
1. Co to jest równowaga względna 

2. Przyspieszenie Coriolisa – określenie występowania, przykłady 

3. Przyspieszenie unoszenia w ruchu złożonym punktu materialnego 

4. Równanie dynamiki ruchu względnego punktu materialnego 

5. Uderzenie punktu materialnego o przegrodę 

6. Określenie współczynnika restytucji przy zderzeniu dwóch kul 

7. Wpływ siły impulsowej na ruch punktu materialnego 

8. Wpływ siły impulsowej na ruch ciała sztywnego 

9. Środek uderzenia 

10. Zmiana Energi kinetycznej punktu materialnego przy uderzeniu o przegrodę 

11. Energia kinetyczna ciała sztywnego 

12. Twierdzenie Koeniga o energii kinetycznej ciała sztywnego 

13. Niewyrównoważenie statyczne i dynamiczne ciała sztywnego 

14. Reakcje-dynamiczne w łożyskach wirujących bryły-charakter, przyczyny powstania, skutki 

15. Zjawisko żyroskopowe, istota i zastosowanie 

16. Równanie ruchu punktu materialnego o zmiennej masie 

17. Kiedy równanie ruchu punktu materialnego o zmiennej masie ma postać II prawa Newtona 

18. Kiedy równanie Mieszczerskiego (ruch punktu o zmiennej masie) ma postać d/dt(mv)=F 

19. Zasada prac przygotowanych – sformułowanie, zastosowanie  

20. Określenie współrzędnych uogólnionych i sił uogólnionych dla układu punktów materialnych 

21. Zasada d’Alemberta – sformułowanie , zastosowanie 

22. Określenie przemieszczenia wirtualnego (przygotowanego) 

23. Określenie zderzenia prostego, ukośnego, centralnego i niecentralnego 

24. Zderzenie dwóch kul 

25. Co to jest ruch kulisty bryły, ruch kulisty regularny, precesja regularna 

26. Pręt o masie m i długości l porusza się po płaszczyźnie tak, że prędkości jego końców wynoszą 

v1 i v2 i są prostopadłe do pręta. Jaka jest energia kinetyczna pręta 

27. Równanie rakiety 

28. Równanie ruchu ciała sztywnego 

29. Równanie Lagrange’a II rodzaju-sformułowanie, zastosowanie  

30. Równanie Lagrange’a w przypadku sił potencjalnych 

31. Dysypacyjna funkcja Rayleigha i jej zastosowanie  

32. Równanie dynamiki toczącego się koła 

33. Równanie ruchu pojazdu 

34. Wyprowadzić wyrażenia na współrzędną wektora krętu ciała sztywnego względem punktu 

ruchomego 

35. Dynamiczne równanie Eulera dla bryły sztywnej 

36. Prawo ruchu środka masy układu punktów materialnych 

37. Prawo zmienności pędu i prawo zmienności krętu układu punktów materialnych 

38. Prawo zmienności energii układu punktów materialnych w potencjalnym polu sił 

39. Współrzędne wektora krętu ciała sztywnego względem punktu ruchomego –wyrażenie 

ogólne, przypadki szczególne 

40. Równanie dynamiki ruchu postępowego bryły 

41. Równanie ruchu obrotowego bryły 

42. Uproszczona teoria precesji regularnej (podać/wyprowadzić wzór na moment)  

43. Opis znane ci zasady mechaniki analitycznej i opisz 

44. Prawo zmienności pędu ciała sztywnego 

45. Prawo zmienności krętu ciała sztywnego 



46. Podać interpretacje geometryczną składowych przyspieszenia w ruchu kulistym 

47. Podać związek pomiędzy krętem ciała sztywnego względem punktu ruchomego i 

nieruchomego 

48. Pojęcie więzów układu mechanicznego i ich klasyfikacja  

49. Zdefiniować i podać przykłady więzów  

50. Wyznaczenie siły uogólnionej odpowiadającej danej współrzędnej uogólnionej w równaniach 

Lagrange’a (przykłady) 

51. W jaki sposób można zadać ruch punktu w przestrzeni 

52. Współrzędne punktu w przestrzeni – kartezjańskie, walcowe, sferyczne  

53. Co to jest ruch jednostajnie zmienny 

54. Jakie właściwości ma tor punktu w jednorodnym polu przyspieszeń 

55. Jakie jest równanie dynamiki punktu materialnego swobodnego – opisać 

56. Na czym polega różnica między prostym i odwrotnym zagadnieniem dynamiki punktu 

materialnego 

57. Co można powiedzieć o torze punktu poruszającego się w środkowym polu przyspieszeń 

58. Co to jest ruch harmoniczny i jakie ma właściwości 

59. Co to są zmienne fazowe w ruchu prostoliniowym punktu 

60. Współrzędne wektorów prędkości i przyspieszenia punktu w układzie osi naturalnych 

61. Jak definiujemy prędkość i przyspieszenie punktu  

62. Współrzędna radialna i transwersalna wektorów prędkości i przyspieszenia punktu 

 

 


