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1. Mažas rutuliukas skrieja  vamzd , kuris su horizontu sudaro kamp . vertinkite
rutuliuko buvimo vamzdyje laik , jei visi sm giai tampr s. Vamzdžio ilgis l.  (Pav. 1)
2. Garlaivis grei iu v = 5.0 m/s (vandens atžvilgiu) plaukia up je statmenai srovei. Up s

km s greitis u = 1.5 m/s. Garlaivio kaminu vertikaliai aukštyn ropoja mus  grei iu c = 3.0
mm/s. Koks mus s greitis kranto atžvilgiu?
3. Nuo kalno virš s kampu  = 20o su horizontu metamas akmuo pradiniu grei iu v0 = 10
m/s. Kalno šlaitas su horizontu sudaro  = 15o kamp . Kokiu atstumu nuo virš s nukris
akmuo?
4. lo katino paspirtas elektronas, jud damas grei iu v=c/2 (c – šviesos greitis vakuume),
sutinka kit  elektron , judant  tokiu pat grei iu. Kokiu grei iu kinta atstumas tarp j ?
Palyginkite, kaip skirsis gautas rezultatas nuo to, k  gautum te pagal klasikin  grei
sud ties d sn .
5. Sferiniame inde šokin ja rutuliukas,  ind  atsimušdamas dviejuose taškuose (Pav. 6).
Jud jimo viena trajektorija laikas visada T1,  o  kita  T2 (T2 nelygus  T1). Nustatykite indo
kreivumo spindul .
6. Iš prakiurusios gumin s žarnos 30o kampu su horizontu veržiasi vandens iurkšl .
Pradinis  vandens  greitis  v  =  15  m/s,  skyl s  skersmuo  5  mm.  Raskite  ore  esan io  vandens
mas .  oro pasipriešinim  neatsižvelkite.
7. Cilindro (spindulys R) viduje juda mažas rutuliukas. Mažiausias atstumas nuo rutuliuko
iki cilindro ašies h. Koki  dal  laiko rutuliukas patenka  spindulio r (r<R) srit ? (Pav. 2)
8. Nuožulnioji plokštuma sudaro 45° kamp  su horizontu (Pav. 8). Jai lygiagre iai
metamas rutuliukas (pradinis greitis v) 45° kampu su horizontale. Kokiu atstumu nuo
pradinio taško rutuliukas nusileis nuo plokštumos. Trinties nepaisykite.
9. Viršgarsinis l ktuvas skrenda lygiagre iai žem s paviršiui. Du mikrofonai, esantys vienas
virš kito, o aukš  skirtumas l, užfiksuoja gars , sklindant  nuo l ktuvo. Antrasis
mikrofonas gars  užfiksuoja laiku t v liau nei pirmasis. Garso greitis ore c. Koks l ktuvo
greitis? Laikykite, kad l ktuvas praskrenda virš mikrofon .
10. Duotos taško koordina  priklausomyb s nuo laiko: x(t)=5+2t ir y=-3+3t+2t2 (t  –
laikas sekund mis, x ir y - metrais). Raskite grei io v, pagrei io a, tangentinio pagrei io a ,
normalinio pagrei io an ir j  moduli  priklausomybes nuo laiko.
11. Duota koordinat s priklausomyb  nuo laiko (Pav. 5). Nubraižykite grei io
priklausomyb  nuo laiko.
12. Valtis plaukia grei iu v, o prie jos priekio pririšta virv , kaip parodyta paveiksl lyje.
Virv  traukiama tiek, kad visada b sitempusi. Tam tikru momentu katerio greitis ir virv
sudar  kamp . Kokiu grei iu tuo momentu buvo traukiama virv ?  (Pav. 3)
13. no grei io priklausomyb s nuo laiko grafikas yra puses elips s lanko formos.
Didžiausias greitis v0. Raskite k no nueit  keli  ir poslink . (Pav. 4)
14. Skruzd lyt  grei iu v=1 cm/s ropoja kubu, kurio kraštin  a=10 cm. Koks trumpiausias
laikas, per kur  ji gal  nuo vienos virš s nueiti iki kitos, pirmajai virš nei tolimiausios?
15. Ilgio L = 3 m kop ios atremtos  sien  ir sudaro su grindimis kamp  = 60o. Apatinis
galas slysta grei iu vA = 0.2 m/s. Kokiu grei iu juda viršutinis kop  galas sienos ir
apatinio galo atžvilgiu?
16. Šulinio skersmuo D = 1.3 m, o atstumas nuo viršutinio rentinio krašto iki vandens
paviršiaus H = 9 m. Kokiu mažiausiu grei iu reikia mesti akmen  iš taško, esan io s = 5 m

nuo šulinio rentinio krašto, kad jis nukrist  vanden  nepaliet s šulinio sien ? Metama iš to
paties lygio, kaip ir šulinio rentinio viršus.
17. Skruzdelyt  ropoja nuo skruzd lyno krašto (x = 50 cm) grei iu atvirkš iai proporcingu
atstumui nuo skruzd lyno centro (x = 0). Skruzd lytes greitis v1 = 5 mm/s, kai x = 1 m. Kiek
laiko užtruko skruzd lyt  ateidama nuo skruzd lyno krašto iki x = 1 m?
18. Vertikaliai žemyn grei iu v krentant  stalo teniso kamuoliuk  olimpietis sm giuoja
rakete taip, kad iškart po sm gio kamuoliukas juda horizontaliai. Raket s greitis prieš sm
u nukreiptas horizontaliai. Kokiu kampu  su vertikale buvo laikoma raket  ir koks
kamuoliuko greitis v‘ po sm gio. Sm  laikykite tampriu.
19. Automobilis tolsta nuo labai ilgos sienos grei iu v. Jud jimo kryptis su siena sudaro
kamp . Tuo momentu, kai atstumas tarp sienos ir automobilio buvo l, vairuotojas trumpam
jung  garsin  signal . Kok  keli  nuvažiuos automobilis, kol vairuotojas išgirs signalo aid

nuo sienos?
20. Sportininkai b ga eilute vienas paskui kit  grei iu v. Eilut s ilgis l. Priekyje eilut s b ga
treneris. Treneris prad jo b gti mažesniu grei iu u (u<v) ir kiekvienas sportininkas, aplenk s
trener , turi apsisukti ir b gti priešinga kryptimi tuo pa iu grei iu v. Koks bus sportinink
eilut s ilgis, kai jie visi aplenks trener ?

Pav. 1 Pav. 2 Pav. 3 Pav. 4

Pav. 5 Pav. 6 Pav. 7

1–10 užduo  sprendimus iki 2009 11 15, 11-20
užduo  sprendimus iki 2009 12 15 išsi skite
adresu:
„Fizikos olimpas“, Saul tekio al. 9,
III r mai, 200 kab., LT-10222 Vilnius
Ant s siuvinio užrašykite „Donatui Majui“ Pav. 8


