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………………………………………
(imi i nazwisko uczestnika)

………………………………………
(nazwa szkoły)

Arkusz zawiera 6 zada . Zadania 1 i 2 b d oceniane dla ka dego uczestnika, natomiast
spo ród zada 3-6 uczestnik wskazuje 2 zadania, które maj by oceniane. Decyzj zaznacza
uczestnik w poni szej tabeli znakiem X.
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Ka de zadanie jest umieszczone na osobnej kartce. Rozwi zania poszczególnych zada
nale y umie ci na kartce z tre ci zadania.
Czas na rozwi zanie zada – 90 minut

Zadanie 1. (5 punktów)
Pewien agregat mechaniczny składa si z trzech jednakowych kół K1, K2, K3 o obwodzie
10dm ka de oraz pasa transmisyjnego nało onego sztywno na te koła. Odległo mi dzy
rodkami kół K1 i K2 oraz K1 i K3 wynosi po 30 dm, a odległo mi dzy rodkami kół K2 i
K3 wynosi 40 dm . Jaka jest długo pasa transmisyjnego?
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Zadanie 2 (10 punktów)
Ile wynosi gł boko studni h, je li plusk wpadaj cego do niej kamienia słycha po czasie τ =
4,5 s.? Temperatura powietrza jest równa T = 293 K. Pr dko d wi ku dana jest wzorem
m
T
v = 331,3 ⋅
s
273K

Zadanie 3 (10 punktów)
Zaprojektowa układ elektroniczny steruj cy sekwencj barw drogowego sygnalizatora
wietlnego. Sekwencja wiateł jest nast puj ca: 1. czerwone, 2. czerwone+ ółte, 3. zielone, 4.
ółte. 5. czerwone, itd. Cz stotliwo zmiany wiateł wynosi 30 mHz.

Zadanie 4 (5 punktów)
Do ródła o sile elektromotorycznej E = 12V doł czono równolegle dwie
o liniowym oporze, jak na rysunku 1.
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Rys. 1. arówki poł czone równolegle

Moce pobrane przez arówki wynosz odpowiednio P1A = 40 W i P1B = 15 W. Nast pnie te
same arówki doł czono do ródła szeregowo, jak na rysunku 2.
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Rys. 2. arówki poł czone szeregowo

Obliczy moce P2A i P2B pobierane przez arówki poł czone szeregowo.

Zadanie 5 (10 punktów)
Wyznacz rezystancj RX tak aby moc czynna na tym rezystorze była najwi ksza.

Zadanie 6 (5 punktów)
Jednym ze sposobów sortowania jest sortowanie przez wstawianie. Rozpoczyna si on
wyborem najmniejszego elementu z listy i przesuni ciem go na pocz tek. Nast pnie wybiera
si najmniejszy element z pozostałej cz ci listy i przesuwa si go na druga pozycj . Przez
cykliczne wybieranie najmniejszego elementu z pozostałej cz ci listy i przenoszenie go do
przodu uzyskuje si zwi kszenie rozmiaru posortowanego fragmentu listy, rozpoczynaj cego
si od pierwszej pozycji, przy jednoczesnym kurczeniu si fragmentu listy zawieraj cego
jeszcze nieposortowane elementy.
Zapisz procedur sortuj c list (stosuj c pseudokod) za pomoc opisanego podej cia.

