
WW  ZZAALLEEŻŻNNOOŚŚCCII  OODD  RROODDZZAAJJUU  ZZAADDAANNIIAA,,  ZZAAPPIISSUUJJ  DDAANNEE  II  SSZZUUKKAANNEE,,  OOBBLLIICCZZEENNIIAA  II  OODDPPOO--

WWIIEEDDŹŹ  LLUUBB  SSŁŁOOWWNNEE  UUZZAASSAADDNNIIEENNIIAA!!  

 

1. Poniżej przedstawiono wykres zależności prędkości spadania kropli deszczu od czasu trwania ruchu. 

 
Na podstawie wykresu oceń prawdziwość wniosków, wyciągniętych po jego analizie (załóż, że ruch odbywa 

się przy powierzchni Ziemi, gdzie siła przyciągania ma stałą wartość, oraz zaniedbaj efekt parowania wody         

i zmianę masy kropli w trakcie ruchu). 

 

A I faza ruchu to ruch niejednostajnie przyspieszony, odbywający się pod 

działaniem stałej siły. 
 PRAWDA  FAŁSZ 

B II faza to ruch niejednostajnie przyspieszony, ponieważ na kroplę podczas 

ruchu działała stała siła oporu powietrza. 
 PRAWDA  FAŁSZ 

C II faza to ruch niejednostajnie przyspieszony, podczas którego na kroplę 

działała , oprócz siły ciężkości, siła oporu powietrza, zależna od prędkości 

chwilowej kropli. 

 PRAWDA  FAŁSZ 

D III faza to ruch jednostajny, ponieważ na kroplę nie działały żadne siły.  PRAWDA  FAŁSZ 
 

2. Kropla o masie 1 g, spadająca z wysokości 100 m, upadła na ziemię z prędkością o wartości 10 
 

 
. Praca wykona-

na na pokonanie oporów ruchu wynosiła: 

(g = 10
 

  
                               

  

 
                   )  

 

A.   0,05 J          B.   10 J          C.   0,95 J          D.   0,5J 

 

3. Ziemia przyciąga kroplę deszczu siłą zależną od jej masy. Jaką siłą kropla deszczu o masie 1 g przyciąga Ziemię? 

A. Siłą mniejszą niż 0,000 N, bo ma mniejszą masę niż Ziemia. 

B. Siłą równą, lecz przeciwnie skierowaną i przyłożoną do środka Ziemi, o wartości około 0,01 N. 

C. Nie przyciąga Ziemi wcale, bo nie ma takich własności i jest zbyt mała. 

D. Stosunek wartości sił równa się stosunkowi mas kropli i Ziemi. 

 

4. W celu wyznaczenia ciepła właściwego wody, uczniowie zbierali spadające krople deszczu do aluminiowego 

naczynia o objętości 100 cm
3
. Następnie naczynie umieścili na płycie kuchenki elektrycznej, o maksymalnej mocy 

500 W. Woda o temperaturze początkowej 20°C 

osiągnęła temperaturę wrzenia 100 °C w ciągu jednej minuty.  

 

I. Wiedząc, że gęstość wody równa się 1000 
  

  
, uczniowie ustalili, że masa wody w naczyniu wyno-

siła: 

A.   0,1 kg  B.   0,2 kg  C.   0,3 kg  D.   0,4 kg 

II. Po wykonaniu obliczeń uczniowie otrzymali wartość ciepła właściwego wody równą: 

A.   4200 
 

       
  B.   4000

 

       
  C.   1000

 

       
  D.   3750

 

       
 

 

III. Uczniowie zdziwili się wynikiem obliczeń, gdyż z tablic fizycznych wynika, że wartość ciepła 

właściwego wody wynosi 4186
 

       
 . Zastanawiali się, co może być przyczyną zaobserwowanej 

różnicy, stawiając hipotezy. 

Oceń prawdopodobieństwo stawianych hipotez.  
 

