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We wszystkich zadaniach przyjmij wartość przyspieszenia ziemskiego g =

 

.10
2s

m
 

Zadanie 1 (1 punkt) 

Spadochroniarz opada ruchem jednostajnym. Jego masa wraz z wyposażeniem wynosi 85 kg 

Oceń prawdziwość poniższych zdań. Wskaż, które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe, 

a które fałszywe, wstawiając znak X. 

  P F 

I. Wypadkowa sił działających na spadochron ma wartość 0 N.   

II. Siła oporu ma większą wartość niż 850 N.   

III. Siła oporu ma mniejszą wartość niż 850 N.   

IV. Siła oporu jest mniejsza od siły grawitacji.   

Zadanie 2 (1 punkt) 

Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź A, B lub C i jej uzasadnienie 1., 2. lub 3. Na niektórych 

odcinkach toru wyścigowego samochód rajdowy porusza się z przyspieszeniem. 

Siły działające 

na pojazd 

w ruchu 

przyspieszonym 

A. 
nie  

równoważą się, 
więc w tej 

sytuacji 

obowiązuje 

1. 
I zasada dynamiki 

Newtona 

B. równoważą się, 

2. 
II zasada dynamiki 

Newtona 

3. 
III zasada dynamiki 

Newtona 

Zadanie 3 (1 punkt) 

Jezioro, w którym przeprowadzane jest szkolenie płetwonurków, ma głębokość 50m. Pewne 

ćwiczenia wykonywane są przez nurków na głębokości 5 m pod powierzchnią wody. 

Przyjmując, że ciśnienie atmosferyczne wynosi 1013 hPa a woda ma gęstość 1000 kg/m
3
,  

to ciśnienie w miejscu, gdzie płetwonurek wykonuje ćwiczenia ma wartość: 

A) 50000 hPa 

B)  5065 hPa 

C) 1513 hPa 

D) 500 hPa 

Zadanie 4 (1 punkt) 

Pasażer pociągu poruszającego się z prędkością 15 m/s zaobserwował przez okno drugi 

pociąg nadjeżdżający z naprzeciwka w czasie 5 s. Jeżeli długość obserwowanego pociągu jest 

równa 120 m, to prędkość z jaką się on poruszał miała wartość: 

A) 8
𝑚

𝑠
’ 

B) 9
𝑚

𝑠
, 

C) 24
𝑚

𝑠
, 

D) 39
𝑚

𝑠
. 
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Zadanie 5 (1 punkt) 

Rekord świata w podnoszeniu ciężarów wynosi 214 kg w podrzucie. Aby zaliczyć podejście 

w podrzucie, sportowiec musi nieruchomo utrzymać sztangę przez 3 s ponad głową. W tym 

czasie wykona on pracę o wartości: 

A) 0 J 

B) 642 J 

C) 6420 J 

D) 4280 J 

Zadanie 6 (1 punkt) 

Dwaj chłopcy ciągną linę w przeciwne strony, przy czym każdy z nich działa na linę siłą 

o wartości 50 N. Gdyby przeciąć tę linę i zamocować tam siłomierz, to wskaże on siłę 

o wartości: 

A) 0 N. 

B) 50 N. 

C) 100 N. 

D) 200 N 

Zadanie 7 (2 punkty) 

Większość sztucznych ogni wykorzystywanych podczas zabaw i uroczystości zapala się po 

odpaleniu  w najwyższym punkcie  lotu. Jeden z nich został wystrzelony pionowo do góry 

z prędkością 40 m/s. Oblicz na jakiej wysokości nastąpi rozbłysk?   

 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

Zadanie 8 (3 punkty) 

Uzupełnij, podkreślając właściwe określenia tak, aby powstały zdania prawdziwe. 

Występowanie napięcia powierzchniowego jest związane z działaniem sił spójności 

/przylegania  między cząsteczkami cieczy znajdującymi  się wewnątrz cieczy / na 

powierzchni/. Na cząsteczki na powierzchni cieczy działają siły, które równoważą się / nie 

równoważą się, a wypadkowa tych sił jest skierowana do dołu/ wynosi 0/ skierowana do góry. 

W przypadku, gdy siły przylegania są większe / mniejsze od sił spójności, ciecz tworzy 

menisk wklęsły, natomiast gdy siły spójności są większe / mniejsze od sił przylegania, 

powierzchnia swobodna tworzy menisk wypukły.  
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Zadanie 9 (4 punkty) 

Przyporządkuj do podanej przemiany fazowej odpowiadający jej numer wykresu.  

Zależność temperatury wody od czasu dla  

A) wrzenia ………………….. 

