
LIII OF — ZADANIA ZAWODÓW I STOPNIA — CZ ↪EŚĆ I

Podaj i krótko uzasadnij odpowiedź. Za każde z 15 zadań można otrzymać
maksimum 4 punkty.
Zadanie 1
Dwie masy m i 2m po l ↪aczono nieważk ↪a i nierozci ↪agliw ↪a nici ↪a przerzucon ↪a przez nieważki
bloczek, jak na rysunku 1. Jak ↪a si l ↪e należy przy lożyć pionowo do bloczka, żeby oderwać
mas ↪e 2m od pod loża?
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rys. 1 rys. 2

Zadanie 2
Na mog ↪acym poruszać si ↪e bez tarcia wózku umieszczono akwarium przedzielone pionow ↪a
przegrod ↪a z zatkanym otworem. Jedn ↪a z cz ↪eści akwarium wype lniono wod ↪a — rysunek 2.
Co stanie si ↪e z wózkiem zaraz po usuni ↪eciu korka zatykaj ↪acego otwór w przegrodzie oraz
po ustaleniu si ↪e poziomów wody?
Zadanie 3
W pobliżu stacji transformatorowej s lychać buczenie. Jaka jest cz ↪estotliwość tego dźwi ↪eku?
Zadanie 4
Robert Korzeniowski ma do przej́scia pewien dystans. Id ↪ac przez ca ly czas na granicy biegu
może go przebyć w czasie T . Gdyby z lośliwa Baba Jaga zmniejszy la Roberta Korzeniow-
skiego stukrotnie i to samo uczyni la z dystansem, który ma on do pokonania, to jaki czas
uzyska lby mini-Korzeniowski id ↪ac znowu na granicy biegu? Dla uproszczenia przyjmij, że
chód odbywa si ↪e na wyprostowanych nogach.
Zadanie 5
Kierowca autobusu gwa ltownie zahamowa l, co spowodowa lo, że wszyscy pasażerowie po-
chylili si ↪e do przodu. A co sta lo si ↪e z zielonym, wype lnionym helem balonikiem, który
dziewczynka trzyma la na sznurku ?
Zadanie 6
Cia lo rozpad lo si ↪e w taki sposób, że powsta le cz ↪eści zacz ↪e ly swobodnie spadać z pocz ↪atkowymi
(nie pionowymi) pr ↪edkościami +~v0 i −~v0. Po jakim czasie pr ↪edkości cia l stan ↪a si ↪e prosto-
pad le?
Zadanie 7
Źród lo świat la porusza si ↪e wzgl ↪edem obserwatora z relatywistyczn ↪a pr ↪edkości ↪a. Jaki waru-
nek spe lnia wektor pr ↪edkości źród la, skoro obserwator nie stwierdza zmiany cz ↪estotliwości
świat la zwi ↪azanej z efektem Dopplera?
Zadanie 8
W zawodach w przeci ↪aganiu liny obie drużyny ci ↪agn ↪e ly nieważk ↪a lin ↪e z jednakowymi si lami
F . Nast ↪epnie lin ↪e przywi ↪azano do drzewa, a drugi koniec ci ↪agni ↪ety by l z si l ↪a F . W którym
przypadku ryzyko p ↪ekni ↪ecia by lo wi ↪eksze?
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Zadanie 9
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Bańka mydlana z lożona jest z dwóch cz ↪eści oddzielonych b lonk ↪a
— rysunek 3. Naszkicuj b lonk ↪e rozdzielaj ↪ac ↪a bańki i wyznacz
k ↪aty α, β i γ przyjmuj ↪ac R =

√
2r.

Zadanie 10
Udowodnij, że proces anihilacji pary proton-antyproton z emisj ↪a
pojedynczego fotonu nie jest możliwy.
Zadanie 11
W s loneczny dzień można  latwo rozpalić ogień za pomoc ↪a so-
czewki. Jaka jest najwi ↪eksza temperatura, któr ↪a można by teoretycznie uzyskać skupiaj ↪ac
świat lo za pomoc ↪a soczewki?
Zadanie 12
Jacek porusza si ↪e wzgl ↪edem spoczywaj ↪acego Placka z pr ↪edkości ↪a v = 0, 8c. Z jak ↪a pr ↪edkości ↪a
porusza si ↪e Wacek, jeśli wiadomo, że Jacek i Placek oddalaj ↪a si ↪e od niego z takimi samymi
co do wartości, lecz przeciwnie skierowanymi pr ↪edkościami?
Zadanie 13
Jegomość w przeciwdeszczowym kapturze idzie przez padaj ↪acy pionowo deszcz. Z jak ↪a
pr ↪edkości ↪a powinien si ↪e on poruszać, by zmokn ↪ać jak najmniej podczas pokonywania
określonej drogi? Czy powinien poruszać si ↪e powoli, czy raczej biec? Pomiń wod ↪e pa-
daj ↪ac ↪a na g low ↪e. Uwzgl ↪ednij jedynie deszcz padaj ↪acy na jegomościa z przodu.
Zadanie 14
Na końcach rozwidlonej rurki o przekroju wylotów w kszta lcie okr ↪egu znajduj ↪a si ↪e b lonki
mydlane. Jaki kszta lt przybior ↪a powsta le bańki (patrz — rysunek 4)?

a)

c)

b)

rys. 4

Zadanie 15
Samolot lec ↪acy po linii prostej z pr ↪edkości ↪a dwóch machów przelecia l dok ladnie nad obser-
watorem stoj ↪acym na ziemi. Obserwator us lysza l samolot dopiero wtedy, gdy widzia l go
pod k ↪atem β = 40◦ nad horyzontem. Pod jakim k ↪atem do poziomu lecia l samolot?
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