
Zestaw nr 1. Zadania powtórzeniowe dla klas trzecich (odpowiedzi są poniżej) – część pierwsza 

Wykonaj wszystkie obliczenia i uzasadniaj swoje odpowiedzi tam, gdzie obliczenia nie są potrzebne. 

1. Gęstość nafty wynosi 800 
  

  . Jaką masę mają 2 litry (2I) tej nafty?  

2. Trzy kule wykonane są z tego samego stopu metali mają odpowiednio objętości: 10 cm
3
, 25 cm

3
, 120 cm

3
. 

Masa pierwszej kuli wynosi 0,084 kg. Oblicz masy pozostałych kul.   

3. Żelazny drut po ogrzaniu o 200 °C wydłużył się o 6 mm. Jak i o ile zmieni się długość tego drutu, jeżeli 

ochłodzimy go o 20 °C?  

4. Samochód ciężarowy o masie 10 t styka się czterema oponami z jezdnią. Oblicz parcie oraz ciśnienie 

wywierane przez ten samochód na jezdnię, jeżeli powierzchnia styku opony wynosi 0,005 m
2
.  

5. Bryłka plasteliny wrzucona do menzurki wyparła 10 cm
3
 wody. Jaka siła wyporu działa na plastelinę? Gęstość 

wody wynosi 1000 
  

    

6. Jaka siła wyporu działa na szklaną kulę o objętości 0,05 m
3
, zanurzoną w: wodzie, glicerynie, nafcie? 

Gęstości wynoszą: dla wody 1 000 
  

  ,  dla gliceryny    1 260 
  

  , dla nafty 700 
  

  .  

7. Jaka wypadkowa siła działa na miedziany klocek o masie 180 g całkowicie zanurzony w glicerynie? Gęstość 

miedzi wynosi 8 960 
  

  . Wynik zaokrąglij do drugiego miejsca po przecinku.  

8. Uporządkuj wartości prędkości od najmniejszej do największej: 18
  

 
,  4 

 

 
,  0,18 

  

   
.  

9. Ślimak poruszał się ze stałą prędkością 0,02 
  

 
. Jaką drogę przebył ślimak w czasie jednej godziny? Wynik 

podaj w mm,  cm, m,  km,  dm.  

10. Które z wahadeł, 1 czy 2, przedstawionych na kolejnych rysunkach, będzie mieć większy okres drgań? Opory 

ruchu pomiń. (l – długość wahadła).             W każdym przypadku uzasadnij odpowiedź.  

a)  1 2 m1 < m2 b) 1 2 m1 = m2 

                                                           l1  = l2   l1 < l2 

 

11. Motocyklista przejechał 50 km w lesie w ciągu trzech godzin, a następnie jechał 90 km szosą przez dwie 

godziny. Ile wynosiła średnia prędkość motocyklisty na całej trasie?  

12. Ciało rusza z miejsca z przyspieszeniem a = 1
 

  
. Oblicz drogę przebytą przez to ciało w piątej sekundzie 

ruchu? Oblicz drogę przebytą przez to ciało po pięciu sekundach ruchu.  

13. Pociąg jadący z prędkością 36 
  

 
 poruszał się po wyłączeniu silników jeszcze w ciągu 

 

 
 min ruchem 

jednostajnie opóźnionym prostoliniowym aż do zatrzymania. Jakie było opóźnienie w tym ruchu? Narysuj 

wykres zależności prędkości od czasu. Oblicz drogę.  

14. Nurek zanurzył się w morzu na głębokość 15 m. Jakie ciśnienie wywiera na niego woda? Ciśnienie 

atmosferyczne wynosi około 1000 hPa, a gęstość (ρ) wody morskiej 1030 
  

  .  

15. Z jaką prędkością wiruje kamień umocowany na sznurku o długości 50 cm, jeżeli okres obiegu kamienia 

wynosi 2s?  

16. Na spoczywające ciało o masie 50 kg zaczęła działać stała siła 50 N. Oblicz drogę, jaką przebędzie ciało  

w czasie 4s od początku ruchu. Jaka będzie wtedy jego prędkość chwilowa?  

17. Pod wpływem siły ciągu 2 000 N samochód porusza się z przyspieszeniem a = 1,5 
 

  
. Oblicz masę 

samochodu, jeżeli siły oporu działające na samochód mają wartość 500 N. Wykonaj odpowiedni rysunek 

pomocniczy. 

