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Pociąg osobowy o dáugoĞci ܮଵ ൌ Ͳ jechaá z prĊdkoĞcią ଵ ൌ ͺͲ ൗ. Po jakim czasie
pociąg ten minie pociąg towarowy o dáugoĞci ܮଶ ൌ ͳʹͲ, który porusza siĊ z prĊdkoĞcią
ଶ ൌ ͵Ͳ ൗ w przypadku, gdy oba pociągi jadą po prostoliniowych torach:
a) w tym samym kierunku?
b) w przeciwnych kierunkach?

PodpowiedĨ 1: Zamiana jednostek.
Przed przystąpieniem do rozwiązania zadania naleĪy upewniü siĊ, czy dane w zadaniu
są zapisane przy uĪyciu jednostek podstawowych.
ROZWIĄZANIE
PrĊdkoĞci obu pociągów zapisane w jednostkach podstawowych mają wartoĞci:
pociąg osobowy: ଵ ൌ ͺͲ ൗ ൌ ʹʹǡʹ Τ ,
pociąg towarowy: ଶ ൌ ͵Ͳ ൗ ൌ ͺǡ͵ ΤǤ

PodpowiedĨ 2: Wzajemna prĊdkoĞü obu pociągów.

Narysowaü schemat sytuacji w obu przypadkach. WyobraĨ sobie, Īe jesteĞ maszynistą pociągu
osobowego. Jaka jest wzajemna szybkoĞü, z jaką poruszają siĊ oba pociągi?
ROZWIĄZANIE:
a)

Pociągi jadą w tym samym kierunku. Z punktu widzenia maszynisty pociągu osobowego
prĊdkoĞü wzglĊdna obu pociągów jest równa:
ୟ ൌ ଵ െ ଶ ൌ ͳ͵ǡͻ Τ

b)
Pociągi jadą w przeciwnych kierunkach. Z punktu widzenia maszynisty pociągu osobowego
wzglĊdna prĊdkoĞü obu pociągów jest równa:
ୠ ൌ ଵ  ଶ ൌ ͵Ͳǡͷ ΤǤ
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PodpowiedĨ 3: Przebyta droga.
Jaka jest dáugoĞü przebytej drogi przez pociąg osobowy w obu przypadkach?
ROZWIĄZANIE
Lokomotywa pociągu pasaĪerskiego w obu przypadkach przemieszcza siĊ, jadąc wzdáuĪ caáej
dáugoĞci pociągu towarowego oraz wysuwając siĊ dodatkowo o dáugoĞü pociągu osobowego:
a)

b)

Lokomotywa pociągu pasaĪerskiego musi pokonaü odlegáoĞü w obu przypadkach równą:
ܮଵ  ܮଶ .

PodpowiedĨ 4: Przedziaá czasu.
Znamy drogĊ przebytą przez pociągi oraz szybkoĞü, z jaką tĊ drogĊ pokonaáy. àatwo zatem
wyznaczyü czas, w którym pociągi siĊ minĊáy.
ROZWIĄZANIE:
Wyznaczymy czas mijania dla dwóch przypadków. Wiemy, Īe prĊdkoĞü jest równa ilorazowi
drogi i czasu, zatem czas bĊdzie ilorazem drogi i prĊdkoĞci.
a)
ݐଵ ൌ
b)

ܮଵ  ܮଶ Ͳ  ͳʹͲ
ൌ
ൌ ͳʹǡͻǡ
ୟ
ͳ͵ǡͻ

ݐଶ ൌ

భ ାమ
୴ౘ

ൌ

ାଵଶ
ଷǡହ

ൌ ͷǡͻǤ

OdpowiedĨ
Pociąg osobowy minie pociąg towarowy, gdy jadą w tym samym kierunku, po upáywie czasu
12,9 s. Natomiast, gdy pociągi jadą w przeciwnych kierunkach, to po upáywie czasu 5,9 s.
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