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1. Lotniska budowane są tak, aby pasy do startu i lądowania miały kierunek najczęściej
wiejących w danym rejonie wiatrów. Czyni się tak po to, by samoloty:
A. startowały i lądowały pod wiatr,
B. startowały i lądowały z wiatrem,
C. startowały pod wiatr, a lądowały z wiatrem,
D. startowały z wiatrem, a lądowały pod wiatr.
E. Kierunek wiatru nie ma znaczenia dla startu

i lądowania samolotów.

Odp. A. Samolot uzyskuje siłę nośną dzięki przepły-
wowi powietrza pod i nad skrzydłem. Siła nośna jest 
tym większa, im większa jest szybkość powietrza względem samolotu. Podczas startu 
i lądowania samolot porusza się po pasie startowym z małą szybkością. Jeśli porusza 
się wtedy pod wiatr, to szybkość samolotu względem powietrza jest większa niż gdyby 
poruszał się z wiatrem.

2. Mars, podobnie jak Ziemia, obraca się wokół własnej
osi z zachodu na wschód, ma też zbliżony do ziemskie-
go okres obrotu, nieco ponad 24 godziny. Fobos, jeden
z dwóch księżyców Marsa, obiega tę planetę w ciągu
około 8 godzin, w kierunku tym samym, co kierunek wiro-
wania Marsa. Zatem Fobos
A. wschodzi i zachodzi na wschodzie Marsa,
B. wschodzi i zachodzi na zachodzie Marsa,
C. wschodzi na wschodzie i zachodzi na zachodzie

Marsa,
D. wschodzi na zachodzie i zachodzi na wschodzie Marsa,
E. jeśli z jakiegoś miejsca planety jest widoczny, to przez całą dobę.

Odp. E. Fobos obiega planetę w krótszym czasie niż okres obrotu marsa wokół własnej 
osi, zatem księżyc ten krąży szybciej niż Mars obraca się wokół własnej osi. Dlatego 
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wschodzi na zachodniej stronie marsjańskiego nieba, dość szybko przemieszcza się po 
niebie i zachodzi po wschodniej stronie nieba. Wschód i zachód następują mniej więcej 
dwa razy dziennie, co około 11 godzin.

W Wikipedii (pod hasłem Fobos) znajduje się animacja ruchu Fobosa wokół Marsa.

3. Który rysunek pokazuje tory pozornego dobowego ruchu Słońca
w różnych porach roku, dla obserwatora w Polsce?

Odp. B. Ziemia obraca się wokół stałej osi, zatem płaszczyzna toru po-
zornego dobowego ruchu Słońca na niebie jest zawsze (w każdej porze 
roku) równoległa do płaszczyzny równika. Kąt, jaki tworzy płaszczyzna 
toru Słońca z horyzontem w danym punkcie na Ziemi jest więc stały 
w ciągu całego roku i zależny tylko od szerokości geograficznej danego 
punktu.

4. W U-kształtnej rurce o polu przekroju 10 cm� znajduje się woda, jak
pokazuje rysunek. Ile maksymalnie wody można wlać do jednego
z ramion, aby się z niego nie wylała?
A. 150 cm3,
B. 200 cm3,
C. 250 cm3,
D. 300 cm3,
E. 350 cm3.

Odp. D. Podczas wlewania wody do jednego z ramion U-rurki, poziom cieczy podnosi się 
również w drugim ramieniu (w obu ramionach powierzchnia wody jest na takim samym 
poziomie). Maksymalnie można więc dolać taką ilość wody, że w obu ramionach ciecz 
dosięgnie brzegu rurek, czyli 2·10 cm� ·15 cm = 300 cm3.

5. Ze statku płynącego do portu ze stałą prędkością, po linii pro-
stej, wysłano gołębia pocztowego, a godzinę później – dru-
giego gołębia. Gołębie dotarły do portu w odstępie 45 minut.
Ile razy prędkość gołębia pocztowego jest większa od pręd-
kości statku? Pogoda była bezwietrzna.
A. 3.
B. 4.
C. 6.
D. 7.
E. Jest za mało danych, by to określić.

Odp. B. Drugi gołąb frunie o 15 minut krócej niż pierwszy, mając do przebycia drogę 
krótszą o tyle, ile statek przepływa w ciągu godziny. To wymusza, aby gołąb leciał 4 razy 
szybciej, niż płynie statek.
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