18. Dwa połączone klocki o masach m1 = 0,2 kg i m2 = 0,3 kg poruszają się po poziomym stole bez oporów ruchu 

pod wpływem stałej siły F = 10 N. Ile wynosi ich przyspieszenie i siła napinająca nić łączącą klocki? 

Wykonaj odpowiedni rysunek pomocniczy.  

19. Masa pocisku wynosi 20 g. Jaka jest prędkość tego pocisku opuszczającego lufę, jeżeli sztucer o masie 6 kg 

uzyskuje prędkość odrzutu 2 
 

 
?  



20. Poruszająca się bez oporu kula o masie 2 kg uderza z prędkością o wartości 5 
 

 
 w nieruchomą kulę o masie  

3 kg tak, że kule łączą się ze sobą. Oblicz wartość prędkości obu kul po zderzeniu.  

21. Na podstawie wykresu zależności prędkości v od czasu t: v(t) dla pewnego ciała określ lub oblicz:  

a) jakim ruchem poruszało się ciało na poszczególnych odcinkach i w jakich przedziałach czasu,  

b) wartość prędkości ciała po 2s, 5s i 12s,                         v, 
 

 
 

c) wartość przyspieszenia na trzech odcinkach,  

d) drogę przebytą w ciągu 16s,  

e) prędkość średnią w tym ruchu.                                            10                          

f) Sporządź wykres zależności:    1)  a(t),        2)  s(t).                                           

 

 0   4 8     12            16 t, s 

22. Piłkę o masie 100 g rzucono do góry z prędkością 5 
 

 
  Na jaką maksymalną wysokość wzniesie się piłka? 

Opory ruchu pomiń.  

23. Piłkę upuszczono swobodnie z balkonu (5 m). Oblicz wartość prędkości, z jaką piłka uderzy o ziemię. Opory 

ruchu pomiń. 

24. Na podstawie wykresu zależności zmiany temperatury T pewnego ciała od czasu t przy równomiernym 

ogrzewaniu ustal: jaka to jest substancja, jakim procesom odpowiadają odcinki A, B, C, D, jakim stanom 

skupienia odpowiadają wymienione wyżej odcinki. 

 T, °C  

          D 

               100  

                                           C 

                    0  A B                t, min 

  

ODPOWIEDZI 

1. 1,6 kg 

2. 0,21 kg;   1,008 kg 

3. Skróci się o 0,6 mm  

4. 100 kN;  5 MPa 

5. 0,1 N 

6. 500 N,  630 N,  350 N 

7. 1,55 N 

8. 0,18 
  

   
,  4 

 

 
 ,  18 

  

 
 

9. 7 200 mm,  720 cm,  7,2 m,  0,0072 km,  72 dm 

10. a) jednakowy;  b) 2 

11. 28 
  

 
 

12. W piątej sekundzie: 4,5 m;  po pięciu sekundach: 12,5 m 

13. a = -0,25 
 

  
    s = 200 m 

14. 254 500 Pa 

15. 1,57 
 

 
 

16. S = 8 m,    v = 4 
 

 
 

17. 1 000 kg 



18. a = 20 
 

  
,   F1 = 4 N 

19. 600 
 

 
  

20. 2 
 

 
  

21. c)  a1 = 2,5 
 

  
,   a2 = 0 

 

  
,  a3 = -1,25 

 

  
         d) s = 100 m      e) vśr =  6,25 

 

 
 

22. 1,25 m 

23. 10 
 

 
 

Część druga 

1. Prędkość fali wyraża się wzorem: v= : T, gdzie:  - długość fali, T – okres drgań. Ile wynosi długość fali na 
powierzchni wody, jeżeli prędkość jej ruchu jest równa 3 m/s, a czas jednego pełnego wychylenia (do góry, do 

dołu i z powrotem) przedmiotu leżącego na powierzchni wynosi 2 s? 

 

2. Zakres częstotliwości słyszalnych dźwięków przez ludzi wynosi od 16 Hz do 20000 Hz (20 kHz). Jaki jest zakres 

długości fal głosowych w powietrzu, jeżeli ich prędkość w powietrzu wynosi około 340 m/s? 
 

3. Prędkość fali wyraża się wzorem: v= : T, gdzie:  - długość fali, T – okres drgań. Fala poprzeczna przesuwa się 
po sznurze z prędkością 2 m/s. Długość fali równa się 80 cm. Ile wynosi okres drgań cząsteczek sznura?  

 

4. Od chwili dostrzeżenia błyskawicy do usłyszenia grzmotu upłynęło 9 sekund. Przyjmij, że prędkość fali 
dźwiękowej w wilgotnym powietrzu wynosi około 335 m/s, a prędkość światła jest nieskończenie duża. Oblicz,     

w jakiej odległości nastąpiło uderzenie pioruna. 

