
ZADANIA POWTÓRKOWE  

WWEE  WWSSZZYYSSTTKKIICCHH  ZZAADDAANNIIAACCHH  WWYYMMAAGGAAJJĄĄCCYYCCHH  OOBBLLIICCZZEEŃŃ  ZZAAWWSSZZEE  ZZAAPPIISSUUJJ  DDAANNEE  II  

SSZZUUKKAANNEE,,  OOBBLLIICCZZEENNIIAA  II  OODDPPOOWWIIEEDDŹŹ!!!!!!!!!!!!  

 

Zadanie 1 

 

Na żarówkach do latarek znajdują się informacje o warunkach ich pracy. 

2,4 V 0,75 A   2,4 V 0,5 A 

Jeżeli w tym samym czasie każda z żarówek pracuje w warunkach zgodnych z umieszczoną na niej infor-

macją, to  

A. pierwsza żarówka pobiera prąd o większej mocy.  

B. do pierwszej żarówki przyłożone jest mniejsze napięcie.  

C. przez drugą żarówkę płynie prąd o większym natężeniu.  

D. opór pierwszej żarówki jest większy niż drugiej.  

 

Zadanie 2 

  

Paweł uchylił drzwi z ciepłego pokoju do zimnego korytarza. Wzdłuż pionowej szczeliny powstałej między 

drzwiami i framugą przesuwał zapaloną świeczkę. W którym fragmencie szczeliny płomień świeczki powi-

nien odchylić się od pionu najmniej?  
A. W środkowym.  B. W dolnym.   C. W górnym.   D. Wszędzie jednakowo.  
 

Zadanie 3 

 

Oblicz, jaką objętość miał Cullinan (największy znaleziony diament). Przyjmij, że gęstość diamentu wyno-

si 3,2 g/cm3. Zapisz obliczenia. Wynik zaokrąglij do całości. 

Zadanie 4 

  

Ola wlała ćwierć litra wody o temperaturze 20° C do czajnika o mocy 1000 W. Do ogrzania 1 kg wody o 1° 

C potrzeba 4200 J energii. Oblicz, po jakim czasie woda w czajniku osiągnie temperaturę wrzenia 100° C. 

Przyjmij, że 1 litr wody ma masę 1 kg, a całe ciepło wydzielane w grzałce jest pobierane przez wodę. Za-

pisz obliczenia. 

Informacje do zadań 1., 2. i 3. W tabeli przedstawiono średnie zużycie energii przez organizm zawodnika pod-

czas uprawiania wybranych dyscyplin sportowych. Przyjmij, że zużycie energii jest wprost proporcjonalne do 

czasu. 

Dyscyplina sportowa  
 

Czas treningu w minutach  Średnie zużycie energii w kiloka-

loriach (kcal)  

Siatkówka  120  700  

Pływanie  60  600  

Aerobik  30  250  

Piłka nożna  90  1050  

Kolarstwo  45  450  

 

Zadanie 5 

 

Ile energii zużywa organizm zawodnika podczas trwającego 1,5 godziny treningu siatkówki?  
A. 525 kcal B. 600 kcal C. 700 kcal D. 1050 kcal  

Zadanie 6 

 

Organizm zawodnika podczas trwającego 60 minut treningu zużył 500 kcal. Którą dyscyplinę sportową 

trenował zawodnik?  

A. Piłkę nożną.    B. Pływanie.     C. Kolarstwo.     D. Aerobik.  



 

Zadanie 7  

 

Podczas treningu piłki nożnej organizm zawodnika zużył 1400 kcal. Ile godzin trwał ten trening?  

A. 1,5     B. 2     C. 2,5     D. 3 
 

Zadanie 8 

  

Energię zużywaną przez organizm człowieka można wyrażać w kilokaloriach (kcal) lub w kilodżulach 

(kJ). Przyjmij, że 1 kcal = 4,19 kJ. Wskaż prawidłową odpowiedź.  

