
KINEMATYKA 

 

Zad. 1 Na podstawie poniższych wykresów nazwij ruch ciała i scharakteryzuj jego parametry: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zad. 2 Narciarz rusza ruchem jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem o wartości równej 

2 m/s2. Oznacza to, że w każdej sekundzie jego szybkość wzrasta o 2 m/s. 

a) Uzupełnij tabelkę, podając wielkości fizyczne opisujące ruch narciarza 

Wzrost szybkości w: Szybkość po: 

Pierwszej sekundzie  

ruchu 

 Pierwszej 

sekundzie 

ruchu 

 

Drugiej sekundzie  

ruchu 

 Dwóch 

sekundach 

ruchu 

 

Trzeciej sekundzie  

ruchu 

 Trzech 

sekundach 

ruchu 

 

  

b) Sporządź wykres przedstawiający zależność prędkości narciarza od czasu.  

 

Zad. 3 Przy drodze co 100 metrów stoją słupki. Samochód, którego czas przejazdu między 

słupkami wynosi 5 sekund, porusza się z prędkością: 

a) 20 km/h 

b) 54 km/h 

c) 72 km/h 

d) 36 km/h 

 

Zad. 4 Przyjrzyj się wykresowi przedstawiającemu zależność wartości prędkości tramwaju od 

czasu przejazdu między dwoma przystankami i odpowiedz na pytania. 

a) Jak długo jechał tramwaj ruchem jednostajnie przyspieszonym? 

b) Jak długo jechał szybkością 20 km/h? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zad. 5 Wykresem drogi jako funkcji czasu w ruchu jednostajnym prostoliniowym jest linia: 

A. 1                             s               2          4 

B. 2                                                                1      

C. 3 

D. 4                                                 3                 

 

                                                                                        t 

 

Zad. 6 Szybkość sopla, który urwał się spod balkonu wieżowca, w czasie trzech sekund wzrosła 

do 30 m/s. Wartość przyspieszenia, z jakim spadał ten sopel, jest równa 

a) 30 m/s2,                    b) 20 m/s2,                c) 10 m/s2,                  d) 5 m/s2. 

 

Zad. 7 Ciało o zerowej prędkości początkowej porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym. 

W czasie pierwszych 4 sekund przebyło drogę 24 metry. Droga przebyta przez to ciało w czasie 

pierwszych 8 sekund wyniesie: 

a) 48 m,                         b) 96 m,                  c) 112 m,                    d) 576 m. 

 

Zad. 8 Adam wybrał się na wycieczkę rowerową z Komorowa do Czosnowa. Droga „tam” 

zabrała mu półtorej godziny, a średnia szybkość, jaką uzyskał, wynosiła 24 km/h. Wracał tą samą 

drogą, ale z powodu deszczu jechał wolnej i jego średnia szybkość w drodze powrotnej wynosiła 

tylko 20 km/h. Ile czasu trwał ten powrót? Zapisz obliczenia. 

 

Zad. 9 Rowerzysta przez minutę jechał po prostej szosie z szybkością 10 m/s, potem stał przez 

minutę, a potem przeszedł jeszcze piechotą sto metrów w ciągu minuty. Narysuj wykres 

pokazujący zależność przebytej drogi od czasu. 

 

Zad. 10 Poniższy wykres prezentuje, jak zmieniała się prędkość zawodnika na bieżni. 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) przez 5 początkowych sekund zawodnik poruszał się ruchem jednostajnie 

przyspieszonym, oblicz  jakie uzyskał w tym czasie przyspieszenie, 

b) jakim ruchem poruszał się między 8 a 16 sekundą ruchu?, 

c) ile wynosiła średnia szybkość, z jaką biegł zawodnik? 

 

 

Zad. 11 Dwaj gimnazjaliści wybrali się na wycieczkę rowerową. Po powrocie jej przebieg 

przedstawili  na wykresie. Przeanalizuj wykres i odpowiedź na pytania 



 
 

I. Prze pierwsze pół godziny pokonali drogę 

a) 5000 m,                     b) 5500 m,                       c) 8000 m,              d) 1100 m. 

II. Podczas całej wycieczki odpoczywali 

a) 25 minut,                  b) 45 minut,                    c) 1,25 godziny,       d) 1,5 godziny.    

III. Chłopcy obliczyli, że prędkość na drugim odcinku drogi wynosiła 

a) 6 km/h,                     b) 8 km/h,                       c) 10 km/h,              d) 12 km/h. 

 

Zad. 12 Które z wymienionych jednostek należą do podstawowych jednostek miar układu SI 

a) sekunda, metr, kilogram 

b) sekunda, gram, centymetr, 

c) godzina, metr, tona, 

d) sekunda, metr, niuton. 