A Popełniono błędy w odczycie temperatury.   Prawdopodobna  Nieprawdopodobna 

B Kuchenka nie pracowała przez cały czas z maksymalną  Prawdopodobna  Nieprawdopodobna 



mocą. 

C Nie uwzględniono energii pobranej przez naczynie i 

otoczenie. 
 Prawdopodobna  Nieprawdopodobna 

D Nastąpiła reakcja wody z aluminium i powstał nowy 

związek chemiczny. 
 Prawdopodobna  Nieprawdopodobna 

 

5. Po ulewnym deszczu pojawiło się Słońce. Stając tyłem do Słońca można było zaobserwować wielobarwną tęczę 

na tle chmury, z której ciągle padało. Światło białe jest mieszaniną barw: fioletowej, niebieskiej, zielonej, żółtej, 

pomarańczowej i czerwonej, i podobnie jak w pryzmacie ulega rozszczepieniu w kroplach deszczu. 

 

W każdym z trzech zestawów A i B jeden z elementów określa przyczynę, a drugi możliwy skutek tej przy-

czyny. Wskaż element, który jest skutkiem, zaznaczając kwadrat znajdujący się obok. 

 

A 

 1. Światło o różnych barwach rozchodzi się w przezroczystym ośrodku z różną prędkością. 

 2. Światło ulega rozszczepieniu. 

B 

 1. Fale świetlne odpowiadające różnym barwom załamują się pod różnymi kątami. 

 2. Światło o różnych barwach rozchodzi się w przezroczystym ośrodku z różną prędkością. 

 

 

6. W celu wyznaczenia siły ciągu silnika samochodu o masie 900 kg Janek mierzył wartość prędkości  uzyskiwanej 

przez pojazd na prostoliniowym odcinku drogi, w ciągu 8 s od momentu startu. Próbę powtórzył cztery razy. Zare-

jestrowane przez niego wartości prędkości końcowej przedstawia tabela:  

 

Prędkość [km/h] 105 108 100 97 

  

UWAGA! Wynik WSZELKICH pomiarów jest bardziej prawdopodobny, jeśli próby powtarzamy wielo-

krotnie (np., jak wyżej) i obliczamy średnią arytmetyczną otrzymanych wyników. 

 

I. Średnia arytmetyczna wartości prędkości końcowych podczas próby, wyrażona w  
 

 
, wynosiła około 

A.   1708,3 
 

 
  B.   284,62 

 

 
  C.   28,47 

 

 
  D.   17,08 

 

 
 

 

II. Przy założeniu, że ruch był jednostajnie przyspieszony i nie działały siły oporów ruchu stwierdził, że śred-

nia wartość siły ciągu silnika podczas próby wynosiła 

 

A.   Więcej niż 3250 N B.   dokładnie 32250 N  C.   około 3200 N D.   mniej niż 3000 N  

 

7. Instalacja elektryczna oświetlenia deski rozdzielczej samochodu składała się z 5 żaróweczek o oporze 10 Ω każda, 

połączonych szeregowo i zasilanych z akumulatora o napięciu 12 V. Całkowity opór układu żarówek wynosi 

 

I 

A.   50 Ω   B.   2 Ω   C.   10 Ω  D.   500 Ω 

 

II 

Jak zmieni się pobór mocy układu żarówek, jeżeli jedną z nich usuniemy, zwierając w tym miejscu obwód, a po-

zostałe żarówki nie ulegną przepaleniu? 

 

A. Wzrośnie, a żarówki będą jaśniej świecić. 

B. Nie zmieni się, bo są zasilane z tego samego akumulatora. 

C. Zmaleje i żarówki będą świecić słabiej. 

D. Nie znając dokładnych parametrów obwodu, nie można odpowiedzieć na to pytanie. 

 

8. Ostrzegając innych użytkowników drogi przed zagrożeniem, używamy sygnału dźwiękowego. Człowiek słyszy 

dźwięki o częstotliwościach od 16 Hz do 20 000 Hz. 