A. 130 kcal to 54,47 kJ        B. 5447 kcal to 130 kJ           C. 130 kcal to 544,7 kJ               D. 544,7 kcal to 130 kJ 

 

Zadanie 9 

 

Syrena alarmowa wydaje dźwięk o częstotliwości 170 Hz. Jaką długość ma fala dźwiękowa, jeśli jej pręd-

kość w powietrzu ma wartość 340 ?  

A. 0,5 m       B. 2 m       C. 510 m         D. 57 800 m  

 

Zadanie 10 

 

Zawodnik podniósł sztangę o masie 50 kg na wysokość 2 m w ciągu 4 s. Jaka była średnia moc mięśni za-

wodnika podczas wykonywania tej czynności? Przyjmij wartość przyspieszenia ziemskiego Zapisz oblicze-

nia, uwzględniając jednostki wielkości fizycznych.  

Do rozwiązania zadania wykorzystaj wzory spośród: W = F ⋅ s,    W = P ⋅ t,     F = m ⋅ g,     ΔE = m ⋅ g ⋅ h  

 

Zadanie 11 

 

Na lewym ramieniu dźwigni dwustronnej zawieszono ciężarek o masie 60 g. Dźwignię doprowadzano do stanu 

równowagi, wieszając dostępne ciężarki na haczykach prawego ramienia. Haczyki znajdują się w jednakowej 

odległości od siebie i od punktu zaczepienia dźwigni (patrz rysunek). 

 

W której sytuacji dźwignia będzie w równowadze? Wybierz odpowiedź spośród podanych.  
A. Haczyk 5, ciężarek 80 g      B. Haczyk 4, cięż. 90 g    C. Haczyk 3, cięż. 100 g  D. Haczyk 2, cięż. 120 g 

 

Zadanie 12 

 

Na wykresie przedstawiono zależność prędkości od czasu dla pewnego ciała. 

 



Dla każdego fragmentu wykresu I-III określ, jaką drogę przebyło ciało, wybierając odpowiedzi spośród 

A–D. Zaznacz w poniższej tabeli wybrane odpowiedzi.  
A. 0      B. 16 m     C. 20 m     D. 8 m  

 Fragment wykresu  Przebyta droga 

14.1.  I  A  B  C  D  

14.2.  II  A  B  C  D  

14.3.  III  A  B  C  D  

 

Zadanie 13 

 

Kulki 1, 2, 3, 4 wykonane są z różnych substancji, ale mają taką samą masę.  

 

 

 

 

 

1   2  3       4 

Dokończ poniższe zdanie, wybierając odpowiedź spośród podanych.  
Największą gęstość ma kulka  

A. pierwsza. B. druga. C. trzecia. D. czwarta. 

Zadanie 14 

 

Uczniowie mierzyli kąty padania i kąty załamania promienia świetlnego przy przejściu światła przez granicę 

dwóch ośrodków. Wyniki zapisali w tabeli i wykonali schematyczny rysunek. 

kąt padania  15°  22°  29° 41°  

kąt załamania  20°  30°  40°  60°  

 

 

 

 

Oceń prawdziwość poniższych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe. 

Na podstawie wyników pomiarów można stwierdzić, że światło przechodziło z ośrodka I o 

większej gęstości optycznej do ośrodka II o mniejszej gęstości optycznej.  
P  F  

Prędkość światła w ośrodku I jest mniejsza od prędkości światła w ośrodku II.  P  F  

 

Zadanie 15 

 

Uczniowie wyznaczali okres drgań wahadła. Badali ruch wahadeł o tej samej długości, ale o różnych masach, 

wychylając je o ten sam kąt.  

Na które z poniższych pytań uczniowie mogli uzyskać odpowiedź w tym badaniu? Wybierz odpowiedź 

spośród podanych.  
A. Jaka jest zależność okresu drgań wahadła od jego długości?  

B. Czy częstotliwość drgań wahadła zależy od początkowego wychylenia?  

C. Czy okres drgań wahadła zależy od jego masy?  

D. Jaki wpływ na częstotliwość drgań wahadła ma jego długość? 