 

Zad. 13 Samochód rusza z miejsca z przyspieszeniem 5 m/s2. Jaką drogę przebędzie w ciągu 10 

sekund? 

 

Zad. 14 Teleskop Hubble'a znajduje się na orbicie okołoziemskiej na wysokości około 600 km 

nad Ziemią. Oblicz wartość prędkości, z jaką porusza się on wokół Ziemi, jeżeli czas jednego 

okrążenia Ziemi wynosi około 100 minut. Zapisz obliczenia. (Przyjmij Rz = 6400 km,  

π = 22/7) 

 

 

  
 

Zad. 14 W jakiej odległości od źródła dźwięku znajduje się pionowa ściana, jeżeli echo zostało 

usłyszane po czasie t = 1,2 s od chwili wydania dźwięku? Przyjmij wartość prędkości 

rozchodzenia się dźwięku w powietrzu 340 m/s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DYNAMIKA 

 

Zad. 1 Samochód porusza się ze stałą prędkością po linii prostej. Na samochód 

a) działa siła o stałej wartości, 

b) nie działa żadna siła, 

c) działa siła o zmiennej wartości, 

d) działa siła stała co do wartości i kierunku. 

 

Zad. 2 Na ciało działają dwie siły o tym samym 

kierunku, lecz o przeciwnych zwrotach:  

F1 = 10 N i F2 = 25 N. Jaka siła F powinna zadziałać na 

ciało, aby pozostało ono w spoczynku lub poruszało się  

ruchem jednostajnym prostoliniowym? Określ wartość, 

kierunek i zwrot oraz zaznacz jej wektor na rysunku. 

 

 

 

Zad. 3 W pierwszych trzech sekundach ruchu na wózek  

o masie 2 kg działa siła wypadkowa równa 2 N. W kolejnych trzech sekundach siła wypadkowa 

wynosiła zero, a w trzech ostatnich działała siła wypadkowa równa 1 N o tym samym kierunku, 

lecz przeciwnym zwrocie do pierwszej siły wypadkowej: 

a) przedstaw na wykresie, jak zmienia się siła wypadkowa, działająca na wózek w czasie 

trwania tego ruchu, 

b) opisz, jak zachowuje się wózek w poszczególnych przedziałach czasu wiedząc, że w 

chwili początkowej znajdował się w punkcie „0”. 

 

Zad. 4 Oblicz wartość siły działającej na piłkę o masie 1 kg, jeśli wiadomo, że pod wpływem jej 

działania wartość prędkości piłki zmieniła się w taki sposób, jak przedstawiono to na wykresie. 

 

 
Zad. 5 Samolot leci ruchem jednostajnym na stałej wysokości. Na lecący samolot działają siły: 

ciężkości (Q), nośna (Fn), oporu powietrza (Fo) i ciągu silnika (Fc). Oznacz na rysunku 

odpowiednim symbolem  (Q, Fn, Fo, Fc)  każdą ze strzałek na rysunku. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Zad. 6 Na łódkę poruszającą się ruchem jednostajnym po jeziorze działają cztery siły: siła 

ciężaru łódki (Q), siła wyporu (Fw), siła ciągu silnika (F), siła oporu ruchu (Fo). Na poniższym 

schemacie narysuj wektory wymienionych sił i podpisz je zgodnie z oznaczeniami podanymi w 

nawiasach. 

 
 

Zad. 7 Siła przyciągania grawitacyjnego działająca na dane ciało umieszczone na Jowiszu jest 

2,5 razy większa niż na Ziemi. Jaka siła grawitacyjna działałaby na ucznia, gdyby znalazł się na 

powierzchni Jowisza? Do obliczeń przyjmij masę ucznia m= 60 kg. Zapisz obliczenia. 

 

Zad. 8 Na półce leży jabłko. Który rysunek poprawnie ilustruje III zasadę dynamiki? 

 
 

Zad. 9 Latarnia morska ma wysokość 45 m wysokości.  Oblicz po jakim czasie uderzy w podłoże 

spadający z niej swobodnie kamyk. 

 

Zad. 10 Pęd ciała, którego ruch obrazuje wykres         v 

a) nie zmienia się, 

b) rośnie, 

c) maleje, 

d) trudno określić.  

                                                                                                                                 t 

 

Zad. 11 Podczas zabawy mały kotek o masie m1 = 1 kg, wskoczył z prędkością v1 = 4 m/s na 

wiszący spokojnie żyrandol o masie m2 = 3 kg. Żyrandol wraz z kotkiem zakołysał się z 

prędkością: 

a) 1 m/s,                    b) 2 m/s,                   c) 3 m/s              d) 4 m/s.          