B) krzepnięcia     ………………….. 

C)  skraplania     …………………… 

D) topnienia       ………………….... 

poprawnie przedstawia wykres:  

 

 

Zadanie 10 (3 punkty) 

Dom Maćka znajduje się w odległości 700 m w linii prostej od domu Filipa. Chłopcy wyszli 

równocześnie z domów, kierując się ku sobie. Maciek maszeruje z prędkością 8 km/h,  

a Filip 6 km/h. W jakiej odległości od domu Maćka spotkają się chłopcy? Zapisz obliczenia. 
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Zadanie 11 (4 punkty) 

Ciśnienie na dnie zbiornika napełnionego wodą wynosi 16 000 Pa. Niestety w dnie zbiornika 

powstała szczelinka o powierzchni 
1

4
 cm

2
.  

Zadanie 11. 1 (3 punkty) 

Oblicz wartość siły, którą należy działać od dołu na szczelinkę,  aby woda nie wyciekła 

ze zbiornika. 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

Zadanie 11. 2 (1 punkt)  

Oceń, czy uda ci się zatrzymać strumień wody, jeżeli zatkasz otwór palcem. Uzasadnij. 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

Zadanie 12 (11 punktów) 

Z pionowego urwiska odpadł kamień i spadł swobodnie na ziemię w ciągu trzech sekund. 

Zadanie 12.1 (1 punkt) 

Oblicz drogę przebytą przez kamień w ciągu pierwszej sekundy.  

                                 

                                 

                                 

                                 

Zadanie 12.2  (1 punkt) 

Oblicz drogę przebytą przez kamień w ostatniej sekundzie ruchu. 
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Zadanie 12.3 (1 punkt) 

Oblicz, z jakiej wysokości odpadł  kamień? 

                                 

                                 

                                 

Zadanie 12.4 (1 punkt) 

Oblicz, ile wynosiła prędkość kamienia tuż przed zderzeniem z podłożem. 

                                 

                                 

                                 

Zadanie 12.5 (4 punkty) 

Narysuj wykresy v( t ) i s( t ) dla tego kamienia. 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

Zadanie 12.6 (3 punkty) 

Narysuj wykres pokazujący, jak zmieniała się wysokość kamienia nad ziemią wraz 

z upływem czasu h( t ) 
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Zadanie 13 (2 punkty) 

Prawo Archimedesa określa, że siła wyporu jaką ciecz działa na ciało w niej zanurzone ma 

taką samą wartość jak ciężar wypartej cieczy. 

 

Zadanie 13.1 (1 punkt) 

Biorąc to pod uwagę, wskaż, które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe, a które fałszywe, 

wstawiając znak X. 

 

  P F 

A Siła wyporu nie zależy od ciężaru ciała zanurzonego w cieczy.   

B Siła wyporu nie zależy od objętości ciała zanurzonego w cieczy.   

C Siła wyporu nie zależy od gęstości ciała zanurzonego w cieczy.   

D Siła wyporu zależy od głębokości zanurzenia ciała w cieczy.   

 

 

 

Zadanie 13.2 (1 punkt) 

 

 

 

 

 

 

A. FB > FD > FA = FC 

B. FC = FD > FA > FC 

C. FB > FA > FC = FD 

D. FA = FC < FB < FD 

E. FD < FB < FC < FA 

Rys. 1 

  

Rysunek nr 1. przedstawia ciała o różnych 

kształtach zanurzone w wodzie.  

Wskaż, która z poniższych relacji określa 

prawidłowo zależności pomiędzy siłami 

wyporu działającymi na te ciała w wodzie: 
 A 

B 

C 

D 
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Zadanie 14 (5 punktów) 

Uczeń wykonujący doświadczenie zauważył, że drewniany sześcian pływa w wodzie 

o gęstości 1000 
𝑘𝑔

𝑚3
, zanurzony dokładnie do połowy (zobacz rys. 2).  

 

Rys. 2.     Rys.3. 

Zadanie 14.1 (2 punkty) 

Oblicz gęstość drewnianego klocka. 

 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

Zadanie 14.2 (3 punkty) 

Następnie do wody dolał taką samą objętość nafty o gęstości 800 
𝑘𝑔

𝑚3.   

Na rysunku nr 3.  narysuj  położenie tego sześcianu, gdy do naczynia dolejemy nafty.  

Swoją odpowiedź uzasadnij, wykonując odpowiednie obliczenia, w których wyznaczysz 

objętość części zanurzonej klocka.  

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

woda woda 

nafta 
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BRUDNOPIS 

 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 