Oceń prawdziwość zdań: 



 

A Wysokość dźwięku zależy od ośrodka, w którym dźwięk się rozchodzi.  PRAWDA  FAŁSZ 

B Dźwięki wysokie, w porównaniu z niskimi, mają w powietrzu mniejszą 

długość fali. 
 PRAWDA  FAŁSZ 

C Natężenie fali dźwiękowej zależy od amplitudy drań źródła dźwięku.  PRAWDA  FAŁSZ 

 

9. Ojciec Janka jest krótkowidzem. Krótkowidz widzi dobrze przedmioty znajdujące się blisko oka, natomiast ma 

problemy z widzeniem przedmiotów oddalonych. 

 

I. Który z rysunków prawidłowo przedstawia powstawanie obrazu w oku krótkowidza? 

 

 
II. Jakich soczewek korygujących tę wadę wzroku powinien używać krótkowidz? 

 

A.   dwuwypukłych B.   skupiających C.   rozpraszających D.   płasko-wypukłych  

 

10. Podczas zabawy nad jeziorem jeden z uczniów wyrzucił pionowo w górę piłkę o masie 0,5 kg. Zależność prędko-

ści tej piłki od czasu, przy założeniu, że jedyną siłą działającą na piłkę podczas ruchu była siła ciężkości, przed-

stawiono na wykresie.  

 
Uczniowie analizujący wykres sformułowali pewne wnioski. Przyjmij, że przyspieszenie ziemskie g = 10

 

  
    

i oceń prawdziwość zdań:  

 

 

A Piłka wzniosła się na wysokość 20 m.  PRAWDA  FAŁSZ 

B Piłka w górę i w dół, poruszała się z równym, co do wartości, opóźnieniem i 

przyspieszeniem. 
 PRAWDA  FAŁSZ 

C Energia kinetyczna piłki po pierwszej sekundzie ruchu w górę zmalała  

o 50 J. 
 PRAWDA  FAŁSZ 

 

11. W pewnej chwili piłka o masie 0,5 kg potoczyła się do jeziora. Okazało się, że pływa w wodzie zanurzona do 

połowy. Jaką najmniejszą siłą należałoby zadziałać, aby zanurzyć ją całkowicie w wodzie?  ρ = 1000 
  

  , g = 10
 

  
. 

A.   F = 5 N  B.   F = 10 N  C.   F = 20 N  D.   F = 30 N 

12. Światło białe zawiera w sobie wszystkie barwy. Kiedy fale świetlne padają na oglądany obiekt, to są częściowo   

przez niego pochłaniane, a częściowo się od niego odbijają. Widziany przez nas kolor zależy od tego, które fale są 

odbijane. 

Czerwony barwnik piłki odbijał fale świetlne o długości 750 
.
 10

-9
m, a fale o innych długościach pochłaniał. 

 



I. Prędkość fali elektromagnetycznej w powietrzu to około 300 000 
  

 
, zatem częstotliwość fali odpo-

wiadającej barwie czerwonej wynosi 

 

A.   25 
.
 10

17
 Hz  B.   25 

.
 10

18
 Hz   C.   4 

.
 10

14
 Hz   D.   4 

.
 10

15
 Hz 

 

II. Fale elektromagnetyczne odróżnia od fal mechanicznych (takich jak fala dźwiękowa) to, że 

 

A. Mają mniejszą długość. 

B. Mogą rozchodzić się w próżni. 

C. Nie transportują energii. 

D. Mogą rozchodzić się z prędkością większą niż 300 000 km/s. 

 

13. W każdym z trzech podpunktów A, B i C jeden z elementów określa przyczynę, a drugi – możliwy skutek tej 

przyczyny. Zakreśl kwadrat przy każdym skutku.  

 

A  1. Piłka zatrzymuje się po zderzeniu z ziemią. 

 2. Wzrasta energia wewnętrzna piłki. 

B  1. Piłka ma kształt kuli. 