 

Zad. 12 Bryła lodu o gęstości 900 kg/m3 i masie 9 kg ma objętość 

a) 81 cm3,                   b) 1 m3,                      c) 1 l,                d) 10 dm3.                          

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PRACA, MOC, ENERGIA 

 

Zad. 1 Silnik o mocy 3 kW wykona pracę 54 MJ w czasie: 

a) 0,5 h 

b) 1 h 

c) 2,5 h 

d) 5 h. 

 

Zad. 2 (0-4p) Podczas zawodów strzeleckich pocisk o masie 30 g poruszający się z prędkością 

500 m/s uderza w worek z piaskiem o grubości 30 cm i wylatuje dalej z prędkością 100 m/s. 

Oblicz średnią siłę oporu piasku, działającą na pocisk. 

(zastosowanie zasady zachowania energii – 1 punkt, zamiana jednostek -1 punkt, obliczenie 

wartości siły F = 12 kN – 2punkty. 

 

Zad. 3 Piłkę o masie 0,5 kg wyrzucono pionowo do góry z prędkością 2 m/s. W połowie drogi do 

najwyższego punktu energia potencjalna piłki wynosi: 

a) 0,25 J,                                                        b) 0,5 J, 

c) 0,75 J,                                                        d) 1 J. 

 

Zad. 4 Z dwóch równi staczają się bez tarcia kulki A i B o jednakowych masach. Na dole równi 

prędkości kulek będą: 

a) kulki A 3 razy większa niż kulki B, 

b) kulki A 2 razy większa niż kulki B, 

c) kulki B 2 razy większa niż kulki A, 

d) obu kulek jednakowe. 

 

Zad. 5 Jeżeli wartość prędkości samochodu wzrośnie z 10 m/s do 20 m/s, to jego energia 

kinetyczna wzrośnie 

a) 2 razy,                                                     b) 4 razy, 

c) 10 razy,                                                   d) 100 razy.    

Zad. 6 Młynek do kawy zawiera silnik, przez który płynie prąd o mocy 80 W. Silnik ten 

pracował przez 100 sekund. W tym czasie prąd elektryczny wykonał pracę 

a) 0,8 kJ,                                                    b) 8 kJ, 

c) 80 kJ,                                                     d) 800 J. 

Zad. 7 Aby wciągać kabinę windy o masie 1 tony z prędkością 1 m/s, silnik windy powinien 

mieć moc 

a) 100 W,                                                 b) 1 kW, 

c) 10 kW,                                                d) 100 kW. 

Zad. 8 Lecący ptak, względem powierzchni Ziemi 

a) posiada tylko energię potencjalną, 

b) posiada tylko energię kinetyczną, 

c) posiada zarówno energię potencjalną, jak i kinetyczną, 

d) nie posiada żadnej energii mechanicznej.  

Zad. 9 Pompa wypompowuje wodę ze studni. Praca wykonana przez pompę przekształca się 

głównie w energię; 

a) cieplną w wyniku tarcia i oporów ruchu, 

b) wewnętrzną wody, 

c) potencjalną wody, 

d) kinetyczną wody. 



 

 

 

Zad. 10 Wykonując odpowiednie pomiary, sporządzono wykres zależności pracy wykonanej 

przez pewne urządzenie od czasu jego używania. Urządzenie pracowało z mocą 

a) 1000 W, 

b) 2000 W, 

c) 3000 W, 

d) 4000 W. 

 

 

 

Zad. 11 Zalaną podczas powodzi piwnicę można opróżnić używając wiader i ludzkich mięśni 

albo elektrycznej pompy. W pierwszym przypadku opróżnianie trwa 2 godziny, w drugim 15 

minut. Przy opróżnianiu piwnicy 

a) pompa wykonuje 8 razy większą pracę niż ludzkie mięśnie, 

b) pompa wykonuje tę samą pracę, ale jej moc jest 8 razy większa, 

c) pompa wykonuje 8 razy mniejszą pracę niż mięśnie ludzkie, 

d) moc pompy i mięśni ludzkich jest taka sama. 

 

Zad. 12 W jakim najkrótszym czasie dźwig o mocy 10 kW może podnieść ładunek 1 tony na 

wysokość 10 m? Zapisz obliczenia. 

 

Zad. 13 Na nici o długości 0,8 m zawieszono kulkę o masie 10 dag i wychylono tak, jak 

pokazano na rysunku. Następnie kulkę puszczono 

swobodnie. 

Kulka uderzyła w przeszkodę z szybkością (opory ruchu 

pomijamy, g = 10 m/s2) 

a) 2 m/s, 

b) 4 m/s, 

c) 8 m/s, 

d) 16 m/s. 

 

Zad. 14 Jaką pracę wykonuje Jacek wnosząc torbę z 5 kg ziemniaków na 2 piętro, czyli na 

wysokość około 8 m? 

a) około 16 J,                                                b) około 40 J, 

c) około 160 J,                                              d) około 400 J. 

