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We wszystkich zadaniach przyjmij wartość przyspieszenia ziemskiego g =

 

.10
2s

m
 

Zadanie 1 (1 punkt) 

Na podstawie III zasady dynamiki Newtona można stwierdzić, że Ziemia przyciąga Słońce: 

A) silniej niż Słońce przyciąga Ziemię. 

B) słabiej niż Słońce przyciąga Ziemię. 

C)  tak samo mocno, jak Słońce przyciąga Ziemię. 

D) Ziemia nie przyciąga Słońca. 

Zadanie 2 (1 punkt) 

Na Księżycu przyspieszenie grawitacyjne jest 6 razy mniejsze niż na Ziemi. Zakładając, że 

powierzchnia stóp astronauty o masie 90 kg wynosi 0,25 m
2
, można stwierdzić, że ciśnienie 

jakie wywierał astronauta na powierzchnię Księżyca wyniosło: 

A) 22,5 Pa. 

B) 150 Pa. 

C) 600 Pa 

D) 3600 Pa 

Zadanie 3 (1 punkt) 

Podczas skraplania para wodna oddaje energię do otoczenia. Energia oddawana jest do 

otoczenia również podczas: 

A) parowania.  

B) topnienia. 

C) sublimacji. 

D)  krzepnięcia 

Zadanie 4 (1 punkt) 

Wydychając powietrze w zimowy dzień, można zaobserwować chmurkę wydobywającą się 

z ust lub nosa. Chmurka ta odpowiada stanowi skupienia wody: 

A) stałemu. 

B) ciekłemu. 

C) gazowemu. 

D) żadnemu z powyższych. 

Zadanie 5 (1 punkt) 

Gęstość  surowego ziemniaka można wyznaczyć dysponując: 

A) siłomierzem i dowolnym naczyniem. 

B) linijką, sznurkiem i menzurką. 

C) wagą i menzurką. 

D) wagą i menzurką z wodą. 
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Zadanie 6 (1 punkt) 

W tabeli zebrano substancje o różnych gęstościach.  

Substancja Aluminium Miedź Lód 
Drewno 

dębowe 
Platyna 

Gęstość 2,7 
𝑔

𝑐𝑚3 8900 
𝑘𝑔

𝑚3
 90 

𝑑𝑎𝑔

𝑑𝑚3
 0,8 

𝑘𝑔

𝑑𝑚3
 2,15 

𝑑𝑎𝑔

𝑐𝑚3
 

Uszeregowane  rosnąco według gęstości poprawnie przedstawia odpowiedź: 

A) drewno, lód, aluminium, miedź, platyna 

B) platyna, aluminium, drewno, miedź, lód. 

C) drewno, platyna, glin, lód, miedź. 

D) drewno, aluminium , lód, miedź, platyna. 

Zadanie 7 (4 punkty) 

Dźwignia dwustronna jest w równowadze. Na jednym z ramion o długości 1m zawieszono 

aluminiowy sześcian o krawędzi a = 0,1 m. Jaką masę ma ciało zawieszone na drugim 

ramieniu o długości 80 cm? Wynik przedstaw z dokładnością do 3 cyfr znaczących. Gęstość 

aluminium d = 2700 
𝑘𝑔

𝑚3. Ciężar dźwigni można pominąć. 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

Zadanie 8 (6 punktów) 

Ciężką skrzynię stojącą na podłodze popychamy poziomo z coraz większą siłą, aż ruszy 

z miejsca. Współczynniki  tarcia skrzyni o podłogę wynoszą odpowiednio: 0,8 – statycznego 

i 0,5 –kinetycznego.  

Zadanie 8.1 (2 punkty) 

Na obu rysunkach dorysuj siłę tarcia, uwzględniając sytuację opisaną pod rysunkiem. 

