kierunku popłynie prąd? Odpowiedź proszę uzasadnić 
odpowiednimi prawami fizyki   

 

   
18) Cewka o indukcyjności L oraz podłączono do kondensatora o pojemności C 

naładowanego ładunkiem Q przewodnikiem o pomijalnym oporze. Proszę napisać 
równanie opisujące przepływ ładunku przez przewodnik oraz podać jego rozwiązanie 
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