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1.6. Tramwaj

Tramwaj zaczyna jecha  po prostoliniowym torze ze sta ym przyspieszeniem a = 0,3 m/s
2
. 

W jakim czasie tramwaj pokona dziesi ty metr trasy? Jaka jest pr dko  tramwaju 

po przejechaniu dziesi ciu metrów? 

Podpowied  1: Droga w ruchu jednostajnie przyspieszonym. Spróbuj ustali , jaka jest droga 

w ruchu jednostajnie przyspieszonym oraz czas.  

ROZWI ZANIE 

Wzór na drog  w ruchu jednostajnie przyspieszonym ma posta : , 

gdzie s to odleg o , jak  pokona  tramwaj, a to przyspieszenie, t to czas trwania ruchu. 

Przekszta caj c ten wzór, mo na wyznaczy  czas trwania ruchu:  

Podpowied  2: Czas mi dzy dziewi tym a dziesi tym metrem. Zastanów si , co oznacza fakt, 

e bierzemy pod uwag  tylko dziesi ty metr podró y. Jak d ugo tramwaj b dzie mija  dziesi ty 

metr? Jak d ugo zajmie mu dotarcie do ko ca dziewi tego metra i jak d ugo b dzie jecha  

do ko ca dziesi tego metra? 

ROZWI ZANIE 

Dziesi ty metr to dystans mi dzy dziewi tym i dziesi tym metrem przebytej drogi, a nie ca a 

odleg o , jak  pokona  tramwaj. Wprowad my oznaczenia: s9 = 9 m, s10 = 10 m. 

Podobnie, wprowadzamy oznaczenia czasu dla tych odleg o ci:  

t9  czas przejechania dziewi ciu metrów, t10  czas przejechania dziesi ciu metrów. 

Zatem: ,  . 

Podpowied  3: Oblicz czas, w jakim tramwaj pokonuje dziesi ty metr trasy.  

ROZWI ZANIE 

Czas podró y tramwaju w trakcie dziesi tego metra ca ej trasy, to ró nica czasu potrzebnego 

na pokonanie drogi dziesi ciu metrów oraz dziewi ciu metrów: 

 

Podpowied  4: Jaka jest pr dko  tramwaju po pokonaniu dziesi tego metra trasy?  

ROZWI ZANIE 

Pr dko  w ruchu jednostajnie przyspieszonym liczymy ze wzoru:  

 

Odpowied  

Czas, w jakim tramwaj pokonuje dziesi ty metr drogi, wynosi 0,42 s, natomiast pr dko  

po przejechaniu dziesi ciu metrów wynosi ok. 2,4 m/s.  