 2. Gaz oddziałuje na powłokę piłki z siłą o jednakowej wartości, prostopadle do powierzchni. 

C  1. Istnieje różnica temperatur między piłką i otoczeniem. 

 2. Zachodzi cieplny przepływ energii do ciała o niższej temperaturze. 

 

 

14. Podczas pompowania piłki przez silnik prądu stałego pompki elektrycznej popłynął prąd, którego natężenie zale-

żało od wartości napięcia zasilającego tak, jak przedstawia wykres. 

 

 
I. Analizując wykres uczeń ustalił, że wartość oporu elektrycznego uzwojeń silnika jest równa 

 

A.   2 Ω   B.   4 Ω C.   8 Ω  D.   Na podstawie tego wykresu nie jest możliwe jego ustalenie 

 

II. Do pomiarów napięcia i natężenia prądu używa się woltomierza i amperomierza.  

Oceń prawdziwość  stwierdzeń. 

 

A W budowie amperomierza i woltomierza wykorzystano proporcjonalność 

napięcia elektrycznego i natężenia prądu elektrycznego.  
 PRAWDA  FAŁSZ 

B Budując amperomierze i woltomierze, wykorzystano działanie siły elektro-

dynamicznej na przewodnik z prądem w polu magnetycznym. 
 PRAWDA  FAŁSZ 

C W budowie mierników wykorzystano zjawisko rozszerzalności cieplnej 

metali. 
 PRAWDA  FAŁSZ 

 

15. Na stronie Wolnej Encyklopedii WIKIPEDIA można przeczytać, że: „Silnik prądu stałego jest silnikiem elek-

trycznym, zasilanym prądem stałym i służy do zamiany energii elektrycznej na energię mechaniczną. Jako maszy-

na elektryczna prądu stałego może pracować zamiennie jako silnik lub prądnica. W tym drugim przypadku wirnik 

napędzany jest energią mechaniczną dostarczoną z zewnątrz, a na zaciskach uzwojenia twornika odbierana jest 

wytworzona energia elektryczna […]” 

 

 

 



Oceń prawdziwość stwierdzeń. 

 

A Silnik elektryczny zamienia energię mechaniczną na elektryczną.  PRAWDA  FAŁSZ 

B Prądnica zamienia energię mechaniczną na elektryczną.  PRAWDA  FAŁSZ 

C Silnik elektryczny prądu stałego może zamiennie pracować jako prądnica.  PRAWDA  FAŁSZ 

 

16. Podczas wchodzenia w atmosferę ziemską statek kosmiczny silnie się nagrzewa. Materiał pokrycia pojazdu powi-

nien charakteryzować się 

 

A. dużym ciepłem właściwym i wysoką temperaturą topnienia. 

B. małym ciepłem właściwym i wysoką temperaturą topnienia. 

C. dobrym przewodnictwem cieplnym. 

D. dużym ciepłem właściwym i niską temperaturą topnienia. 

 

17. Gdyby nie silne hamowanie, statek kosmiczny „spadający” z dużej wysokości uzyskałby ogromną energię kine-

tyczną. Aby temu zapobiec, w ostatnim etapie lądowania otwierane są spadochrony (jeśli lądowanie odbywa się 

na lądzie, to tuż przed kontaktem z ziemią dodatkowo włączane są silniki hamujące), dzięki czemu lądownik opa-

da na ziemię z prędkością od 1 
 

 
  do 4 

 

 
  Wykres przedstawia zależność między energią kinetyczną lądownika a 

jego prędkością w chwili lądowania.  

 

Na podstawie wykresu oceń prawdziwość wniosków, wyciągniętych po jego analizie. 

