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1.

Zaostrzony drewniany klocek zsuwa się po zboczu o długości 8 m nachylonym do
poziomu pod kątem 600 i następnie ostrzem w dół wpada do jeziora znajdującego się 4m
poniżej. Przyjmując, że współczynnik tarcia klocka o zbocze wynosi 0.2 oblicz odległość
od ściany, w jakiej spadnie on do wody i oszacuj głębokość do jakiej się zanurzy (opór w
wodzie zaniedbujemy). Gęstości: drewna – 0.6kg/dm3, wody – 1.0 kg/dm3, g ≈ 9.81m/s2.

2.

Znajdź okres drgań kulki o masie 20g naładowanej ładunkiem 2.2C, zawieszonej na
nici o długości 0.8m, znajdującej się w stałym polu elektrycznym o natężeniu 0.3N/C,
skierowanym pionowo w górę. Załóż, że wychylenia kulki są małe.

3.

Trzy ładunki o wartości q= – 2μC znajdują się w wierzchołkach prostokąta o bokach
3cm i 4cm. Oblicz z jakim przyśpieszeniem zacznie ruch proton znajdujący się w
czwartym wierzchołku. Jaką pracę wykona układ przy przejściu protonu do środka
prostokąta?

4.

Indukcja magnetyczna fali elektromagnetycznej opisana jest wzorem:
Bz=B0zcos(kx-ωt) gdzie: B0z = 2*10-7T, k = 7*106m-1. Wiedząc, że ωB=kxE (wektor
falowy k jest wektorem, wzdłuż którego rozchodzi się fala) podaj wzór na natężenie pola
elektrycznego tej fali, wylicz jej długość i częstość kołową.

5.

Czas przelotu światła przez płasko-równoległą płytkę wynosi 0.08ns. Wiedząc, że
promień załamuje się pod kątem α = 240 i ulega przesunięciu o L = 0.7cm oblicz grubość
płytki, jej współczynnik załamania i kat padania promienia.

6.

Silnik wyciągarki pobiera energię z anihilacji protonów. Podczas wciągania płyty o
masie 1640kg na górkę o wysokości 85m nachyloną pod kątem 300 utrata ciepła sięgnęła
2.47 MJ. Wiedząc, że współczynnik tarcia wynosi 0.2 wylicz sprawność silnika oraz
liczbę i masę zużytych protonów. (g=9.81m/s2, mp = 1.67*10-27kg, c=2.998*108m/s)

7.

Moc promieniowania słonecznego padająca na Ziemię wynosi 1.76*1017W. Wiedząc,
że energia uzyskana przy zamianie czterech protonów na jądro helu jest równa 26.2 MeV,
wylicz masę wodoru zużywanego przez Słońce na sekundę.

8.

Stosunek liczby atomów U235 do U238 wynosi 0.0072. Ile wynosił on w chwili
powstania Ziemi?(wiek Ziemi- 4.5mld lat, czasy połowicznego zaniku: U238– 4.51*109 lat,
U235 – 6.96*108lat)

Rozwiązania co najmniej jednego zadania należy nadsyłać do 10 marca 2014
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Wybrzeże S. Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław.
z dopiskiem na kopercie: Korespondencyjny kurs przygotowawczy.
Do rozwiązań należy dołączyć kopertę ze znaczkiem, zaadresowaną do siebie.
B. Drogą mailową na adres: kkp@pwr.wroc.pl ( preferowany format pliku PDF)
Odsyłamy poprawioną pracę z załączonym wzorcowym rozwiązaniem. Rozwiązania zestawów
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