I ABC
FIZYKA
2018/2019
Tematyka kartkówek oraz zestaw zadań na sprawdzian - Dział I Grawitacja
1.1
1. Podaj główne założenia teorii geocentrycznej Ptolemeusza.
2. Podaj treść II prawa Keplera.
3. Odpowiedz na pytanie: Który z wielkich uczonych sformułował hipotezę o jedności świata?
4. Podaj główne założenia teorii heliocentrycznej Mikołaja Kopernika.
5. Podaj treść I prawa Keplera.
6. Wyjaśnij, na czym polega jedność świata – hipoteza sformułowana przez jednego z wielkich fizyków.
1.2
1. Jak zmieni się wartość siły oddziaływania między dwoma ciałami o masie m każde, jeżeli odległość
między ich środkami zmniejszy się dwa razy.
2. Dwie kule o jednakowych masach przyciągają się wzajemnie siłą grawitacji o wartości 6,67∙10-3 N.
Odległość między ich środkami wynosi 3 m. Oblicz masę jednej kuli. Przyjmij, że G = 6,67⋅10-11 Nm2/ kg2.
3. Jak zmieni się wartość siły oddziaływania między dwoma ciałami o masie m każde, jeżeli zastąpimy je
ciałami o dwa razy większych masach? W obu przypadkach odległość między środkami ciał wynosi r.
4. Oblicz odległość między środkami dwóch ciał o jednakowych masach równych 2∙103 kg, wiedząc, że
wartość siły grawitacji, którą przyciągają się wzajemnie te ciała, wynosi 6,67∙10-5 N.
Przyjmij, że G = 6,67⋅10-11 Nm2/ kg2.
1.3
1. Oblicz, ile razy wartość przyspieszenia grawitacyjnego na Księżycu jest mniejsza od wartości
przyspieszenia grawitacyjnego na Ziemi. Przyjmij, że masa Księżyca jest 81 razy mniejsza od masy Ziemi i
promień Księżyca jest 3,7 razy mniejszy od promienia Ziemi.
2. Podaj, od czego zależy wartość przyspieszenia grawitacyjnego.
3. Napisz, co znaczy, że ciało spada swobodnie.
4. Oblicz czas spadania kulki z wysokości h = 1,5 m. Pomiń opory ruchu.
5. Oblicz, ile razy wartość przyspieszenia grawitacyjnego na Ziemi jest większa od wartości przyspieszenia
grawitacyjnego na Księżycu. Przyjmij, że masa Ziemi jest 81 razy większa od masy Księżyca i promień Ziemi
jest 3,7 razy większy od promienia Księżyca.
1.4
1. Uzupełnij opisy. Cechy siły dośrodkowej:
Kierunek ................................. Zwrot .................................... Wartość (podaj wzór)
2. Ciało o masie m porusza się po okręgu z szybkością υ pod działaniem siły dośrodkowej o wartości F.
Oblicz, ile razy wzrośnie wartość siły dośrodkowej, jeżeli szybkość ciała wzrośnie trzy razy, a promień
okręgu nie ulegnie zmianie.
3. Punkt znajdujący się na obrzeżu wirującej tarczy o promieniu 35 cm porusza się z szybkością 3,14 m/s.
Oblicz okres obrotu tarczy.
4. Ciało o masie m porusza się po okręgu z szybkością υ pod działaniem siły dośrodkowej o wartości F.
Oblicz, ile razy zmaleje wartość tej siły, jeżeli szybkość ciała zmaleje cztery razy, a promień okręgu nie
ulegnie zmianie.
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5. Dokończ zdania.
W przypadku ruchu planet wokół Słońca rolę siły dośrodkowej odgrywa siła o naturze ..........................
W przypadku ruchu elektronu w atomie rolę siły dośrodkowej odgrywa siła o naturze ...........................
6. Dziecko na karuzeli porusza się ruchem jednostajnym po okręgu z szybkością 6,28 m/s. Oblicz promień
okręgu, po którym porusza się dziecko, jeśli częstotliwość obrotu karuzeli f = 0,25 Hz
1.5
1. Oblicz okres obiegu Wenus wokół Słońca, wiedząc, że jej odległość od Słońca jest równa 0,72 odległości
Ziemi od Słońca. Przyjmij, że okres obiegu Ziemi wokół Słońca wynosi 1 rok.
2. Oblicz wartość pierwszej prędkości kosmicznej dla Marsa, wiedząc, że jego masa MM = 0,107 MZ, a
promień RM = 0,5 RZ. Przyjmij, że wartość pierwszej prędkości kosmicznej dla Ziemi wynosi 7,9 km/s.
3. Dokończ wypowiedź. Satelita geostacjonarny krąży po .......... a jego okres obiegu jest ...................... .
4. Oblicz wartość pierwszej prędkości kosmicznej dla Jowisza, wiedząc, że jego masa MJ = 318 MZ, a
promień RJ = 11,2 RZ. Przyjmij, że wartość pierwszej prędkości kosmicznej dla Ziemi wynosi 7,9 km/s.
5. Dokończ wypowiedź. Pierwsza prędkość kosmiczna (dla Ziemi) jest to prędkość ..........................
6. Oblicz okres obiegu Saturna wokół Słońca, wiedząc, że jego odległość od Słońca jest około 9,5 razy
większa od odległości Ziemi od Słońca. Przyjmij, że okres obiegu Ziemi wokół Słońca wynosi 1 rok.
1.6
1. Podaj dwa przykłady występowania stanu nieważkości
2. Odpowiedz na pytanie. Jakim ruchem i w którą stronę musi poruszać się winda, aby umieszczone w niej
ciało było w stanie nieważkości?
3. Dokończ wypowiedź. Stan nieważkości polega na ............................................................
4. Wyjaśnij krótko, dlaczego astronauta w statku kosmicznym znajduje się w stanie nieważkości.
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Przykładowe zadania na sprawdzian z grawitacji
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