
 

1. Co rozumiemy przez więzy w ruchu punktu materialnego i jakie mogą być rodzaje więzów 

2. Równanie dynamiki punktu materialnego układzie osi naturalnych(styczna do toru, normalna 

główna, binormalna) 

3. Pęd punktu materialnego i prawo jego zmienności  

4. Prawo zmienności krętu względem punktu poruszającego się, Kręt punktu materialnego 

względem punktu stałego i prawo jego zmienności 

5. Energia kinetyczna punktu materialnego i prawo jej zmienności a energia kinetyczna w 

potencjalnym polu sił 

6. Ruch punktu materialnego w polu grawitacyjnym – jednorodnym i niejednorodnym 

7. Dynamika ruchu harmonicznego prostoliniowego, ruch prostoliniowy z uwzględnieniem 

oporów – tarcia suchego i tarcia płynnego 

8. Rzut ukośny punktu materialnego z uwzględnieniem oporów liniowo zależnych od prędkości 

9. Ruch punktu materialnego z uwzględnieniem oporów liniowo zależnych od prędkości 

10. Ruch punktu materialnego pod wpływem siły Lorentza 

11. Zdefiniować i wyznaczyć drugą prędkość kosmiczną w niejednorodnym polu grawitacyjnym 

ziemskim  

12. Co to jest układ punktów materialnych i jakie siły w nim występują 

13. Równania opisujące dynamikę swobodnego układu punktów materialnych 

14. Pęd układu i prawo jego zmienności 

15. Prawo ruchu środka masy układu punktów materialnych 

16. Kręt układu względem punktu poruszającego się i prawo jego zmienności 

17. Energia kinetyczna układu i prawo jej zmienności, prawo zmienności energii kinetycznej 

układu punktów materialnych w potencjalnym polu sił 

18.  Więzy układu punktów materialnych ich opis i klasyfikacja 

19. Równanie dynamiki nieswobodnego układu punktów materialnych 

20. W jaki sposób opisujemy położenie ciała sztywnego w przestrzeni, klasyfikacja ruchów ciała 

sztywnego 

21. Co to są kąty Eulera 

22. Definicje prędkości i przyspieszenia, prędkość kątowa dowolnego punktu bryły 

23. Wektory globalne określające pole prędkości i pole przyspieszeń punktów bryły 

24. Ruch postępowy bryły, ruch kulistych, ruch kulisty regularny i precesja regularna 

25. Aksoidy bryły w precesji regularnej 

26. Przyspieszenie kątowe bryły w precesji regularnej  

27. Co to jest przyspieszenie obrotowe i przyspieszenie doosiowe bryły w ruchu dowolnym 

28. Układy odniesienia inercyjne i nieinercyjne  

29. Ruch unoszenia i ruch względny punktu materialnego 

30. Prędkość i przyspieszenie unoszenia w ruchu złożonym punktu materialnego, Przyspieszenie 

Coriolisa definicje i znaczenie praktyczne  

31. Równanie dynamiki ruchu względnego punktu materialnego, równowaga względna punktu 

materialnego – definicja i warunki 

32. Jaką postać przyjmuje prawo zmienności energii kinetycznej bryły, jeśli jest ona pod 

działaniem sił potencjalnej  

33. Pęd bryły i prawo jego zmienności 

34. Prawo ruchu środka masy bryły 

35. Kręt bryły względem punktu stałego i względem punktu poruszającego się oraz prawa ich 

zmienności  



36. Wyprowadzić wzór na moment precesyjny w precesji regularnej bryły obrotowej 

37. Na czym polega zjawisko giroskopowe (żyroskopowe), podać i uzasadnić wzór na moment 

żyroskopowy 

38. Co to są reakcje dynamiczne w łożyskach bryły 

39. Jaka jest różnica między niewyrównoważeniem statycznym i dynamicznym bryły obracającej 

się w łożyskach 

40. Jak wyznacza się reakcje dynamiczne wirującej bryły 

41.  Równanie dynamiki toczącego się koła  

42. Równanie dynamiki ruchu trakcyjnego pojazdu 

43. Co są współrzędne uogólnione w układach mechanicznych i jaki jest cel ich wprowadzania  

44. Co to jest przemieszczenie wirtualne punktu materialnego oraz przemieszczenie układu 

punktów materialnych i bryły 

45. Czego dotyczy zasada prac wirtualnych 

46. Na podstawie zasady prac wirtualnych wyprowadzić geometryczne warunki równowagi bryły 

47. Zasada d’Alamberta sformułowanie i do czego dotyczy i do czego jest stosowana 

48. Jaką postać mają równania Lagrange’a II rodzaju 

49. Co to jest dydypacyjna funkcja Rayleigha i jak się ją buduje 

50. Jak się wyznacza siły uogólnione odpowiadające współrzędnym uogólnionym, w jaki sposób 

określamy ilość stopni swobody 

51. Jakie czynności należy wykonać aby zbudować równania ruchu układu mechanicznego jako 

równania Lagrange’a II rodzaju 

52. Jakie równanie opisuje ruch punktu materialnego o zmiennej masie  

53. Wyprowadzenie równania Mieszczerskiego, kiedy równanie ma postać II prawa Newtona  

54. Równanie dynamiki ruchu obrotowego bryły względem stałej osi przy zmiennym momencie 

bezwładności względem osi obrotu 

55. Równanie ruchu rakiety, siła ciągu rakiety 

56. Jaki warunek musi być spełniony, aby rakieta startująca pionowo w polu grawitacyjnym 

poruszała się z stałym przyspieszeniem  

57. Jaki jest przebieg przyspieszenia rakiety w jednorodnym polu ziemskim jeśli paliwo jest 

spalane jednostajnie 

58. Jaka jest siła napędowa spycharki, która porusz się ze stałą prędkością i przemieszcza ziemię 

o masie rosnącej jednostajnie w czasie ruchu spycharki 

59. Co to jest równowaga względna 

60. Przyspieszenie Coriolisa – określenie występowania, przykłady 

61. Przyspieszenie unoszenia w ruchu złożonym punktu materialnego 

62. Równanie dynamiki ruchu względnego punktu materialnego 

63. Uderzenie punktu materialnego o przegrodę 

64. Określenie współczynnika restytucji przy zderzeniu dwóch kul 

 

 


