
PRACA, MOC, ENERGIA, CIEPŁO 

Zad. 1 Uczestnicy wycieczki odpoczywający w punkcie W mają pewną energię potencjalną                 

grawitacji. Jak zmieni się ich energia potencjalna grawitacji po wejściu na szczyt G?                          

a) zmniejszy się;     b) zwiększy się;     c) pozostanie 

taka sama;   d) zmieni się na kinetyczną. 

Zad. 2 Oblicz całkowitą  pracę, którą wykona malarz o 

masie 75 kg, wnosząc  po drabinie na dach 

przedstawionego na rysunku budynku puszkę  farby o 

masie 10 kg.  Zapisz obliczenia. (g = 10m/s
2
) .  

 

Zad. 3 Samochód zwiększył swoją prędkość z 50 km/h do 150 km/h. Jego energia kinetyczna 

wzrosła:            a) 2 razy;          b) 3 razy;           c) 4 razy;                   d) 9 razy. 

Zad. 4 Goprowcy za pomocą liny wciągnęli ruchem jednostajnym prostoliniowym na 

wysokość 4 m skrzynię ze sprzętem ratowniczym o całkowitej masie 500 kg. Oblicz pracę, 

jaką wykonali Goprowcy. Nie uwzględniaj oporów ruchu. (g = 10m/s
2
). 

Zad. 5 Ze stołu o wysokości 0,8 m spadł swobodnie kubek (prędkość początkowa równa się 

zero). Oblicz maksymalną wartość prędkości, jaką uzyskał kubek przed zetknięciem z 

podłogą. Zapisz obliczenia. Przyjmij g =10m/s
2
). 

Zad. 6 Metalową kulkę zawieszoną na nierozciągliwej nici wychylono do położenia A, a 

następnie puszczono. Rozpatrz ruch kulki od położenia A do położenia F (maksymalne 

wychylenia), zakładając, że drgania zachodzą bez oporów ruchu.  

 

Która informacja jest prawdziwa? Wybierz odpowiedź spośród podanych. 

A. Podczas ruchu od położenia A do D wartość prędkości kulki maleje. 

B.W położeniu D wartość prędkości kulki jest najmniejsza 

C. W położeniu F energia potencjalna kulki osiąga wartość maksymalną.  

D. Energia kinetyczna kulki w punkcie E ma taką samą wartość jak jej energia potencjalna  

   w punkcie A. 

 



Zad. 7 Na rysunku pokazano przecinanie sznurka w punkcie S za pomocą nożyczek. 

 

 

Oceń prawdziwość  poniższych  zdań. 

Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F jeśli jest fałszywe. 

 
Aby zwiększyć wartość siły tnącej, należy sznurek przysunąć bliżej  

punktu O         P          F 

Praca wykonana przez siłę tnącą jest większa od pracy wykonanej  

przez siłę nacisku ręki    P    F            

Zad. 8  Na huśtawce o długości 2,4 m usiadła Zosia z Markiem. W jakiej od ległości od 

środka  powinna usiąść Zosia, aby huśtawka po została w równo wadze. Ciężary dzieci 

wynoszą   odpowiednio: Zosi = 400 N i  Marka =250 N. Marek siedzi w odległości 120 cm od 

środka. 

Zad. 9     W zaznaczonych punktach  A, B i C wpisz rodzaj energii piłki 

W punkcie A piłka ma energię  

W punkcie B piłka ma energię  

W punkcie C piłka ma energię 

 

 

         

 



Zad. 10 Ciepło właściwe substancji to ilość energii, którą należy dostarczyć, aby ogrzać1 kg 

substancji o 1°C. W tabeli podano ciepła właściwe wybranych cieczy o temperaturze 20°C.  

Ciecz Ciepło właściwe 
𝐽

𝑘𝑔 °𝐶
 

Kwas octowy 2050 

Olej lniany 1840 

Olej parafinowy 2200 

woda 4180 

 

Zad. 11  Do czterech  jednakowych naczyń wlano po 200 gramów: kwasu octowego, oleju 

lnianego, oleju parafinowego i wody (do każde go naczynia inną ciecz). Temperatura 

początkowa każdej cieczy wynosiła 20°C. Do wszystkich naczyń dostarczono takie same 

ilości energii. Najbardziej wzrosła temperatura  

A. kwasu octowego          B. oleju lnianego  C. oleju parafinowego     D. wody 

Zad. 12 Przez kaloryfer przepływa w ciągu doby 300 kg wody, zmieniając swoją temperaturę 

z 80 
0
C na 60 

0
 C. 1 kg wody, ochładzając się o 1 

0
 C, oddaje 4,2 kJ ciepła. Ile ciepła oddaje 

woda w tym kaloryferze w ciągu doby? Zapisz obliczenia. 

Zad. 13 Kiedy wychodzimy z kąpieli (na przykład w morzu lub w jeziorze) na powietrze, 

zazwyczaj odczuwamy chłód, chociaż temperatura powietrza jest wyższa od temperatury 

wody. Dzieje się tak głównie, dla tego, że:  

a) utraciliśmy zbyt wiele ciepła w kąpieli,                                                                                           

b) woda, parując, pobiera energię również z powierzchni naszego ciała,                                                    

c) warstwa wody izoluje naszą skórę od promieni słonecznych,                                                                      

d) warstwa wody izoluje naszą skórę od ciepłego powietrza. 
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