 

Zad. 15 Ile energii zużyje kuchenka o mocy 2 kW podczas 6 minut podgrzewania zupy? 

a) 12 kWh,                                               b) 6 kWh, 

c) 0,2 kWh,                                             d) 0,6 kWh. 

 

Zad. 16 Uczeń o masie 60 kg wszedł po schodach na dziesiąte piętro bloku mieszkalnego, czyli 

na wysokość 30 m. Zajęło mu to 3 minuty. Oblicz średnią moc ucznia. 

 

Zad. 17 Jeden z najpiękniejszych wodospadów na Ziemi – wodospad Roraima w Gujanie – ma 

wysokość 450 m. Zakładając, że tylko 10% energii potencjalnej wody wodospadu zamieni się na 

energię kinetyczną, oblicz, z jaką prędkością woda wodospadu uderza o skaliste dno. Zapisz 

obliczenia. 

 

 Zad. 18 Ile energii wydzieli się przy zderzeniu z Ziemią ciała o masie 1 kg spadającego 

swobodnie z wysokości 25 m? Przyjmij, że g= 10 m/s2 

a) 25 J,                          b) 250 W,                        c) 25 W,             d) 250 J. 



 

 

 

Przemiany energii w zjawiskach cieplnych 

 

Zad. 1 Wyjaśnij, dlaczego garnki najczęściej zrobione są z metali. (0-1p) 

 

Zad. 2 Co stanowi lepsze zabezpieczenie przed utratą ciepła: pojedyncza szyba o grubości  

1 mm, czy dwie szyby o grubości 0,5 mm każda, umieszczone w niewielkiej odległości od 

siebie? Uzasadnij odpowiedź. (0-2 p.) 

 

Zad. 3 Wyjaśnij, dlaczego zamrażalnik w lodówce z reguły umieszczony jest w górnej jej 

części.(0-2p ) 

 

Zad. 4 Przedstaw na wykresie, jak zmienia się temperatura w zależności od czasu w procesie 

ogrzewania lodu od – 100 C do + 400C. (0-4 p) Za wyskalowanie osi temperatury 1 p, za każdy 

prawidłowo narysowany odcinek po 1 punkcie. 

 

Zad.5 Wykres przedstawia zmianę temperatury wody w zależności od czasu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poszczególne odcinki wykresu odpowiadają następującym procesom: 

a) ogrzewanie lodu – odcinek AB, topnienie lodu – odcinek BC, ogrzewanie wody – odcinek 

CD,  

b) topnienie lodu – odcinek AB, ogrzewanie lodu – odcinek BC, ogrzewanie wody – odcinek 

CD, 

c)  ogrzewanie wody – odcinek AB, ogrzewanie lodu odcinek BC, topnienie lodu – odcinek CD, 

d) ogrzewanie lodu – odcinek AB, ogrzewanie wody –odcinek BC, topnienie lodu – odcinek 

CD. 

 

Zad. 6 Bryłkę lodu o masie 100 g i temperaturze 00C wrzucono do 0,5 kg wody. Lód stopił się 

całkowicie, a temperatura końcowa wody wynosiła 00C. Oblicz początkową temperaturę wody. 

Ciepło właściwe wody wynosi 4200 J/kg·0C, ciepło topnienia lodu 334 kJ/kg. (0-4 p) 

 

Zad. 7 Gdy przemoczeni suszymy się przy ognisku, korzystamy z tego, że część energii 

uzyskanej podczas spalania drewna zostaje przekazana cząsteczkom wody w naszym ubraniu. 

Ten przekaz energii w największym stopniu odbywa się 

a) przez promieniowanie,                                                    b) dzięki konwekcji, 

c) dzięki przewodzeniu ciepła przez powietrze,                 d) dzięki parowaniu. 

 

Zad. 8 Gorąca herbata nalana do kubka przekazuje energię metalowej łyżeczce, kubkowi i 

powietrzu nad kubkiem . Przeanalizuj rysunek i wskaż procesy, które tam zachodzą 

a) a- konwekcja, b- przewodzenie, c- promieniowanie, 

b) b- konwekcja, a – przewodzenie, c- promieniowanie, 

c) c- konwekcja, b- przewodzenie, a) – promieniowanie, 

d) c- konwekcja, a – przewodzenie, b- promieniowanie. 

 



 

Zad. 9 W dobrze izolowanym naczyniu znajduje się 5 kg wrzącej wody. Jaką maksymalną ilość 

lodu o temperaturze 00C można wrzucić do tego naczynia, aby lód stopił się całkowicie? Ciepło 

właściwe wody wynosi 4200 J/kg·0C, a ciepło topnienia lodu 334 kJ/kg. 

a) około 0,5 kg,                                                     b) około 1,2 kg, 

c) około 5 kg,                                                       d) około 6,3 kg. 

