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1.5. Jad cy poci g II

Poci g osobowy o d ugo ci  jecha  z pr dko ci  . Po jakim czasie 

poci g ten minie poci g towarowy o d ugo ci , który porusza si  z pr dko ci  

 w przypadku, gdy oba poci gi jad  po prostoliniowych torach: 

a) w tym samym kierunku? 

b) w przeciwnych kierunkach? 

 

Podpowied  1: Zamiana jednostek. 

Przed przyst pieniem do rozwi zania zadania nale y upewni  si , czy dane w zadaniu 

s  zapisane przy u yciu jednostek podstawowych. 

ROZWI ZANIE 

Pr dko ci obu poci gów zapisane w jednostkach podstawowych maj  warto ci: 

poci g osobowy:  , 

poci g towarowy:  

Podpowied  2: Wzajemna pr dko  obu poci gów. 

Narysowa  schemat sytuacji w obu przypadkach. Wyobra  sobie, e jeste  maszynist  poci gu 

osobowego. Jaka jest wzajemna szybko , z jak  poruszaj  si  oba poci gi? 

 

ROZWI ZANIE: 

a) 

 

Poci gi jad  w tym samym kierunku. Z punktu widzenia maszynisty poci gu osobowego 

pr dko  wzgl dna obu poci gów jest równa: 

 

b)  

Poci gi jad  w przeciwnych kierunkach. Z punktu widzenia maszynisty poci gu osobowego 

wzgl dna pr dko  obu poci gów jest równa: 
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Podpowied  3: Przebyta droga. 

Jaka jest d ugo  przebytej drogi przez poci g osobowy w obu przypadkach? 

 

ROZWI ZANIE 

Lokomotywa poci gu pasa erskiego w obu przypadkach przemieszcza si , jad c wzd u  ca ej 

d ugo ci poci gu towarowego oraz wysuwaj c si  dodatkowo o d ugo  poci gu osobowego: 

 

a)  

 

  

b)  

 

 

Lokomotywa poci gu pasa erskiego musi pokona  odleg o  w obu przypadkach równ : 

 . 

 

Podpowied  4: Przedzia  czasu. 

Znamy drog  przebyt  przez poci gi oraz szybko , z jak  t  drog  pokona y. atwo zatem 

wyznaczy  czas, w którym poci gi si  min y.  

 

ROZWI ZANIE: 

Wyznaczymy czas mijania dla dwóch przypadków. Wiemy, e pr dko  jest równa ilorazowi 

drogi i czasu, zatem czas b dzie ilorazem drogi i pr dko ci. 

a) 

 

 

 

b)    

 

Odpowied  

Poci g osobowy minie poci g towarowy, gdy jad  w tym samym kierunku, po up ywie czasu 

12,9 s. Natomiast, gdy poci gi jad  w przeciwnych kierunkach, to po up ywie czasu 5,9 s. 

 

 

 


