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 We wszystkich zadaniach przyjmij wartość przyspieszenia ziemskiego g =

 

.10
2s

m
 

 

Zadanie 1. (1 punkt) 

Zamknięta szklana butelka pływa prawie całkowicie zanurzona w wodzie o temperaturze 10
 o
C. 

Gdy podgrzejemy wodę, butelka idzie na dno ponieważ 

A) maleje gęstość wody. 

B) zwiększa się ciśnienie w butelce. 

C) zwiększa się gęstość wody. 

D) maleje siła wyporu, która na nią działa. 

Zadanie 2. (1 punkt) 

Dwa baloniki naelektryzowane ładunkami jednoimiennymi wiszą na izolowanych nitkach 

zaczepionych w jednym punkcie. Zakreśl, co się stanie, jeżeli między baloniki wstawimy 

uziemioną płytę metalową. 

A) Zwiększy się wychylenie baloników. 

B) Wychylenie baloników się zmniejszy. 

C) Baloniki dotkną płyty. 

D) Baloniki nie zmienią swojego wychylenia. 

Zadanie 3. (1 punkt) 

Uzupełnij rysunek 1.  przedstawiający pole magnetyczne Ziemi,  zaznaczając zwrot linii pola 

magnetycznego Ziemi oraz uzupełniając nazwy biegunów magnetycznych i geograficznych. 

 

 Rys.1 
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Zadanie 4. (1 punkt) 

Uczniowie dwukrotnie wytworzyli falę na sznurze przywiązanym do klamki, 

zwiększając częstotliwość drgań za drugim razem. Który wniosek sformułowali 

błędnie? 

A. Jeżeli fala biegnie wzdłuż sznura, to każdy element sznura porusza się ruchem 

drgającym. 

B. Gdy zwiększymy częstotliwość drgań, zwiększa się wówczas i amplituda 

drgań.  

C. Jeśli częstotliwość pobudzania końca sznura jest większa, to fala na sznurze 

ma większą częstotliwość. 

D. Fala na sznurze ma taki sam okres, jak okres pobudzania końca sznura. 

 

Zadanie 5. (1 punkt.) 

Wskaż, które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe, a które fałszywe, wstawiając znak X  

Dwa wahadła o tej samej długości i różnej masie wychylono z położenia równowagi.  

 P F 

A. Do położenie równowagi szybciej wróci wahadło o większej masie.   

B. 
Jeśli je wychylono o jednakowy kąt, to okresy drgań wahadeł są 

jednakowe. 

  

C.  
Jeśli wahadło o większej masie odchylono o większy kąt, to okres drgań 

tego wahadła będzie dłuższy, niż okres wahadła o mniejszej masie. 

  

Zadanie 6. (1 punkt) 

Z wyrzutni o masie 2 t wystrzelono pocisk o masie 1 kg. Wskaż, które z poniższych stwierdzeń 

są prawdziwe, a które fałszywe, wstawiając znak X. 

 P F 

A. 
Energia kinetyczna pocisku jest taka sama jak energia kinetyczna 

wyrzutni. 

  

B. 
Energie kinetyczne pocisku i wyrzutni są różne, natomiast wartości 

pędów pocisku i wyrzutni są jednakowe. 

  

C. 
Energia kinetyczna pocisku jest mniejsza niż energia kinetyczna 

wyrzutni, bo masa pocisku jest znacznie mniejsza niż masa wyrzutni. 

  

D. 

Prędkość wyrzutni i pocisku w chwili wystrzału są odwrotnie 

proporcjonalne do ich mas, więc energia kinetyczna pocisku będzie 

większa, niż energia kinetyczna wyrzutni.  

  

 



 

4 

Zadanie 7  

Przedstawiony schemat obwodu Rys. 2 dotyczy zadań 7.1, 7.2, 7.3  

 

Rys. 2. 

Zadanie 7.1 (2 punkty) 

Analizując schemat oceń poprawność informacji o podanych wielkościach, wstawiając znak  X 

w odpowiednią kolumnę.  

 P F 

A. Natężenie prądu wpływającego do węzła W1 wynosi 8A.   

B. 
Napięcie na końcach opornika R1  jest 3 razy mniejsze niż na końcach 

opornika R2. 

  

C. 

Prawo opisujące zależność natężeń prądów wpływających do węzła 

i wypływających z węzła jest szczególnym przypadkiem zasady 

zachowania ładunku elektrycznego. 