 

Zad. 10 W wannie znajduje się 40 litrów wody o temperaturze 50C. Ile litrów gorącej wody o 

temperaturze 650C trzeba dolać do tej wanny, aby temperatura końcowa wynosiła 350C? (1 litr 

wody waży 1 kg). 

 

Zad. 11 Ciepło jest to 

a) temperatura ciała, 

b) całkowita energia wewnętrzna ciała, 

c) energia kinetyczna  ruchu postępowego cząsteczek danego ciała, 

d) część energii wewnętrznej przekazanej z ciała o temperaturze wyższej do ciała o 

temperaturze niższej. 

 

Zad. 12 Ile energii w postaci ciepła należy dostarczyć do 100 g wody, aby ogrzać ją od 280 K do 

290 K? Do obliczeń przyjmij wartość ciepła właściwego wody c = 4200 J/kg·0C. 

 

Zad. 13 Wyjaśnij, dlaczego kiedy osoby noszące okulary w mroźny dzień wchodzą do ciepłego 

pomieszczenia szkła ich okularów pokrywają się warstewką wody? 

 

Zad. 14 Wyjaśnij, dlaczego po posmarowaniu dłoni cieczą szybko parującą np. spirytusem 

odczuwamy w tym miejscu wyraźny chłód? 

 

Zad. 15 Chroniąc krzewy róż przed zimowym chłodem, często owija się je w słomiane 

„chochoły”. Wykorzystuje się przy tym  

a) dobre przewodnictwo cieplne powietrza zawartego w pustych źdźbłach słomy, 

b) złe przewodnictwo cieplne powietrza zawartego w pustych źdźbłach słomy, 

c) rozszerzalność cieplna słomy, 

d) rozszerzalność cieplną wody. 

 

Zad. 16 W słoneczne dni można mieć wieczorem w ogrodzie ciepła wodę do umycia, jeśli w 

ciągu dnia wykorzysta się do jej podgrzania energię słoneczną. Najlepszy efekt uzyskamy, gdy 

zbiornik na wodę umieścimy w dobrze nasłonecznionym miejscu oraz  

a) wykonamy go z materiału dobrze przewodzącego ciepło i pomalujemy czarną matową farbą, 

b) wykonamy go z materiału źle przewodzącego ciepło i pomalujemy czarną matową farbą, 

c) wykonamy go z materiału dobrze przewodzącego ciepło i pomalujemy jasną błyszczącą 

farbą, 

d) wykonamy go z materiału źle przewodzącego ciepło i pomalujemy jasną, błyszczącą farbą. 

Zad. 17 W jakim naczyniu metalowym czy szklanym o takich samych wymiarach szybciej 

wystygnie taka sama ilość wrzącej wody? 

 

Zad. 18 Jakiej objętości pomieszczenie wypełnione powietrzem można ogrzać od temperatury 

00C do 200C taką samą ilością energii, jaką trzeba dostarczyć do ogrzania 1 l wody od 

temperatury 00C do temperatury 200C. Do obliczeń przyjmij ciepło właściwe wody c = 4200 J/ 

kg·0C, ciepło właściwe powietrza 1000 J/ kg·0C , gęstość powietrza ρ = 1,29 kg/m3. 

 



 

 

Hydrostatyka i aerostatyka 

 

Zad. 1 Waga jest w równowadze. Po zanurzeniu kulek w cieczy: 

a) pozostanie w równowadze, 

b) szalka z kulką aluminiową uniesie się w górę, 

c) szalka z kulką ołowianą uniesie się w górę, 

d) szalka z kulką aluminiową początkowo uniesie się w górę, a po chwili wróci do równowagi. 

początkowo uniesie 

 

 

                                        Al.                                  Pb                

 

 

 

 

Zad. 2 W zasklepionej u góry rurce znajduje się słupek rtęci (gęstość rtęci ρ = 

13600 kg/m3). Ciśnienie gazu w zamkniętej części wynosi: 

a) 1136 hPa, 

b) 1336 hPa, 

c) 1000hPa, 

d) 864 hPa. 

 

 

Zad.3 Oblicz, na jaką głębokość zanurzyła się łódź podwodna, jeżeli 

zainstalowany na niej ciśnieniomierz wskazał całkowite ciśnienie 720 kPa. Przyjmij, że ciśnienie 

atmosferyczne wynosiło 1000 hPa, a gęstość wody morskiej 1030 kg/m3. 

 

Zad. 4 Aby łatwiej było  wylać sok albo mleko skondensowane z metalowej puszki należy 

zrobić w tym naczyniu dwa małe otwory, albo jeden duży. Wyjaśnij dlaczego. 

