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We wszystkich obliczeniach  przyjmij: 

wartość przyspieszenia ziemskiego g =

 

.10
2s

m
 

gęstość wody dw = 1000 
𝑘𝑔

𝑚3 

ciśnienie atmosferyczne  = 1013 hPa 

 

Zadanie 1 (1 punkt) 

Atom jest zawsze elektrycznie obojętny, gdy ma jednakową liczbę: 

A. protonów i neutronów. 

B. elektronów i neutronów. 

C. protonów i elektronów. 

D. protonów, elektronów i neutronów. 

Zadanie 2 (1 punkt) 

Opór elektryczny przewodnika metalicznego zależy od: 

A. przyłożonego napięcia. 

B. natężenia prądu przepływającego przez ten przewodnik.  

C. długości, pola przekroju poprzecznego przewodnika oraz substancji, z której jest 

wykonany. 

D. wszystkich czynników wymienionych w podpunktach od A do C. 

Zadanie 3 (1 punkt) 

Przewodnik metaliczny umieszczony w pobliżu naelektryzowanego dodatnio ciała na moment 

połączono z ziemią. Po odłączeniu uziemienia i następnie oddaleniu ciała naelektryzowanego, 

przewodnik naelektryzował się: 

A. ujemnie. 

B. dodatnio. 

C. dodatnio lub ujemnie w zależności od rodzaju metalu. 

D. nie naelektryzował się. 

Zadanie 4 (1 punkt) 

Ferromagnetykami są na pewno 

A. żelazo, miedź, stal. 

B. kobalt, stal, nikiel. 

C. nikiel, żelazo, aluminium. 

D. stal, żelazo, złoto. 
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Zadanie 5 (1 punkt) 

Wykres przedstawia zależność wartości 

prędkości od czasu dwóch pojazdów 

poruszających się ruchem prostoliniowym.  

 

Z wykresu tego wynika, że 

A. pojazd 1 przebył taką samą drogę jak pojazd 2. 

B. iloraz przyspieszeń pojazdów 2 do 1 wynosił – 0,5. 

C. ciało 1 wystartowało z miejsca oddalonego o 10 m od punktu startu pojazdu 2. 

D. iloraz dróg przbytych przez pojazd 1 do pojazdu 2 wynosi 3. 

Zadanie 6 (4 punkty) 

Podkreśl prawidłowe słowa w zdaniach. 

Jony ujemne powstają wtedy, gdy atom straci / przyłączy jeden lub kilka protonów / 

neutronów / elektronów.  

Ciało naelektryzowane ujemnie ma nadmiar  protonów / neutronów / elektronów.  

Jony dodatnie powstają wtedy, gdy atom straci / przyłączy jeden lub kilka protonów / 

neutronów / elektronów.  

Ciało naelektryzowane dodatnio ma za mało protonów / neutronów / elektronów.  

Zadanie 7. (3 punkty)  

Wiesz już z mechaniki, że siły są wielkościami wektorowymi i można je dodawać do siebie. 

Narysuj na rys. 1), 2), 3) wektory sił działajacych na mniejszą kuleczkę naelektryzowaną 

ujemnie, jeżeli działają na nią wyłącznie siły  przyciągania i odpychania od pozostałych 

unieruchomionych dużych kulek a bezwzględne wartości ładunków na dużych kulkach są 

równe. Zaznacz na rys. 1), 2), 3) wektor siły wypadkowej w każdym przypadku. 

                                                      

Rys. 1      Rys 2    Rys.3  
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Zadanie 8 (7 punktów) 

Sprawdzając lampki choinkowe kupione w zeszłym roku, Maciek zauważył, że dwie spośród 

20 połączonych szeregowo diod LED są uszkodzone, więc lampki nie świecą. Odciął zatem 

dwie uszkodzone diody, a następnie zlutował i zaizolował przewody. Na opakowaniu 

światełek znalazł informację: dostosowane do napięcia 230 V, całkowity pobór mocy 23 W. 

Po tej operacji podłączył do gniazdka 18 pozostałych diod LED.   

Zadanie 8.1  

Jak zmieniło się natężenie prądu płynącego przez obwód po dokonanych zmianach 

w stosunku do sytuacji z poprzedniego roku? Odpowiedź uzasadnij, powołując się na 

odpowiednie obliczenia.  