  

Zadanie 7.2 (2 punkty) 

Wartość oporności ustalona na podstawie schematu wynosi odpowiednio: 

  P F 

D. Oporność opornika R2 wynosi 2 Ω.   

E. Oporność opornika R1 jest taka sama jak opornika R2   

F. Oporność zastępcza takiego układu jest równa 1,5 Ω.   

Zadanie 7.3 (2 punkty) 

Na podstawie analizy schematu można stwierdzić, że moc i praca prądu elektrycznego  

 

  P F 

G. W każdym oporniku wydzielana jest taka sama moc.   

H. W oporniku R2 wydzielana jest moc 72 W   

I. 
Praca wykonana przez prąd elektryczny przepływający przez obydwa 

oporniki w czasie 20 s wynosi 1920 J 
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Zadanie 8.  

Wykres Rys. 3. gęstości jako funkcji głebokości dotyczy zadań 8.1 i 8.2 

Na wykresie przedstawiono zmianę 

gęstości wody oceanicznej wraz 

z głębokością.  

Jest to wynik wzrastającego wraz 

z głębokością wody zasolenia.  

W wodzie tej pływa batyskaf, którego 

masa własna wynosi 3,4 t, a objętość 

własna 4 m
3
. Maksymalna masa 

balastu wodnego wynosi 1 t. 

 

Rys. 3 

Zadanie 8.1 (3 punkty) 

Oblicz i wyraź w procentach, jaka część batyskafu wystaje ponad powierzchnię wody, gdy jego 

zbiorniki balastowe są puste. 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

Zadanie 8.2 (3 punkty) 

Oblicz maksymalną głębokość, na która może zostać opuszczony ten batyskaf z maksymalnie 

wypełnionymi zbiornikami balastowymi. 
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Zadanie 9 

Soczewka obiektywu projektora tworzy ostry obraz przedmiotu o wysokości h = 25 cm na 

ekranie odległym od obiektywu o  y = 4 m. Wysokość obrazu na ekranie ma wynosić H = 2m. 

Zadanie 9.1 (3 punkty) 

Narysuj bieg promieni w soczewce oraz określ cechy powstałego obrazu. 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

Zadanie 9.2 (4 punkty) 

Oblicz wartość ogniskowej soczewki skupiającej obiektywu.  

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

Ekran
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Zadanie 10.  

Dwa gładkie klocki, z których pierwszy ma masę m1 = 4 kg a drugi m2 = 2 kg, połączono 

nierozciągliwą nicią. Do klocka o większej masie przyłożono siłę o wartości F1 = 10 N, a do 

drugiego siłę o wartości F2 = 4 N. Pomiń masę nici oraz opory ruchu.  

 

Rys. 4. 

Zadanie 10.1 (1 punkt) 

Zaznacz na rysunku  4. i oblicz wartość wektora siły wypadkowej oraz zapisz 3 cechy siły 

wypadkowej, działającej na układ klocków.  

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

Zadanie 10.2 (1 punkt) 

Oblicz przyspieszenie układu.  

                                 

                                 

                                 

                                 

 

Zadanie 10.3 (1 punkt) 

Czy wartość siły, jaką nitka ciągnie klocek o masie m2 jest równa wartości siły naciągu nitki?  

Uzasadnij swoją odpowiedź, powołując się na odpowiednią zasadę lub prawo fizyczne.  

                                 

                                 

                                 

                                 

Zadanie 10.4 (2 punkty) 

Oblicz wartość siły naciągu nici. 
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Zadanie 11. (5 punktów) 

Radiowóz jechał z prędkością 40 km/h. W pewnej chwili minął go czerwony samochód jadący 

z prędkością 50 km/h, bez włączonych świateł. Dokładnie w momencie mijania radiowóz 

włączył sygnał i zaczął przyspieszać 1,5 m/s
2
. 

Oblicz, jaką prędkość miał radiowóz w chwili, gdy dogonił czerwony samochód. 

Wartość prędkości wyraź w km/h. 
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Zadanie 12 (5 punktów) 

Serce spełnia rolę pompy tłoczącej krew do aorty. Przyjmując dla uproszczenia, że aorta do 

której wtłaczana jest krew ma kształt walca, oblicz z jaką mocą pracuje serce, jeżeli podczas 

każdego cyklu pracy, lewa komora kurcząc się wtłacza do aorty krew o masie 70 g pod 

ciśnieniem 2,6 · 10 
4
 Pa, a w czasie 1 minuty następuje 75 skurczów komory serca? Przyjmij, 

że aorta ma stały przekrój poprzeczny, a gęstość krwi wynosi 1050 kg/m
3 
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BRUDNOPIS 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 


