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2.2. rednia pr dko samochodu II
 

Kierowca stara si  pokona  swoim samochodem wzgórze. Wjazd na wzgórze to dla kierowcy 

odcinek drogi d ugo ci s = 4,5 km. Ale samochód jest niestety stary, dlatego wjecha  

na wzgórze mo e tylko z pr dko ci  . 

Jak szybko musi zjecha  ze wzgórza, aby utrzyma a si  jego pr dko  rednia:  

a)   ,  b)  

Podpowied  1: Wypisanie danych, stosunek redniej pr dko ci. 

Wyrazimy redni  pr dko  przez ca kowit  odleg o  oraz ca kowity czas podró y.  

ROZWI ZANIE 

 rednia pr dko  samochodu,  

s  droga mierzona w jedn  stron , 

 czas, w którym samochód wje d a na wzgórze, 

 czas, w którym samochód zje d a ze wzgórza. 

rednia pr dko  samochodu to ca kowita droga podzielona przez ca kowity czas. Zatem:  

 

Podpowied  2: Czas podró y. 

Wyrazimy czas podró y za pomoc  drogi i pr dko ci.  

ROZWI ZANIE 

Czas zajmuj cy wjechanie pod gór  wyra amy jako: 

 

Czas jazdy w dó   to: 

 

Podpowied  3: rednia pr dko  samochodu. 

rednia pr dko  samochodu wynosi: 

 

Wyznaczymy teraz pr dko   

ROZWI ZANIE Korzystamy ze wzoru: 

 

Mno ymy obie strony równania przez  : 
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Mno ymy obie strony równania przez : 

 

Po uproszczeniu otrzymamy: 

 

Odejmujemy stronami warto  : 

 

Zatem:  

 

Podpowied  4: Warto ci liczbowe. 

Wstawiamy warto ci liczbowe do otrzymanego wzoru. 

ROZWI ZANIE 

a)  

b)  . 

Wstawiaj c warto ci liczbowe do wzoru, okazuje si , e mianownik jest równy zero. Oznacza 

to, e kierowca pojazdu nie mo e osi gn  redniej pr dko ci 90 km/h. Jak szybko nie 

jecha by z górki i tak nie odrobi czasu utraconego na wjazd pod górk .  

Liczymy czas jazdy pod górk :  

s. 

Teraz liczymy czny czas jazdy pod górk  oraz z górki: 

s. 

Poniewa  oba czasy s  takie same, wi c kierowca nie ma w ogóle czasu, aby zjecha  w dó  

w drugim przypadku. 

Odpowied  

a)  b) Kierowca nie mo e utrzyma  takiej pr dko ci redniej. Zjazd 

musia by by  natychmiastowy. 

 

 


