
ZADANIA DOMOWE SERIA 7 
Zad 1. Trójkat równoboczny o boku a, lezacy w plaszczyznie z=0 ma w swoich rogach 
ulozone masy m1, m2 i m3.Oblicz skladowe tensora bezwladnosci wzgledem osi x,y,z 

         
Zad 2. Z równi pochylej o wysokosci h staczaja sie:               

a) obrecz 
b) pelny walec 
c) rura o promieniach r1 i r2                                
d) kula 

 o masach M. Znalezc predkosc ruchu postepowego tych cial na koncu równi. Porównac te 
predkosci z predkoscia przy koncu równi ciala zsuwajacego sie bez tarcia. 
 
Zad 3. W górna krawedz prostopadloscianu o wymiarach l x l x 2l o masie M lezacego 
poziomo w polu sily ciezkosci uderza kulka o masie m lecaca z predkoscia v. Przyjmujac, ze 
krawedz KK prostopadloscianu jest umocowana do podloza oraz, ze zderzenie jest sprezyste 
a kulka odlatuje do tylu, znalezc: 

a) predkosc katowa, która uzyskuje klocek w chwili zderzenia 
b) równanie ruchu klocka po zderzeniu 
c) minimalna predkosc kulki potrzebna, do postawienia klocka pionowo 

 
 
 
Zad 4. Ciezka szpula, zlozona z dwóch duzych i jednego malego walca, z nawinieta nicia, do 
której przylozono sile F, lezy na plaszczyznie poziomej. W która strone i z jakim 
przyspieszeniem bedzie sie poruszac szpula? Rozwazyc dwa przypadki przedstawione na 
rysunku. Przyjac, ze ruch obrotowy odbywa sie bez poslizgu oraz, ze promien wewnetrzny i 
zewnetrzny szpuli wynosi odpowiednio r i R, masa walca jest równa M. 

 



 
Zad 5. Policzyc a) przyspieszenie a z jakim poruszaja sie ciezarki   

  b)oraz naciagi nici N1 i N2 na których sa zawieszone ciezarki.  
W przypadku gdy nici na których sa zawieszone ciezarki nawiniete sa na dwa zlaczone 
krazki o promieniach r i R w sposób pokazany na rysunku. 
Pominac tarcie. 

   
Zad 6. Wyznaczyc srodek masy oraz moment bezwladnosci stozka o wysokosci H, promieniu 
R i masie M wzgledem osi symetrii obrotowej stozka. 
 
Zad 7. Wyznacz tensor momentu bezwladnosci dla N jednakowych mas rozmieszczonych 
równomiernie na okregu o promieniu r lezacego w plaszczyznie xy , którego srodek znajduje 
sie w poczatku ukladu. Przejdz do granicy gdy N→ ∞ przy warunkach mN=const, N/4∈Z. 
Wyznacz skladowe tensora momentu bezwladnosci IXX, IZZ okregu korzystajac ze wzorów 
calkowych. 
 
Zad 8. Obliczyc moment bezwladnosci prostokata o bokach a i b i gestosci powierzchniowej 
ρ: a) wzgledem jego podstawy a jako osi 
    b) wzgledem osi prostopadlej do boku b, przechodzacej przez srodek figury 
 
Zad 9. Na szpulke zlozona z dwóch krazków o promieniu R i mniejszego o promieniu r, 
kazdy o grubosci a, nawinieto niewazka i nieskonczenie cienka nitke. Trzymajac za wolny 
koniec nitki puszczamy szpulke. Znalezc przyspieszenie srodka ciezkosci szpulki. 
 

   
 
 
 
 