 

Zad. 5 Oszacuj różnicę ciśnienia hydrostatycznego krwi między mózgiem a stopami człowieka o 

wzroście 170 cm (przyjmij, że g = 10 m/s2, gęstość krwi wynosi 1600 kg/m3. 

 

Zad. 6 Do naczynia z wodą wrzucono klocek wykonany z pewnej substancji. Klocek zatrzymał 

się na powierzchni wody, częściowo w niej zanurzony. Na podstawie tej obserwacji można 

wywnioskować, że: 

a) gęstość substancji jest mniejsza od gęstości wody, 

b) gęstość substancji jest większa od gęstości wody, 

c) gęstość substancji jest taka sama jak gęstość wody, 

d) na podstawie tego opisu nie można wywnioskować, która z substancji ma większą gęstość. 

 

Zad. 7 Dlaczego czołgi i pojazdy pancerne jeżdżą na gąsienicach, a nie na kołach? 

 

Zad. 8 W miarę wzrostu wysokości nad powierzchnią Ziemi ciśnienie atmosferyczne: 

a) maleje                                                            b) wzrasta, 

c) nie ulega zmianie                                         d) zależy to od miejsca na Ziemi. 

Zad. 9 Belka dębowa ma objętość 50 litrów. Jaka siła wyporu działa na zanurzoną w wodzie 

belkę? Do obliczeń przyjmij gęstość suchego drewna równa 800 kg/m3. 

 

 

 



 

Właściwości materii 

 

Zad. 1 Jaką objętość ma ciało człowieka o masie 65 kg, jeśli założyć, ze gęstość ludzkiego ciała 

jest równa 1,1 g/cm3
? 

a) około 700 litrów,                                                      b) około 600 litrów, 

c) około 70litrów,                                                         d) około 60litrów. 

 

Zad. 2 Zamrożono 100 cm3. Objętość otrzymanego w ten sposób lodu wynosi około (gęstość 

wody = 1 g/cm3, gęstość lodu 0,9g/cm3) 

a) 90 cm3,                             b) 100 cm3,                     c) 111 cm3,                 d) 120 cm3 . 

 

Zad. 3 Podczas głębokiego wdechu nabieramy do płuc około 0,002 m3. Oblicz  masę powietrza 

przechodzącego przez płuca w ciągu doby, jeżeli średnio oddychamy 16 razy na minutę (gęstość 

powietrza ρ = 1,24 kg/m3). 

 

Zad.4  Po przesunięciu tłoka w prawo objętość powietrza w cylindrze zwiększyła się 

dwukrotnie. W wyniku tego gęstość powietrza w cylindrze 

a) pozostała bez zmian 

b) zmalała 2 razy, 

c) wrosła 2 razy, 

d) wzrosła 4 razy. 

   

Zad. 5 Wyjaśnij, w jaki sposób wyznaczysz gęstość mleka mając do dyspozycji wagę 

laboratoryjną z odważnikami oraz menzurkę z podziałką. 

 

Zad. 6 W przyrodzie woda występuje w trzech stanach skupienia. 

Wskaż właściwy podpis pod rysunkiem, schematycznie 

przedstawiającym zmiany stanów skupienia wody: 

a) 1-resublimacja, 2-topnienie, 3-parowanie, 4-sublimacja, 

b) 2-resublimacja, 3-topnienie, 4-parowanie, 1-sublimacja, 

c) 3-resublimacja, 4-topnienie, 1-parowanie, 2-sublimacja, 

d) 4-resublimacja, 1-topnienie, 2-parowanie, 3-sublimacja. 

 

Zad. 7 Do herbaty wsypano cukier. Wskaż zdanie informujące, kiedy cukier rozpuści się 

najszybciej. 

a) po wsypaniu do gorącej herbaty drobnoziarnistych kryształków cukru i zamieszaniu, 

b) po wsypaniu do gorącej herbaty grubych kryształków cukru i zamieszaniu, 

c) podczas mieszania cukru drobnokrystalicznego w herbacie o temperaturze pokojowej, 

d) podczas mieszania cukru grubokrystalicznego w zimnej herbacie. 

 

Zad. 8 Przebywanie w pomieszczeniu, w którym inni palą papierosy jest równie szkodliwe, jak 

palenie ich samemu. Osoba niepaląca wdycha powietrze razem z trującymi substancjami, które 

zawiera dym. Zjawisko  przedostawania się dymu od organizmu nazywamy  

a) parowaniem,                                                                 b) dyfuzją,                           

 c) rozpuszczaniem,                                                          d) skraplaniem. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ELEKTROSTATYKA 

 

Zad 1. Podczas głaskania kota dłonią można zauważyć, w ciemności, niewielkie iskierki 

przeskakujące między ręką a sierścią kota. Jaka jest przyczyna przeskakiwania iskier? 

