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1.7. ódka

Z miasta A do miasta B pod pr d rzeki p ynie prostoliniowym torem ódka i wraca do miasta 

A. Pr dko  ódki v wzgl dem wody w obu przypadkach jest równa 4 km/h, a pr dko  pr du 

rzeki wynosi 1,6 km/h. Oblicz stosunek czasu potrzebnego na przep yni cie ódki z miasta A 

do miasta B i z powrotem do czasu potrzebnego na przep yni cie tej samej odleg o ci 

po jeziorze. 

Podpowied  1: Wypisz dane, które znamy z zadania. 

ROZWI ZANIE 

   pr dko  ódki wzgl dem wody, 

  pr dko  pr du rzeki, 

t  czas potrzebny na przep yni cie z miasta A do B i z powrotem, 

t’  czas potrzebny na przep yni cie tej samej odleg o ci po jeziorze,

t/t’ = ? 

 

Podpowied  2a: Pr dko , z jak  p ynie ódka z miasta A do miasta B. Wykonaj rysunek 

pokazuj cy ruch ódki i zaznacz na nim obie pr dko ci, czyli pr dko  ódki wzgl dem rzeki 

i pr dko  pr du w rzece. Wyznacz pr dko  ódki wzgl dem brzegu. Zastanów si , w jakim 

czasie ódka pokona odleg o  mi dzy miastami A i B. 

ROZWI ZANIE 

 

Zak adamy, e odleg o  mi dzy miastami A i B wynosi s km. Pr dko  ódki wzgl dem 

brzegu mo na obliczy  jako ró nic  pr dko ci ódki wzgl dem wody i pr dko ci pr du rzeki:  

 

ódka pokona odleg o  s w czasie: 

 

Podpowied  2b: Pr dko , z jak  ódka p ynie z miasta B do miasta A.  

Wykonaj rysunek pokazuj cy ruch ódki z miasta B do miasta A i zaznacz pr dko  ódki 

wzgl dem rzeki oraz pr dko  nurtu rzeki. Wyznacz pr dko  ódki wzgl dem brzegu. 

Nast pnie wyznacz czas, w którym ódka przep ynie odleg o  mi dzy miastami B i A.  

ROZWI ZANIE 
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Pr dko  ódki wzgl dem brzegu jest sum  pr dko ci ódki wzgl dem rzeki i pr dko ci pr du 

rzeki:  

 

Tym razem ódka przep ynie odleg o  s w czasie równym: 

 

Mo emy wyznaczy  wi c czas potrzebny na pokonanie odleg o ci z miasta A do B 

i z powrotem: 

 

Podpowied  3: Wyznaczenie czasu. Wyznacz czas potrzebny na przep yni cie przez ódk  

odleg o ci 2AB z pr dko ci  v. 

 

ROZWI ZANIE 

Na jeziorze ódka przep ynie odleg o  2s z pr dko ci  v w czasie: 

 

Stosunek czasu potrzebnego przep yni cia odleg o ci 2s po rzece i na jeziorze: 

 

Podstawiamy warto ci liczbowe: 

 

 

Odpowied  

Stosunek czasu potrzebnego na przep yni cie odleg o ci 2AB na rzece i po jeziorze jest 

równy: 

 

Uwaga: Mimo e wydaje si , e ódka p yn c po rzece raz z pr dem raz pod pr d, nie 

powinna traci  na czasie przep yni cia, podró  po rzece zajmuje wi cej czasu ni  

przep yni cie tej samej odleg o ci tam i z powrotem po jeziorze. Wynik liczbowy jest 

niezwykle ciekawy: ten sam czynnik, , gdzie c jest pr dko ci  wiat a, wyst puje w skró-

ceniu odleg o ci (i wyd u eniu czasu) w szczególnej teorii wzgl dno ci Einsteina. 


