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Fizyka – Etap 2 
 

UWAGA: za kaŜde poprawnie rozwiązane zadanie uczestnik moŜe uzyskać maksymalnie  
20 punktów 

 
1. Piłeczki golfowe są wybijane pod stałym kątem 30° do poziomu z miejsca odległego o 

x0 = 30 m od przeszkody, którą jest murowany płot o wysokości y0 = 3 m. W jakiej 
odległości od muru spadają piłeczki przelatujące tuŜ nad nim? Przyjąć, Ŝe szerokość 
muru oraz opory ruchu piłeczek są zaniedbywalnie małe. 

2. Obręcz stacza się bez poślizgu lub z poślizgiem w zaleŜności od kąta α nachylenia równi 
pochyłej (mogącego przyjmować wartości z zakresu od małych kątów aŜ do π/2). 
Zakładając, Ŝe prędkość początkowa obręczy jest równa zeru, oblicz prędkość liniową 
obręczy po pokonaniu przez nią stałej róŜnicy wysokości h. Zrób wykres zaleŜności 
prędkości końcowej obręczy od kąta α. ZałóŜ, Ŝe współczynnika tarcia obręczy o równię 
wynosi f = 0,5. Moment bezwładności obręczy dany jest wzorem I = mR2. Na wykresie 
znormalizuj prędkość końcową obręczy do prędkości swobodnego spadku ciała z 
wysokości h. 

3. Dwa długie i równoległe pręty znajdują się w bardzo bliskiej i stałej odległości od siebie. 
Oporności elektryczne prętów są równe i wynoszą:  R1 = R2 = 1 Ω. Połączone ze sobą 
pręty są przyłączone do źródła prądu stałego o sile elektromotorycznej E = 20 V i oporze 
wewnętrznym rw = 0,1 Ω. Opory doprowadzeń i efekty brzegowe zaniedbać.  
(a) Oblicz stosunek siły z jaką przyciągają się pręty (gdy są połączone równolegle) do 
siły ich wzajemnego odpychania (przy połączeniu szeregowym).   
(b) Ile wynosi moc prądu wydzielana na prętach w połączeniu równoległym, a ile w 
połączeniu szeregowym?  

4. Szczelne cylindryczne naczynie jest rozdzielone tłokiem na dwie komory: lewą i prawą. 
Tłok przewodzi ciepło i porusza się bez tarcia w kierunku poziomym. Komory 
wypełniono równocześnie dwoma róŜnymi gazami pod ciśnieniem atmosferycznym. 
Lewą komorę wypełniono tlenem (µ1 = 32 g/mol) o temperaturze t1 = 27˚C. Z kolei 
prawą komorę wypełniono azotem (µ2 = 28 g/mol) o temperaturze t2 = 57˚C. Po 
wypełnieniu gazami, początkowe objętości obydwu komór były dokładnie takie same.  
(a) Oblicz stosunek mas tlenu i azotu wypełniających komory w naczyniu.   
(b) W miarę upływu czasu temperatury gazów w komorach wyrównują się, co powoduje 
odpowiednie przesunięcie tłoka w cylindrze. W jakim stosunku będą objętości gazu po 
całkowitym wyrównaniu temperatur?  

5. Po oświetleniu siatki dyfrakcyjnej promieniem lasera o długości fali λ0 = 650 nm, 
padającymi prostopadle do jej powierzchni, prąŜek pierwszego rzędu ugięcia powstaje 
dla kąta α0 = 30°. Laser zastępujemy wiązką światła emitowaną z Ŝarówki 
energooszczędnej, dla której najkrótsza długość fali wynosi λ1 = 408 nm, a najdłuŜsza  
λ2 = 690 nm. W jakim zakresie kątów pojawią się linie (a) pierwszego oraz (b) drugiego 
rzędu ugięcia dla widma tej Ŝarówki? 