 

5. W odkrytym garnku woda przez pewien czas wrzała. W tym czasie z garnka odparował 1 litr wody. Oblicz, ile 

energii stracono na odparowanie wody. Ciepło parowania wody w temperaturze wrzenia: 2 258 000 
 

  
 

 

6. Ile energii wydzieli się podczas skroplenia masy 20 kg pary wodnej w temperaturze 100°C i oziębienia powstałej 

wody do 30°C? Ciepło właściwe wody: 4200 
 

    
.  

7. Ile energii zużyto na ogrzanie wody o masie 2 kg od temperatury 20°C do temperatury wrzenia przy normalnym 

ciśnieniu atmosferycznym i odparowaniu tej wody w temperaturze wrzenia? 

 

8. Naczynie zawiera 2 kg wrzątku. Jeżeli dostarczymy tej wodzie 230 kJ energii, to wyparuje z całej masy wody: 

a) 2%,       b)  5%,     c)   20%,    d)  50%,     e)  100%. 
 

9. Do 2 kg wody o temperaturze 15ºC wrzucono kawałek żelaza o temperaturze 100ºC. Temperatura końcowa 
wynosiła 20ºC. Jaką masę miał kawałek żelaza? Wynik podaj z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. 

Ciepło właściwe żelaza: 460 
 

    
.  

 

10. Laskę szklaną pocieramy papierem. Stwierdzamy, że ma ona ładunek dodatni. Czy papier również się elektryzuje? 
Jeżeli tak, to dlaczego? Jaki uzyskuje ładunek? 

 

11. Kropla wody mająca ładunek elektryczny +q połączyła się z drugą kroplą o ładunku  –q. Jaki jest ładunek 

elektryczny nowo utworzonej kropli? 

 

12. Dwa ładunki elektryczne przyciągają się siłą 12 N. Jaka będzie wartość siły przyciągania, gdy ładunek jednego              

z nich i odległość zwiększymy dwa razy? Uzasadnij.  
 



13. Przy nalewaniu benzyny na stacji paliw korpus cysterny łączy się zawsze z ziemią za pomocą metalowego 

przewodnika. W jakim celu się to robi 
 

14. Na jedwabnej nici wisi naelektryzowana kulka. W jaki sposób można określić znak ładunku elektrycznego tej 
kulki? 

 

15. Dwie naelektryzowane małe kuleczki przyciągają się siłą 0,01 N. Jaką siłą przyciągałyby się one z tej samej 

odległości, gdyby ładunek jednej zwiększyć 3 razy, a drugiej zwiększyć 4 razy? Uzasadnij.  

 

16. Mama zostawiła metalową chochelkę w gorącej zupie. Uchwyt na szczęście nie był zanurzony; po pewnej chwili 

stwierdzasz, że jest on również gorący. Spróbuj wyjaśnić, z jakim zjawiskiem masz do czynienia. Napisz krótko 
według następującego planu: 

a. nazwij zjawisko;  

b. wyjaśnij, co dzieje się z cząsteczkami chochelki;  

c. wymień dwa przykłady zastosowania tego zjawiska;  
d. wymień dwa przykłady, że zjawisko to może nam przeszkadzać. 

 

17. Wiedząc, że  dyfuzja jest to samorzutne rozprzestrzenianie się jednej substancji w drugiej, wyjaśnij zjawisko 

rozchodzenia się zapachów w powietrzu. 

 

18. Uzupełnij zdania: 

Topnienie, jest to proces zamiany ...............................w ...............................     Sublimacja, jest to proces zamiany 

.............................. w ........................... Parowanie, jest to proces zamiany .......................................                                

w ................................  Resublimacja, jest to proces zamiany ...................................... w ............................ 

Krzepnięcie, jest to proces zamiany ...................................... w ............................ Skraplanie, jest to proces zamiany 

...................................... w ............................ 

 

19. Gęstość drewna (ρ) wynosi 500 kg/m
3
; Oblicz masę (m) 0,4 m

3
 drewna. Wyraź gęstość drewna w g/cm

3
.  

Przydatna zależność: ρ = m/V, gdzie V oznacza objętość. 

