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1. 15 m/s to:

A) 54 km/h B) 5400 m/h C) 0,15 km/s D) 0,0015 km/s

2. Zjawiskiem fizycznym nie jest:

A) topnienie wosku B) krystalizacja soli z roztworu wodnego

C) trawienie D) parowanie wody

3. Pomiêdzy dwoma zderzaj¹cymi siê cia³ami wykonanymi z drewna mog¹ wystêpowaæ oddzia³ywania:

A) grawitacyjne B) sprê¿yste

C) magnetyczne D) odpowiedzi A i B s¹ poprawne

4. Wska¿ statyczne skutki oddzia³ywania cia³.

A) zmiana toru ruchu B) przyspieszenie poruszaj¹cego siê cia³a

C) zmiana kszta³tu cia³a D) zatrzymanie siê poruszaj¹cego siê cia³a

5. Na ilustracji przedstawiono 3 ró¿ne wektory. Wska¿ poprawne informacje na ich temat.

A) wektory 1 i 2 maj¹ wspólny kierunek B) wektory 1 i 2 maj¹ wspólny zwrot

C) wektor 3 ma kierunek poziomy D) wszystkie wektory maj¹ ró¿ne kierunki

6. Wybierz b³êdn¹ informacjê dotycz¹c¹ si³y tarcia.

A) tarcie pochodzi od pod³o¿a

B) zwrot si³y tarcia jest przeciwny do si³y wprawiaj¹cej cia³o w ruch

C) wartoœæ si³y tarcia zale¿y od rodzaju pod³o¿a

D) tarcie ma tylko negatywny wp³yw na poruszanie siê pojazdów

7. Wraz ze wzrostem temperatury:

A) roœnie rozpuszczalnoœæ cia³ sta³ych B) wzrasta objêtoœæ ogrzewanych cia³

C) spada szybkoœæ zachodzenia dyfuzji D) odpowiedzi A i B s¹ poprawne

8. Resublimacja:

A) to przemiana cia³a sta³ego w gaz B) odpowiada za powstanie szronu

C) umo¿liwia schniêcie mokrego prania na mrozie D) wszystkie odpowiedzi s¹ poprawne

10. Ciecze:

A) charakteryzuj¹ siê niewielk¹ œciœliwoœci¹ B) maj¹ powierzchniê swobodn¹

C) przyjmuj¹ kszta³t naczynia D) wszystkie odpowiedzi s¹ poprawne

11. Kowalnoœæ:

A) jest cech¹ typow¹ dla cieczy B) jest w³asnoœci¹ cia³ o strukturze bezpostaciowej

C) dotyczy wszystkich cia³ sta³ych D) charakteryzuje cia³a metaliczne

12. Parowanie:

A) jest zjawiskiem fizycznym

B) zachodzi jedynie z powierzchni cieczy

C) odbywa siê szybciej, gdy powietrze nad ciecz¹ porusza siê szybciej

D) wszystkie odpowiedzi s¹ poprawne

13. Do rozdzielenia mieszaniny wody i soli kuchennej mo¿na zastosowaæ:

A) krystalizacjê B) sedymentacjê C) dekantacjê D) rozdzielacz
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9. Si³y spójnoœci:

A) oddzia³uj¹ miêdzy cz¹stkami tej samej substancji

B) dzia³aj¹ na powierzchni styku dwóch ró¿nych substancji

C) przewa¿aj¹ nad si³ami przylegania w menisku wklês³ym

D) odpowiedzi A i C s¹ poprawne

1.

2.
3.
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16. Oblicz pole podstawy klocka o masie 20 kg wywieraj¹cego na pod³o¿e ciœnienie 2000 Pa.

A) 0,1 m2 B) 0,01 m2 C) 1 m2 D) 0,0001 m2

17. Na klocek unosz¹cy siê w toni cieczy o gêstoœci 0,8 g/cm  dzia³a si³a wyporu o wartoœci 200 N. Oblicz 
objêtoœæ zanurzonego cia³a.

