
https://www.youtube.com/watch?v=SRgq3BDEuzg	

Wahadło	balistyczne	



Zadania	
 
1.  Wahadło balistyczne: pocisk o masie m1= 5g wbija się w blok 

drewniany o masie m2 = 1 kg, powodując podniesienie się bloku na 
wysokość h = 5 cm. Znajdź prędkość początkową pocisku (v1i) oraz 
energię utraconą przez układ w wyniku zderzenia. 
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2.  Blok o masie m1= 1.6 kg, początkowo poruszający się w prawo z prędkością 

v1i = 4 m/s po idealnie gładkiej powierzchni, zderza się ze sprężyną 
przyczepioną do drugiego bloku o masie m2= 2.1 kg, który początkowo 
poruszał się w lewo z prędkością v2i = 2.5 m/s. W wyniku zderzenia 
prędkość bloku 1 zmalała do wartości v1f = 3 m/s, ale zwrot prędkości nie 
uległ zmianie. Stała sprężystości sprężyny wynosi k = 600 N/m. Wyznacz 
prędkość bloku 2 po zderzeniu oraz długość, na której została ściśnięta 
sprężyna. 

 
 
 
 

 
 



3.  Dwa bloki o masach M i 3M są umieszczone na poziomej, pozbawionej 
tarcia powierzchni. Do jednego z nich przymocowana jest lekka, 
sprężyna, która jest ściśnięta. Sznurek początkowo trzymający bloki 
razem, pęka; w wyniku tego blok o masie 3M zaczyna przesuwać się w 
prawo z prędkością 2.00 m/s.  
(a) Jaka jest prędkość bloku o masie M?  
(b) Wyznacz wartość energii początkowo zmagazynowanej w sprężynie, 
jeśli M  = 0.350 kg. 



 
4.  Samochód o masie m1= 1500 kg poruszający się na wschód z 

prędkością 25 m/s zderza się na skrzyżowaniu z innym samochodem 
o masie m1= 2500 kg, który poruszał się w kierunku północnym z 
prędkością 20 m/s. Znajdź kierunek i prędkość wraków po 
zderzeniu zakładając, że zderzenie miało charakter całkowicie 
nieelastyczny. 
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5.  Kula o masie m i prędkości v przebija kulkę wahadła (o masie M)  i 

wylatuje z prędkością v/2. Kulka zawieszona jest na sztywnym 
pręcie o długości l i zaniedbywalnej masie. Jaką minimalna 
prędkość v powinna mieć kula, aby wahadło wykonało pełen obrót 
w płaszczyźnie pionowej? 
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