 

Zad. 2 Wyjaśnij, dlaczego przy czesaniu włosów grzebieniem plastikowym w suchym powietrzu, 

włosy „przyklejają się do grzebienia. 

 

Zad. 3 Umyte włosy po wyschnięciu i przeczesaniu plastikowym grzebieniem nie chcą się 

układać, ponieważ 

a) między włosy dostało się powietrze, 

b) są naelektryzowane jednoimiennie i odpychają się, 

c) są naelektryzowane dodatnio i odpychają się, 

d) są naelektryzowane różnoimiennie i przyciągają się. 

 

Zad. 4 Obok naelektryzowanej dodatnio metalowej kulki ustawiono, w niewielkiej odległości, 

drugą identyczną kulkę nienaelektryzowaną. O kulkach można powiedzieć, że 

a) będą się przyciągały,                                          b) będą się odpychały, 

c) zobojętnią się elektrycznie,                               d) nie będą na siebie działały. 

 

Zad. 5 Odległość między dwiema naelektryzowanymi małymi kulkami zmniejszono 4 razy. 

Oblicz, ile razy należy zmniejszyć ładunek elektryczny na każdej z kulek, aby zachować tę samą 

siłę oddziaływania. Zapisz obliczenia. 

 

Zad. 6 Dwie jednakowe metalowe kulki, z których jedna ma ładunek 3 q, a druga 5 q zetknięto ze 

sobą, a następnie oddalono od siebie na odległość r. Kulki te oddziałują na siebie z siłą: 

a) F = k 15 q2/r2,                                                       b) F = k 16 q2/r2, 

c) F = k 8 q2/r2,                                                         d) F = k 2 q2/r2. 

 

Zad. 7 Przyczyną osiadania kurzu na ekranie włączonego telewizora jest: 

a) elektryzowanie się drobin kurzu w wyniku zjawiska indukcji elektrostatycznej, 

b) elektryzowanie się drobin kurzu w wyniku zjawiska tarcia, 

c) elektryzowanie się drobin kurzu w wyniku zjawiska dotyku, 

d) siła przyciągania grawitacyjnego. 

 

Zad. 8 W odległości r od siebie znajdują się kuleczki naelektryzowane jednoimiennie q i 3 q. 

Wskaż rysunek, który przedstawia poprawnie działające na nie siły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRĄD ELEKTRYCZNY 

 

 

Zad. 1 Na wykresie przedstawiono zależność natężenia prądu płynącego przez żarówkę od 

napięcia. Oblicz opór włókna oraz maksymalną moc żarówki. 

 
 

Zad. 2 Na wykresie przedstawiono zależność natężenia I od napięcia U dla czterech odbiorników 

prądu. 

 

 
Który odbiornik ma największy opór? 

a) 1,                             b) 2,                              c) 3,                              d) 4. 

 

Zad. 3 Jak zmieni się opór przewodnika, gdy jego długość zwiększymy 10 razy, a pole przekroju 

zmniejszymy 2 razy? 

a) wzrośnie 10 razy,                                              b) wzrośnie 20 razy, 

c) zmaleje 20 razy,                                                d) zmaleje 5 razy. 

 

Zad. 4 Schemat przedstawia obwód elektryczny zmontowany w celu zbadania zależności 

pomiędzy trzema podstawowymi wielkościami elektrycznymi. 

a) Wymień trzy wielkości, które można 

zmierzyć lub wyznaczyć za pomocą tego obwodu. 

b) Wymień cztery elementy elektryczne, które wchodzą 

 w skład tego obwodu. 

 

 

 

 

Zad. 5 Wymień po trzy przykłady przewodników i izolatorów prądu elektrycznego. 

 

Zad. 6 Pięciożyłową linkę o długości 1 m i oporze 2  Ω  rozkręcono, a otrzymane kawałki 

połączono w jeden przewód o długości 5 metrów. Opór tak otrzymanego przewodnika wynosi: 

a) 50 Ω,                           b) 2 Ω,                      c) 10 Ω,                      d) 20 Ω. 

 

 

 



 

 

Zad. 7 Całkowity opór oporników połączonych jak na 

rysunku obok wynosi 

a) 6 Ω,                              b) 4 Ω, 

c) 7 Ω,                              d) 3,5 Ω. 

 

 

Zad. 8 Z jednakowych żarówek i bateryjek zbudowano obwody elektryczne – tak jak na 

schematach: 

 
a) w którym obwodzie połączono żarówki równolegle? 

b) w którym obwodzie żarówki będą świeciły najmniej jasno? 

