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Nazwisko i imię: …………….…………………………….. 

Szkoła: ………………………………….. 
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Zadanie 1. (3 pkt.) 

W tabeli umieszczono dane początkowe dotyczące ruchu jednostajnie przyspieszonego pewnego 

pojazdu. Uzupełnij puste miejsca.  

t(s) 0 1 2 3 4 5 10 15 20 

v(m/s) 0 2        

 

Oblicz drogę przebytą przez ten pojazd w czasie trwania ruchu. 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

 

Zadanie 2. (2 pkt.) 

Samochód porusza się z przyspieszeniem o wartości 0,2 
𝑚

𝑠2
 , gdy silnik działa siłą równą 0,6 kN. 

Jaką siłą musi działać silnik, aby prędkość tego samochodu wzrosła o 45 
𝑚

𝑠
 w czasie 2,5 min.? 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

 

Zadanie 3. (1 pkt.) 

Wyznacz wartość pracy, którą wykona dźwig budowlany podnosząc 200 cegieł, każda o masie 

4 kg, na wysokość 25 m. 
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Zadanie 4. (4 pkt.) 

Dokończ zdania: 

Ciecze nie mają określonego kształtu. Przyjmują kształt …………………………………………. 

Zjawisko samorzutnego mieszania się różnych substancji nazywamy ……………………………. 

Stałą dla danej substancji wartość ilorazu masy i objętości nazywamy …………………………… 

Energię wewnętrzną ciała możemy zmienić przez …………………………………………… albo 

przez ………………………………………. 

 

Zadanie 5. (1 pkt.) 

Ciepło właściwe wody wynosi około 4200 
𝐽

𝑘𝑔∙𝐾
 . Ile energii trzeba dostarczyć, aby ogrzać 

szklankę wody (250 g) od temperatury 20°C do 50°C? 

                                  

                                  

                                  

                                  

 

W zadaniach 6 – 9 zaznacz prawidłową odpowiedź: 

 

Zadanie 6. (1 pkt.) 

Prędkość ruchu fali wyraża się wzorem  𝑣 =
λ

𝑇
 , gdzie λ – długość fali, T – okres drgań 

cząsteczek ośrodka, w którym rozchodzi się fala. Jeżeli zmniejszymy wartość okresu T drgań (np. 

przez częstsze uderzanie patykiem o powierzchnię wody), to 

A. zwiększy się prędkość 𝑣 ruchu fali, natomiast długość fali  λ pozostaje bez zmiany, 

B. zmniejszy się długość fali λ, natomiast prędkość 𝑣 ruchu fali pozostanie bez zmiany, 

C. wzrośnie prędkość 𝑣 ruchu fali, zmaleje długość λ fali, 

D. wzrośnie prędkość 𝑣 ruchu fali i wzrośnie długość λ fali. 

 

Zadanie 7. (1 pkt.) 

Dwa połączone ze sobą wahadła będą wówczas w rezonansie, gdy 

A. będą miały jednakowe amplitudy drgań, 

B. będą blisko siebie zawieszone, 
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C. będą miały jednakowe częstotliwości drgań własnych, 

D. będą daleko od siebie zawieszone. 

 

Zadanie 8. (1 pkt.) 

Ryba o masie 1,2 kg znajduje się nieruchomo w ,,słodkiej” wodzie jeziora. Wartość siły wyporu, 

która działa na tę rybę i objętość ryby wynoszą: 

A. 0 N i 120 cm3, 

B. około 0,12 N i 120 cm3, 

C. około 12 N i 1,2 dm3, 

D. około 1,2 N i 1,2 dm3. 

 

Zadanie 9. (1 pkt.) 

Dwie jednakowe kulki, z których jedna ma ładunek 3q, a druga 5q, znajdują się w odległości r od 

siebie. Siłę, jaką obie kulki oddziałują na siebie wyraża wzór: 

A. 𝐹 = 𝑘 ∙
15𝑞2

𝑟
      

B. 𝐹 = 𝑘 ∙
8𝑞2

𝑟
        

C. 𝐹 = 𝑘 ∙
2𝑞2

𝑟2
        

D. 𝐹 = 𝑘 ∙
15𝑞2

𝑟2
 

 

Zadanie 10. (2 pkt.) 

Oblicz, ile będzie wynosił cieplny przepływ energii z elektrycznego żelazka do otoczenia              

w czasie 0,5 godziny przy podłączeniu go do instalacji elektrycznej o napięciu 230 V? Opór 

ogrzanej spirali żelazka wynosi 80 Ω. 
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Brudnopis 


