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Kinematyka

1.1. Gajowy i pies

Gajowy wraca równym krokiem, z pr dko ci  5 km/h  z patrolu w lesie do swojej le niczówki 
odleg ej o 500 m. W czasie powrotu do domu jego pies, który siedzia  w tym czasie w 
le niczówce, biega ca y czas od le niczówki do swojego pana i z powrotem z pr dko ci  18 
km/h  dopóty, dopóki gajowy nie dojdzie do domu. Jak  drog  pokona pies, zanim gajowy 
dojdzie do swojej le niczówki? 

 

Podpowied  1:Wypisa  dane z zadania. 
ROZWI ZANIE 

Odleg o  gajowego od le niczówki wynosi: L = 500 m. 
Pr dko , z jak  biega pies, wynosi: vp=18km/h. 
Pr dko , z jak  gajowy wraca do domu, wynosi: vg=5km/h. 

Podpowied  2: Jak d ugo biegnie pies? Jak d ugo b dzie biega  pies od le niczówki do 
gajowego i z powrotem? 
ROZWI ZANIE 

Tak d ugo, jak d ugo b dzie wraca  do le niczówki gajowy. 

Podpowied  3: Czas w drówki gajowego. Spróbuj obliczy , jak d ugo b dzie szed  gajowy do 
swojej le niczówki.  
ROZWI ZANIE 

Czas w drówki gajowego do swojej le niczówki jest taki sam, jak czas, w którym pies 
biegnie od le niczówki do gajowego i z powrotem.  
Zatem: 

 
Mo na wi c obliczy , jak d ugo gajowy b dzie szed  do le niczówki: 

 

Podstawiaj c do wzoru warto ci liczbowe mamy: 

 

Podpowied  4 Droga, któr  pokona  pies, zanim gajowy doszed  do swojej le niczówki. 
Jak  drog  przebieg  pies w czasie 6 minut? 
ROZWI ZANIE 

Wiemy, jak d ugo i z jak  pr dko ci  biega pies. Zatem drog , jak  przebiegnie, liczymy ze 
wzoru: 

 
Podstawiaj c dane liczbowe, mamy: 

 
 
Odpowied  
W czasie, w którym gajowy szed  do le niczówki, pies przebieg  1,8 km. 
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1.2. rednia pr dko samochodu I

Pr dko  samochodu na stromej równi pod gór  jest równa v1 = 30km/h, a przy zje dzie z niej 
pr dko  ta jest równa v2 = 90 km/h. Jaka jest rednia pr dko  tego samochodu? 

Podpowied  1: Czas potrzebny do wjazdu i zjazdu z równi. Samochód pokona  tak  sam  
drog  w pierwszym i drugim przypadku, gdy wje d a  i zje d a  z równi. Zatem s1 = s2 = s.  

ROZWI ZANIE 

Czas t1 potrzebny do jazdy pod gór  b dzie liczony ze wzoru:  

 

Czas t2 potrzebny do zjazdu z równi liczony b dzie ze wzoru:  

 

Podpowied  2: rednia pr dko  samochodu. Nale y pami ta , e rednia pr dko  
samochodu to nie rednia arytmetyczna pr dko ci v1 oraz v2. 

ROZWI ZANIE 

rednia pr dko  to ca kowita droga przebyta przez samochód podzielona przez ca kowity 
czas trwania ruchu.  

 

Podstawiaj c dane liczbowe, mamy: 

 

rednia pr dko  samochodu jest równa tylko 45 km/h. Jest wi c bli sza mniejszej z dwóch 
pr dko ci, z jak  porusza si  samochód. 

 W naszym przypadku (kiedy droga w gór  i w dó  jest taka sama) mo na pokaza , e:  

 

Zatem: 

 

Uwaga: Zadanie sugeruje natychmiastow  odpowied , e rednia pr dko  wynosi 60 km/h  
( rednia arytmetyczna z obu warto ci). Oczywi cie jest to mylna odpowied . Prowadzenie 
samochodu z pr dko ci  30 km/h pod górk  wymaga trzy razy wi cej czasu ni  sprowadzenie 
go na dó  z pr dko ci  90 km/h! 

Zauwa my te , e zachodzi zwi zek  . 