 

20. Podaj i krótko scharakteryzuj kilka własności fizycznych wody, pozwalających na przetrwanie życia.  

 

21. Laborant miał do dyspozycji termometr alkoholowy o zakresie temperatur:  

- 50°C do 50°C. W pewnym momencie chciał zmierzyć temperaturę wrzącej wody (pod normalnym ciśnieniem 

atmosferycznym). W tym celu użył wymienionego wyżej termometru. Opisz skutki postępowania laboranta; zrób to 

według następującego planu: 

a. krótko napisz, co stanie się z termometrem; 
b. nazwij zjawisko; 

c. wyjaśnij, co dzieje się z cząsteczkami alkoholu;  

 

22. Wiedząc, że: 

-siły spójności są miarą oddziaływań między cząsteczkami tej samej substancji,  

a siły przylegania – miarą oddziaływań między cząsteczkami różnych substancji stykających się ze sobą, 

-menisk, to kształt powierzchni swobodnej cieczy,  

a. wyjaśnij zjawisko menisku wypukłego; 

b. napisz, która ciecz posiada menisk wypukły.  



 

23. Gęstość wody (ρ) wynosi 1000 kg/m
3
; Oblicz masę (m) 0,2 m

3
 wody. Wyraź gęstość wody w g/cm

3
. Przydatna 

zależność: ρ = m/V, gdzie V oznacza objętość. 

 

24. Jak można wyznaczyć objętość niewielkiego ciała stałego o nieregularnych kształtach, mając do dyspozycji 

menzurkę i wodę.

 

25.  

 

 

 

26.  

a. oznacz bieguny magnesów;  

b. uzasadnij swoje oznaczenia. 
 

 

 

Obok siebie zawieszono dwa 

magnesy.  

a. wskaż rysunek, który 

przedstawia to właściwie;  
b. uzasadnij wybór. 

 

27.  

 

Dłoń obejmuje przewodnik z prądem; 

a. opisz zjawisko przedstawione na rysunku 
obok 

28.  

 

a. jakie urządzenie przedstawia rysunek obok i gdzie 

znalazło ono zastosowanie (wystarczy dwa przykłady)? 

b. jakie zjawisko wykorzystane jest w tym urządzeniu? 
Opisz je. 

29.  

Uzwojenie pierwotne transformatora zawiera 220 zwojów. Ile zwojów jest  

w uzwojeniu wtórnym, jeśli transformator podwyższa napięcie 5-krotnie?  

30.  

 

 

 

31.  

a. zaznacz 
kierunek kształt 

i zwrot linii 

pola 

magnetycznego;  
b. jaka jest istota 

magnetyzmu? 

 

 

 

 

Magnes podzielono na części tak, jak 

przedstawiono na rysunku; 

a) zaznacz (nazwij) bieguny 

otrzymanych w ten sposób 

magnesów. 



 

32. Przeanalizuj poniższy rysunek                  

i odpowiedz na pytania: 

 

a. jak zachowa się ramka po przepuszczeniu przez 
nią prądu? 

b. Jak swoją odpowiedź mógłbyś (mogłabyś) 

uzasadnić  koledze? 

33. Na podstawie pierwszej zasady termodynamiki uzasadnij, dlaczego: 

a) w czasie wiercenia wiertło robi się gorące, 
b) kowal podgrzewa podkowę i jeszcze ją podgrzewa, 

c) pojemnik ze sprężonym powietrzem (do czyszczenia komputera) po jednorazowym opróżnieniu pokrywa się 

szronem, 

d) pojemnik z dezodorantem w sprayu po intensywnym używaniu robi się zimny, 
e) mocno (szybko) wydychane powietrze jest dość chłodne, a gdy delikatnie „chuchamy” na rękę, czujemy 

ciepło?  

34.  
 

 

a. przeanalizuj wykres, nazwij i opisz 

zjawisko przedstawione za pomocą 

wykresu; 
b. gdzie wykorzystujemy to zjawisko? 

 

35.  

W uzwojeniu pierwotnym transformatora płynie prąd o natężeniu 1 A. Oblicz natężenie prądu w uzwojeniu wtórnym, 

jeśli wiadomo, że w uzwojeniu pierwotnym jest 50 zwojów, a w uzwojeniu wtórnym 2500 zwojów. 

 

ODPOWIEDZI 

1. 6 m 

2. Od  21,25 m  do 0,017 m 

3. 0,4 s 

4. 3 015 m 

5. 2 258 000 J 

6. 51 040 000 J 

7. 5 188 000 J 

8. b) 

9. 1,14 kg 

12. 6 N 

15. 0,12 N 

19. 200 kg;   0,5 
 

    

23. 200 kg;  1
 

    

29. 1 100 

35. 0,02 A 

 