 

Zad. 9 Podczas wypiekania ciast włączono równocześnie wszystkie urządzenia przedstawione na 

schemacie. Czy instalacja będzie pracować? Zapisz obliczenia. Czy bezpiecznik automatycznie 

wyłączy dopływ prądu? 

 
 

 

 

Zad. 10 Korzystając z danych przedstawionych na schemacie oblicz, jakie natężenie wskazuje 

amperomierz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zad. 11 Wymień dwie przyczyny, dla których odbiorniki energii elektrycznej w domowej 

instalacji są włączone równolegle. 

 

 

 



 

Zad. 12 Ile należy użyć żarówek dostosowanych do napięcia 12 V każda, aby dołączone do 

źródła o napięciu 240 V świeciły tak samo jak poprzednio? 

a) 12 żarówek połączonych szeregowo, 

b) 12 żarówek połączonych równolegle, 

c) 20 żarówek połączonych szeregowo, 

d) 20 żarówek połączonych równolegle. 

 

Zad. 13 Jeżeli dysponujemy grzałkami o oporach 100 Ω i 200 Ω i chcemy w określonym czasie z 

jednego źródła napięcia uzyskać jak największą ilość ciepła, to należy włączyć: 

a) obie grzałki połączone równolegle,                                           

b)  grzałkę 200  Ω, 

c)  grzałkę 100   Ω,                                                                         

d)  obie grzałki połączone szeregowo.       

 

Zad. 14 Jakie napięcia U1 i U2 wskażą woltomierze V1 i V2? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zad. 15 Jakie napięcia U1 i U2 wskażą woltomierze V1 i V2? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zad. 16  Zbyszek postanowił zbudować samodzielnie oświetlenie choinkowe zasilane napięciem 

220 woltów. W tym celu kupił w sklepie elektrycznym żaróweczki dostosowane do napięcia 11 

woltów każda. Oblicz. Ile żaróweczek Zbyszek powinien połączyć szeregowo, aby żaróweczki 

działały w takich warunkach, do jakich są dostosowane. 

 

 

Zad. 17 Bateria wyczerpuje się po godzinie, jeżeli będzie pobierany z niej prąd stały o natężeniu 

8,1 A. Oblicz, jaki ładunek wtedy przepłynie. Wynik podaj w kulombach (1C = 1A · 1s). Przez 

żarówkę latarki zasilanej tą baterią płynie prąd stały o natężeniu 0,3 A. Po ilu godzinach 

używania tej latarki wyczerpie się bateria? Zapisz obliczenia. 

 

 



 

Zad. 18 Dobierz w pary odpowiadające sobie pojęcia dotyczące przepływu wody i pojęcia 

dotyczące przepływu prądu elektrycznego: 

A. rura                                                   1. wyłącznik 

B. strumień wody                                  2. prąd elektryczny (natężenie prądu) 

C. kran                                                   3. przewodnik 

                                                               4. źródło napięcia 

 

Zad. 19 Oblicz miesięczny (30 dni ) koszt użytkowania komputera 150 W pracującego średnio 5 

godzin na dobę. Koszt 1 kWh energii elektrycznej wynosi 30 groszy. 

 

Zad. 20 Oblicz energię elektryczną zużytą przez suszarkę do włosów, jeśli była ona włączona 

przez pięć minut do źródła o napięciu 230 V i płynął przez nią prąd o natężeniu 0,1 A. 

 

Zad. 21 W elektrycznej instalacji domowej o napięciu 230 V włączono grzejnik elektryczny o 

mocy 2,3 kW i bojler elektryczny o mocy 3,45 kW. Oblicz natężenie prądu płynącego przez 

bezpiecznik instalacji domowej. Ile energii elektrycznej zostanie zużyte w ciągu 8 h? 

 

Zad. 22 Jeżeli uzwojenie pierwotne transformatora mające 100 zwojów jest podłączone do 

bateryjki o napięciu 4,5 V, to na zaciskach uzwojenia wtórnego o 200 zwojach jest napięcia: 

a) 4 V,                      b) 0 V,                     c) 4,5 V,                           d) 9 V. 

 

Zad. 23 Z pewnej wysokości spada pionowo w dół magnes  

sztabkowy i przelatuje przez pierścień: 

a) wykonany z miedzi, 

b) wykonany z gumy. 

 

Nie uwzględniając oporu powietrza, rozstrzygnij, w którym  

przypadku prędkość końcowa magnesu będzie większa.  

Odpowiedź uzasadnij. 

 

 

 

 

Zad. 24 Między biegunami magnesu umieszczono  

przewodnik, w którym płynie prąd w kierunku pokazanym  

na rysunku. Przewodnik wychyli się w kierunku 

a) A 

b) B 

c) C 

d) D 

 

                          


