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Zadanie 1 (4 punkty) 
W lewej kolumnie tabeli wymieniono cztery wybrane wielkości fizyczne. Z listy 
umieszczonej z prawej strony tabeli wybierz wszystkie jednostki tych wielkości i wpisz je  
do odpowiednich komórek.  
                                                  

 Jednostki: 
1 m/s2; 
1 Pa; 
1 N/kg; 
1 kg/m2; 
1 N/m2; 
1 kg/m3; 
1 kgm2; 
1 m/s; 

   1 N; 
 1 Nm2.  

 
 

 
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
 
Zadanie 2 (6 punktów) 
Na rysunku przedstawiono wykresy zależności szybkości od czasu, sporządzone dla dwóch  
 pojazdów poruszających się ruchem prostoliniowym. 
 

 
 

 
Oceń prawdziwość poniższych zdań. W prawej kolumnie tabeli napisz P, jeśli zdanie jest 
prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.  

wielkość fizyczna  jednostka 

  siła  

ciśnienie   

przyspieszenie  

gęstość  

                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                

            V (m/s) 

                    6                                          

                    4         

                    2          

                     
                        0                       5                     10     t (s)      
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W czasie dziesięciu sekund ruchu pojazdów, pojazd II pokonał dłuższą drogę niż 
pojazd I. 

 

Szybkość średnia w czasie dziesięciu sekund ruchu pojazdu I była równa szybkości 
średniej w czasie dziesięciu sekund ruchu pojazdu II.  

W każdej sekundzie ruchu pojazdu II jego szybkość rosła o 0,6 m/s, czyli jego 
przyspieszenie miało wartość 0,06 m/s2. 

 

Przyspieszenie pojazdu I miało wartość 0 m/s2.  

Wypadkowa siła działająca na pojazd I była 2 razy mniejsza niż wypadkowa siła 
działająca na pojazd II.  

Jeśli pojazdy wystartowały w tej samej chwili, z tego samego miejsca i poruszały się 
w tę samą stronę, to spotkały się ponownie po pięciu sekundach ruchu.  

 
Zadanie 3 (9 punktów)  
Maksymalna dopuszczalna prędkość samochodu osobowego na polskich autostradach ma 
wartość 140 km/h. W pewnej chwili odległość między dwoma samochodami poruszającymi 
się po prostoliniowym odcinku autostrady ruchem jednostajnym w tę samą stronę jest równa 
1800 m. Samochody jadą z takimi prędkościami, że w każdej minucie odległość między nimi 
zmniejsza się o 300 m. 
 
3.1. Oblicz wartość prędkości względnej samochodów i wyraź ją w km/h. 
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3.2. Oblicz czas (licząc od momentu, kiedy odległość między samochodami jest równa  
1800 m), po jakim szybszy samochód dogoni wolniejszy.  
 
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
 
3.3. Wiedząc, że szybkościomierz wolniejszego samochodu pokazywał wartość 112 km/h, 
sprawdź i napisz, czy kierowca szybszego samochodu przekroczył maksymalną dopuszczalną 
na autostradzie szybkość.  
 
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
 
3.4. Naszkicuj (na jednym rysunku) wykresy ilustrujące zależność drogi od czasu w ruchu 
jednostajnym prostoliniowym dla dwóch różnych dowolnych wartości prędkości. Zaznacz, 
który wykres został wykonany dla większej, a który dla mniejszej wartości prędkości. 
 
                                                       s 
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Zadanie 4 (11 punktów) 

Na ciało o masie 2 kg działają cztery stałe siły tak,  jak przedstawiono na rysunku. Siły 3F   

i 4F  równoważą się, a wartość siły 1F  jest 2 razy większa niż wartość siły 2F . 

 

 
 
4.1. Narysuj wektor wypadkowej siły działającej na ciało. 

 

 
4.2. Napisz, jakim ruchem porusza się ciało pod wpływem wypadkowej sił, jeżeli w chwili 
początkowej było nieruchome. 

                                
                                
                                
                                
                                

 
4.3. W trzeciej sekundzie swojego ruchu ciało przedstawione na rysunku przebyło drogę 5 m. 
Oblicz drogę,  jaką przebyło w pierwszej sekundzie ruchu. 
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                                      2F                                             1F  

                                                                4F                                                    
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4.4. Oblicz wartość siły wypadkowej oraz wartości sił 1F  i 2F . 

                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                

 

4.5. Po trzech sekundach ruchu ciała przestaje działać siła 1F  (pozostałe siły nadal działają). 
Napisz, jakim ruchem zacznie teraz poruszać się ciało. 
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Zadanie 5 (10 punktów)  
Sześcienny klocek o długości krawędzi równej 10 cm, wykonany z drewna o gęstości  
500 kg/m3, pływa (nieruchomy) częściowo zanurzony w wodzie o gęstości 1000 kg/m3. 
 
5.1. Oblicz masę klocka. 
 
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
 
5.2. Napisz, jakie siły działają na klocek, narysuj wektory tych sił i oblicz ich wartości.  
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5.3. Udowodnij, że stosunek objętości tej części klocka, która jest zanurzona w wodzie,  

do jego całkowitej objętości jest równy 1
.
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