3

A) 0,025 m3 B) 0,5 m3 C) 0,75 m3 D) 1 m3

18. Oblicz ciœnienie hydrostatyczne dzia³aj¹ce w cieczy o gêstoœci 0,8 g/cm  na g³êbokoœci 2 m.3

A) 16 hPa B) 160 hPa C) 32 hPa D) 320 hPa

19. Cia³o ma przyspieszenie o wartoœci 0 m/s . Cia³o to:2

A) pozostaje w spoczynku B) porusza siê ruchem jednostajnym prostoliniowym

C) porusza siê ruchem jednostajnie przyspieszonym D) odpowiedzi A i B mog¹ byæ poprawne

20. Samochód porusza³ siê ze sta³¹ prêdkoœci¹ 20 m/s w czasie 3600 s. Oblicz dystans pokonany przez ten
pojazd.

A) 72 km B) 36 km C) 18 km D) 9 km

22. Pêd cia³a:

A) jest wartoœci¹ wektorow¹ B) jest wprost proporcjonalny do masy cia³a

C) wyra¿any jest w kg x m/s D) wszystkie odpowiedzi s¹ poprawne

23. Samochód poruszaj¹cy siê z prêdkoœci¹ 20 m/s hamowa³ przez 10 s a¿ do zatrzymania. Oblicz 
opóŸnienie tego pojazdu.

A) 21 m/s B) 2 m/s2 C) 3 m/s2 D) 4 m/s2

24. Samochód porusza³ siê ze sta³¹ prêdkoœci¹ 20 m/s pod wp³ywem dzia³aj¹cej si³y ci¹gu o wartoœci 2500 N. 
Wartoœæ si³ oporów ruchu wynosi:

A) mniej ni¿ 2500 N B) wiêcej ni¿ 2500 N

C) 2500 N D) brak danych potrzebnych do obliczenia

25. Obcêgi to maszyna prosta dzia³aj¹ca na zasadzie:

A) bloczku ruchomego B) dŸwigni dwustronnej C) ko³owrotu D) dŸwigni jednostronnej

26. Jak zmieni siê oddzia³ywanie miêdzy dwoma cia³ami niebieskimi, gdy odleg³oœæ miêdzy tymi cia³ami
wzroœnie 2 razy?

A) wzroœnie dwa razy B) zmaleje dwa razy C) wzroœnie cztery razy D) zmaleje cztery razy

27. Oblicz pracê wykonan¹ w czasie niesienia 20 kg torby na dystansie 10 m.

A) 0 J B) 200 J C) 20 J D) 2 J

28. Wska¿ przyk³ady izolatorów termicznych.

A) miedŸ B) szk³o

C) PCV D) odpowiedzi B i C s¹ poprawne

29. Oblicz ciep³o w³aœciwe substancji. Aby ogrzaæ 2 kg badanej substancji o 1 stopieñ K dostarczono 
2600 J.

A) 4200 J/kg x K B) 2600 J/kg x K C) 1300 J/kg x K D) 100 J/kg x K

30. oDo 500 g wody wrzucono 1 kg rozgrzanego do 83,8 C cynku. Jaka by³a temperatura pocz¹tkowa wody, 
ojeœli temperatura koñcowa mieszaniny wynosi³a 30 C. Ciep³o w³aœciwe wody wynosi 4200 J/kg x K, 

a ciep³o w³aœciwe cynku to 390 J/kg x K.

A) 273 K B) 293 K C) 22,5 Co D) 32,5 Co

14. Wska¿ b³êdn¹ informacjê na temat cia³ krystalicznych.

A) charakteryzuj¹ siê kruchoœci¹ B) zawsze s¹ dobrymi przewodnikami elektrycznymi

C) maj¹ sta³¹ temperaturê krzepniêcia D) zawsze s¹ cia³ami bezbarwnymi

15. Ciê¿ar cia³a jest:

A) wielkoœci¹ skalarn¹

B) zale¿ny odwrotnie proporcjonalnie od masy cia³a

C) zale¿ny wprost proporcjonalnie od przyspieszenia grawitacyjnego

D) wiêkszy na Ksiê¿ycu ni¿ na Ziemi

21. Na poni¿szym wykresie przedstawiono zale¿noœæ prêdkoœci od czasu 
dla pewnego cia³a. Oblicz œredni¹ prêdkoœæ tego cia³a.

A) oko³o 4,2 m/s B) 6,3 m/s

C) 5 m/s D) 2,5 m/s

60 120 180 t[s]

v[ms]
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