Odpowied  

rednia pr dko  samochodu wynosi 45 km/h. 
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1.3. Obserwacja samolotu

W odleg o ci l od okna o szeroko ci d siedzi obserwator samolotu. Obserwator widzi samolot 
w oknie przez czas t. Je li za o ymy, e samolot leci ze sta  pr dko ci  v w kierunku 
równoleg ym do okna, to w jakiej odleg o ci l1 od samolotu znajduje si  obserwator? 

Rozwi za  zadanie dla warto ci: l = 1 m, d = 50 cm, t = 3 s, v= 340 m/s. 

Podpowied  1:Narysuj obraz sytuacji. 

ROZWI ZANIE 

Rysunek: 

 
Podpowied  2: Tor samolotu. Jak  drog  pokona samolot od czasu pojawienia si  w oknie do 
chwili, gdy obserwator straci go z oczu?  
ROZWI ZANIE 

Drog  przebyt  przez samolot policzymy ze wzoru: 

 

Podpowied  3: Odleg o  od obserwatora. Odleg o  samolotu od obserwatora policzymy, 
korzystaj c z w asno ci trójk tów podobnych.  
ROZWI ZANIE 

Z powy szego rysunku wynika, e: 

 

 

Aby znale  odleg o  l1, nale y policzy : 

 

Podstawiaj c dane liczbowe (d = 50 cm = 0,5 m), mamy: 

 

Zauwa my, e przyj ta pr dko  v = 340 m/s, to pr dko  d wi ku. 

Odpowied  

Samolot znajduje si  w odleg o ci 2040 m od obserwatora. 
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1.4. Jad cy poci g I
 

Poci g towarowy o d ugo ci L=120 m porusza si  z pr dko ci  . Ile czasu 
zajmie poci gowi mini cie: 

a)  s upa wysokiego napi cia?  b)  peronu kolejowego o d ugo ci d=50m? 

 

 
 

Podpowied  1: Droga lokomotywy. Pomy l, jak  drog  musi przeby  czo o lokomotywy, by 
min  s up wysokiego napi cia lub peron kolejowy? Narysuj schemat sytuacji w obu 
przypadkach. 
ROZWI ZANIE 

a)  Zak adamy, e szeroko  s upa jest niewielka w stosunku do d ugo ci poci gu. Czo o 
lokomotywy przeby o odcinek równy ca ej d ugo ci poci gu i równocze nie poci g min  
s up wysokiego napi cia.  

 
b)  Czo o lokomotywy przeby o odcinek równy ca ej d ugo ci poci gu plus d ugo  peronu.  

 
 

Podpowied  2: Czas. Sprawd , czy zmienne wyra one s  w podstawowych jednostkach. 
ROZWI ZANIE 

Pr dko  lokomotywy w podstawowych jednostkach (uk adu SI) wynosi: 

 

Pozosta e warto ci wyra one s  w jednostkach podstawowych.  

Czas to stosunek przebytej drogi do pr dko ci poci gu. Zatem: 

a)  

b) .  

Odpowied  

Poci g towarowy minie s up wysokiego napi cia w czasie 14,4 s; a peron w czasie 20,4 s.  
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1.5. Jad cy poci g II

Poci g osobowy o d ugo ci  jecha  z pr dko ci  . Po jakim czasie 
poci g ten minie poci g towarowy o d ugo ci , który porusza si  z pr dko ci  

 w przypadku, gdy oba poci gi jad  po prostoliniowych torach: 
a) w tym samym kierunku? 
b) w przeciwnych kierunkach? 

 
Podpowied  1: Zamiana jednostek. 

Przed przyst pieniem do rozwi zania zadania nale y upewni  si , czy dane w zadaniu s  
zapisane przy u yciu jednostek podstawowych. 
ROZWI ZANIE 

Pr dko ci obu poci gów zapisane w jednostkach podstawowych maj  warto ci: 

poci g osobowy:  , 

poci g towarowy:  

Podpowied  2: Wzajemna pr dko  obu poci gów. 

Narysowa  schemat sytuacji w obu przypadkach. Wyobra  sobie, e jeste  maszynist  poci gu 
osobowego. Jaka jest wzajemna szybko , z jak  poruszaj  si  oba poci gi? 
 

ROZWI ZANIE: 

a)  

Poci gi jad  w tym samym kierunku. Z punktu widzenia maszynisty poci gu osobowego 
pr dko  wzgl dna obu poci gów jest równa: 

 

b)  

Poci gi jad  w przeciwnych kierunkach. Z punktu widzenia maszynisty poci gu osobowego 
wzgl dna pr dko  obu poci gów jest równa: 

 