  
Rys. a. Siły działające na skrzynię tuż przed                       

ruszeniem jej z miejsca 

Rys. b. Siły działające na poruszającą się  

skrzynię 
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Zadanie 8.2 (2 punkty) 

Zapisz za pomocą symboli wielkości fizycznych wyrażenie określające wartość przyłożonej 

siły, przy której skrzynia ruszy z miejsca. 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

Zadanie 8.3 (2 punkty) 

Wskaż, które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe, a które fałszywe, wstawiając znak X  

Jeśli od momentu ruszenia z miejsca, przyłożona do skrzyni siła F się nie zmieni, to skrzynia 

będzie poruszała się ruchem: 

  P F 

A prostoliniowym  jednostajnym, ponieważ  siła F będzie równa maksymalnej 

wartości tarcia statycznego. 

  

B prostoliniowym jednostajnie przyspieszonym, ponieważ  siła będzie większa 

od siły tarcia kinetycznego. 

  

C prostoliniowym jednostajnie przyspieszonym, ponieważ  siła tarcia 

kinetycznego jest mniejsza od maksymalnej wartości siły tarcia statycznego. 

  

D prostoliniowym jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem równym 

3 m/s
2
 

  

E prostoliniowym jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem równym 

1 m/s
2
 

  

Zadanie 9 (3 punkty) 

Ogórek pływa w misce w taki sposób, że 95 % jego objętości jest zanurzone w wodzie. Ile 

wynosi średnia gęstość ogórka, jeżeli gęstość wody wynosi 1000 
𝑘𝑔

𝑚3 ? 
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Zadanie 10 (4 punkty) 

Adam rzucił pionowo w górę piłkę tenisową z prędkością 10 
s

m
. Przyjmij, że siły oporu 

w trakcie ruchu były bardzo małe w stosunku do ciężaru piłki. 

 

Zadanie 10.1 (2 punkty) 

Czy siostra Adama stojąca na balkonie na wysokości 4,5 m  może złapać piłkę? Odpowiedź 

uzasadnij,  powołując się na odpowiednie obliczenia.  

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

Zadanie 10.2 (2 punkty) 

Jeśli masa piłki, którą rzucał Adam wynosi 60 g, to ile wyniesie energia kinetyczna piłki  

w połowie maksymalnej wysokości, na którą piłka się wzniesie? Odpowiedź uzasadnij 

przeprowadzając odpowiednie obliczenia. 
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Zadanie 11 (7 punktów) 

Na wykresie pokazano, jak się zmienia 

w czasie przyspieszenie ciała poruszającego 

się po linii prostej.  

Prędkość początkowa wynosiła zero. 

 

 
Zadanie 11.1 (3 punkty) 

Oblicz wartości prędkości po 3 s, 5 s, 9 s ruchu. 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

Zadanie 11.2  (4 punkty) 

Narysuj wykres zależności prędkości od czasu dla tego ruchu. 
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Zadanie 12 (3 punkty) 

Na deskorolkę o masie 1 kg działamy dwiema siłami F1 i F2. Gdy siły te mają zwroty zgodne, 

to deskorolka porusza się z przyspieszeniem o wartości 0,7 
𝑚

𝑠2 . Gdy zwroty sił są przeciwne, 

to wartość przyspieszenia wynosi 0,1
𝑚

𝑠2
.    Oblicz wartości sił F1 i F2 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

Zadanie 13 (4 punkty) 

Na statek wycieczkowy płynący po morzu działa siła napędowa silnika oraz siła oporu wody 

proporcjonalna do prędkości. Żeby statek mógł płynąć ze stałą prędkością 15 
𝑘𝑚

ℎ
, silnik musi 

dostarczyć moc 3 kW. Z jaką mocą musi pracować silnik, aby statek mógł płynąć  ze stałą  

prędkością  30 
𝑘𝑚

ℎ
 ? 
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Zadanie 14 (3 punkty)   

Wykres przedstawia zależność temperatury wody i pary wodnej od dostarczonego ciepła dla 

substancji o masie 1 kg. 

 

Zadanie 14.1 (1 punkt) 

Nazwij stany skupienia substancji odpowiadające odcinkom AB, BC, CD. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

Zadanie 14.2 (1 punkt) 

Oblicz ilość ciepła pobranego przez wodę na wyparowanie. 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

Zadanie 14.3 (1 punkt) 

Oblicz ciepło parowania wody. 
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BRUDNOPIS 

 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 


