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Zadanie 1. (5 punktów) 

1.1. Oblicz objętość i masę prostopadłościennego klocka o wymiarach: a = 0,05 m,  
b  = 1,5 dm, c = 200 mm, wykonanego z drewna o gęstości 700 kg/m3.  
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
 
1.2. Klocek opisany w pierwszej części zadania stoi na stole. Nazwij siły działające 
na klocek i oblicz ich wartości.  
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
 

Zadanie 2. (3 punkty) 

Zamień jednostki. 

 2 m  = ........................... µm 

 15 m/s = ....................... km/h 

 5,42 kN = ..................... N 
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Zadanie 3. (5 punktów) 

Pan Nowak i pan Kowalski umówili się w Warszawie na parkingu obok Pałacu Kultury  
i Nauki. PoniewaŜ mieli do przebycia jednakowe drogi - 140 km, rozpoczęli podróŜ dokładnie 
o tej samej porze. KaŜdy z nich przejechał całą trasę własnym samochodem. Szybkość średnia 
samochodu pana Nowaka na jego trasie wynosiła 70 km/h. Kiedy pan Nowak dotarł  
na miejsce, pan Kowalski był tam juŜ od 15 minut.    
 
3.1. Oblicz szybkość średnią samochodu pana Kowalskiego na jego trasie. 
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
 
3.2. Oceń prawdziwość poniŜszych zdań. W prawej kolumnie tabeli wpisz P, jeśli zdanie jest 
prawdziwe, lub F, jeśli  jest fałszywe. 
 
 
Aby obaj kierowcy jednocześnie dotarli na miejsce, pan Nowak (jadąc ze średnią 
szybkością 70 km/h) powinien rozpocząć swoją podróŜ 15 minut wcześniej. 
 

 

Maksymalna wartość, jaką wskazał podczas podróŜy do Warszawy  
szybkościomierz w samochodzie pana Nowaka nie mogła być większa niŜ 
maksymalna wartość wskazana przez szybkościomierz w samochodzie pana 
Kowalskiego. 

 

 
Zadanie 4. (4 punkty) 
Pęcherzyk powietrza w zamkniętej rurce z wodą (fotografia) porusza się w górę rurki.  
Uczniowie co sekundę odczytywali z linijki drogę przebytą przez pęcherzyk (mierzoną  
od punktu startu) i wpisywali ją do tabeli.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fot. M. Budziński 
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Otrzymali następującą tabelę: 
 

czas (s) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

droga (cm) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

 
4.1. Dokończ poniŜsze zdania tak, aby otrzymać zdania prawdziwe. Wybierz odpowiedzi 
spośród podanych. 
 
Pęcherzyk powietrza poruszał się ruchem  

A. jednostajnym krzywoliniowym. 
B. jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym. 
C. jednostajnym prostoliniowym. 
D. niejednostajnie przyspieszonym prostoliniowym. 

 
Pęcherzyk 

A. przebywał w kolejnych sekundach coraz dłuŜsze drogi. 
B. poruszał się z szybkością 5 m/s. 
C. przebywał w kaŜdej sekundzie taką samą drogę. 
D. poruszał się z szybkością 5 m/s i w kaŜdej sekundzie swojego ruchu przebywał       

taką samą drogę.  
 
4.2. Narysuj wykres zaleŜności drogi przebytej przez pęcherzyk od czasu. 
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Zadanie 5. (3 punkty) 
Rysunki przedstawiają prostopadłościenny klocek, który pływa częściowo zanurzony  
w wodzie. Na jednym z rysunków klocek znajduje się w słodkiej wodzie (z kranu), na drugim 
ten sam klocek pływa w wodzie słonej. Woda słona ma większą gęstość niŜ słodka. 
 
5.1. Rozstrzygnij, jaka woda znajduje się w kaŜdym naczyniu i dokończ podpisy pod 
rysunkami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
      Rys. 1. Woda ………………                                      Rys. 2. Woda ………………. 
 
5.2. Uzupełnij poniŜsze zdanie, wstawiając słowa: mniejsza niŜ lub większa niŜ albo taka 
sama jak. 
 
Wartość siły wyporu działającej na klocek w sytuacji przedstawionej na rysunku 1 jest  
………………………………….  wartość siły wyporu działającej na klocek w sytuacji 
przedstawionej na rysunku 2.  
 
5.3. Uszereguj od najmniejszej do największej gęstości: gęstość wody słodkiej, gęstość wody 
słonej, gęstość materiału klocka.  
 
 1. gęstość …………………………………. 

 2. gęstość …………………………………. 

 3. gęstość …………………………………. 

 
Zadanie 6. (1 punkt)  
Na wykresie przedstawiono zaleŜność wartości prędkości od czasu dla ciała poruszającego się 
ruchem prostoliniowym. 
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Dokończ poniŜsze zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe. Wybierz odpowiedź spośród 
podanych. 
 
O wartościach wypadkowych sił działających na ciało w poszczególnych fazach ruchu 
moŜemy powiedzieć, Ŝe 

A. FIII > FII > FI. 
B. FII > FI > FIII. 
C. FI > FII > FIII. 
D. FI > FIII > FII. 

 
Zadanie 7. (3 punkty) 
Narciarz, stojąc na poziomej powierzchni, wywiera na śnieg ciśnienie 
4000 Pa. Powierzchnia kontaktu jednej narty ze śniegiem wynosi 0,1 m2. 
Oblicz cięŜar narciarza (z całym ekwipunkiem). 
 

                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
 
 

Zadanie 8. (3 punkty) 

 

 

 

 

                                                                                                               

Uzupełnij poniŜszy tekst. 

Rysunek przedstawia model ………………………….. – urządzenia, które pozwala podnosić 
cięŜkie przedmioty przy uŜyciu małej siły. Zasadę działania tego urządzenia wyjaśnia prawo 
……………… .  
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Aby, za pomocą przedstawionego urządzenia podnieść samochód o masie 1500 kg, działając 
siłą o wartości 150 N, powierzchnia tłoka, na którym naleŜy umieścić samochód, musi być  
co najmniej ……………..  razy ……………... niŜ powierzchnia drugiego tłoka. 
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
 
 
Zadanie 9. (3 punkty) 

9.1. Dokończ poniŜsze zdania tak, aby otrzymać zdania prawdziwe. Wybierz odpowiedzi 
spośród podanych. 
 
Podczas parzenia herbaty wykorzystujemy zjawisko nazywane  

A. napięciem powierzchniowym. 
B. dyfuzją. 
C. topnieniem. 
D. parowaniem. 

 
Zjawisko to świadczy o  

A. występowaniu sił przylegania między cząsteczkami wody i herbaty.  
B. małej gęstości wody.  
C. cząsteczkowej budowie materii i nieustannym ruchu cząsteczek. 
D. cząsteczkowej budowie materii i występowaniu sił przylegania między cząsteczkami 

wody i herbaty. 
 
9.2. Jedną torebkę herbaty wkładamy do szklanki z wodą o temperaturze 30°C, drugą  
do szklanki z wodą o temperaturze 95°C. 
Napisz, w której szklance opisane zjawisko przebiega szybciej i wyjaśnij dlaczego.  
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BRUDNOPIS 