 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

 

Zadanie 8.2  

Jeżeli jasność świecenia układu diod zależy od wydzielonej mocy, to określ jak zmieniła się 

jasność świecenia całego układu diod po dokonanych zmianach? Odpowiedz uzasadnij, 

powołując się na odpowiednie obliczenia.  
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Zadanie 9.(5 punktów)  

Skuter poruszający się ze stalą prędkością V1 = 45 km/h, naruszając przepisy ruchu 

drogowego, wyjechał na drogę ekspresową.  Fakt ten zauważyli policjanci z patrolującego  

radiowozu,  poruszającego się z stałą prędkością V2 = 117 km/h.  Radiowóz  nie zmieniając 

prędkości  dogonił skuter i w momencie zrównania się z nim, włączył syrenę,  podając  

kierowcy skutera sygnał do zatrzymania się.  Jednocześnie radiowóz zaczął hamować ruchem 

jednostajnie opóźnionym  i  zatrzymał się po 20 s. Po pewnym czasie skuter, nie zmieniając 

prędkości, minął miejsce postoju policjantów i zatrzymał się w pewnej odległości za nimi.  

Zadanie 9.1 

Oblicz, ile czasu minęło od zatrzymania się radiowozu do ponownego zrównania się z nim 

skutera. 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

Zadanie 9.2.  

Narysuj wykres zależności wartości  prędkości od czasu dla obu pojazdów, od momentu 

włączenia syreny przez radiowóz, do momentu, gdy skuter minął miejsce postoju policjantów.  
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Zadanie 10. (7 punktów)  

Balon wycieczkowy na ogrzane powietrze  zaczął opadać z niedużą  stałą prędkością. Aby 

powstrzymać opadanie, sterujący balonem wyrzucił z kosza balast o masie m = 2 kg, 

w wyniku czego balon zaczął unosić się ruchem jednostajnym z taką samą prędkością, jak 

wcześniej opadał.   

Zadanie 10.1 

Narysuj i nazwij siły działające na balon w czasie opadania i  wznoszenia się.  

a) Balon  opada        b) Balon unosi się 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 10.2 

Wyznacz  siłę oporu ruchu działającą na balon. Przyjmij, że w czasie opadania i  wznoszenia 

się balonu, siła ta ma jednakową wartość. 
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Zadanie 11 (3 punkty) 

Karol badajac przemiany energii w spadku swobodnym, upuścił metalową kulę. Zarejestrował 

doświadczenie na kamerze, wykonał  obliczenia, a nastepnie sporządził wykres zależności 

energii kinetycznej oraz energii potencjalnej kulki od wysokości, z której ją upuścił. 

Na podstawie wykresu oblicz masę kulki oraz predkość, z jaką uderzy ona w podłoże. Załóż, 

że siła oporu powietrza działająca na kulkę jest zaniedbywalnie mała.  

  

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

Zadanie 12. (2 punkty) 

Odważnik zawieszony na sprężynie wykonuje 

drgania,  przy czym w punkcie B sprężyna jest 

maksymalnie rozciagnięta a w punkcie D 

maksymalnie ściśnięta. Oceń prawdziwość 

następujących zdań: 

 
  

 

P F 

A Jeżeli ruch odważnika z punktu A do C trwa 3 s, to okres drgań tego 

odważnika trwa 12 s.  

  

B Z punktu A do B odważnik porusza się ruchem przyspieszonym.   

C W punktach A i C odważnik ma największą wartość prędkości.   
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Zadanie 13 (4 punkty) 

Na wadze sprężynowej ustawiono 

naczynie z wodą. W wodzie zanurzono 

sześcienną sztabkę, zawieszoną na 

siłomierzu przywiązanym nitką do 

statywu (patrz rysyunek). 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 13.1.  

Oblicz masę i gęstość sześciennej 

sztabki. 

 

 

                                                                  

                                                                  

                                 

                                 

                                 

                                 

                                                                  

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

Zadanie 13.2  

Oblicz wartość siły naciągającej górną nić, jeżeli ciężar siłomierza ma wartośc równą 2N. 
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BRUDNOPIS 

 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 