 

A Energia kinetyczna lądownika jest wprost proporcjonalna do prędkości 

lądownika. 
 PRAWDA  FAŁSZ 

B Energia kinetyczna lądownika jest wprost proporcjonalna do jego masy.  PRAWDA  FAŁSZ 

C Masa lądownika wynosiła 2,5 tony.  PRAWDA  FAŁSZ 

D Masa lądownika wynosiła 2500 kg.  PRAWDA  FAŁSZ 

 

 

18. Z wysokości 4 km nad powierzchnią Księżyca astronauta wykonał zdjęcie terenu w skali 1:5000. Na kliszy apara-

tu powstał obraz 

A. rzeczywisty, powiększony, odwrócony. 

B. rzeczywisty, pomniejszony, odwrócony. 

C. pozorny, pomniejszony, prosty. 

D. pozorny, powiększony, odwrócony. 

 

19. Siłomierz, to przyrząd do pomiaru wartości działającej siły. Zasadniczą częścią siłomierza jest sprężyna, która 

wydłuża się pod wpływem działających na nią sił. Zależność długości sprężyny, od wielkości działającej siły 

przedstawiono na wykresie: 

 

 
 



Wstaw brakujące słowa i wartości. 

 

A. Odkształcenie elementu sprężystego jest ……………………. do działającej siły. 

B. Siła, która spowodowała wydłużenie o 2 cm miała wartość …………… N. 

C. Siła, która spowodowała dwukrotne wydłużenie sprężyny miała wartość …………… N. 

D. Pierwotna długość sprężyny wynosiła …………….. cm. 

 

20. Na siłomierzu zawieszono obciążnik i wprawiono go w drgania, w trakcie których długość sprężyny zmieniała się 

między 4 a 12 cm. Od 4 cm do 12 cm sprężyna wydłużała się w czasie 0,2 s. 

 

Oceń prawdziwość stwierdzeń. 

 

 

A Amplituda drgań obciążnika wynosiła 8 cm.  PRAWDA  FAŁSZ 

B Amplituda drgań obciążnika wynosiła 4 cm.  PRAWDA  FAŁSZ 

C Okres drgań obciążnika wynosił 0,2 s.  PRAWDA  FAŁSZ 

D Częstotliwość drgań obciążnika wynosiła 5 Hz.  PRAWDA  FAŁSZ 

 

21. W odniesieniu do tekstu poprzedniego zadania uzupełnij stwierdzenia, wstawiając takie dokończenie (A lub B), 

aby zdanie było prawdziwe. 

 

 

A – „w położeniu równowagi” 

B – „przy maksymalnym wychyleniu”  

 

1. Największą energię kinetyczną drgające ciało posiada 

2. Największą energię sprężystości miała sprężyna 

3. Największą prędkość miało ciało 

    

22. Nad leżącym magnesem (jak na rysunku) zawieszono na siłomierzu magnes sztabkowy – raz jednym, a raz dru-

gim biegunem, w obu przypadkach dokładnie w tej samej odległości od niego. W jednym przypadku siłomierz 

wskazał siłę 8 N, a w drugim – 12 N. 

 

 
 

Po usunięciu leżącego magnesu siłomierz wskazał siłę 
 

A.   12 N   B.   8 N   C.   10 N  D.   0 N 

 

23. Z siłomierza wyjęto sprężynę i użyto jej jako przewodnika. Z następujących czynników wybierz takie, od których 

zależy jego opór elektryczny. 

 

A. Natężenie prądu płynącego przez przewodnik. 

B. Długość i pole przekroju poprzecznego przewodnika. 

C. Napięcie na końcach przewodnika. 

 

24. Gdy w obwodzie elektrycznym sprężyna odgrywała rolę opornika, podłączone do niej amperomierz i woltomierz 

wskazały, odpowiednio, natężenie prądu 2 A i napięcie 60 V. 

 

I. Oznacza to, że moc wydzielana na sprężynie wynosiła 



  

A.   1200 W  B.   600 W  C.   120 W  D.   60 W 

Cena jednej kilowatogodziny energii prądu elektrycznego, w taryfie standardowej dla gospodarstw domowych, 

wynosi 0,55 zł. 

II. Za 100 godzin pracy elementu grzejnego, wykonanego z tej sprężyny zapłacimy 

 

A.   6,60 zł  B.   5,50 zł  C.   12,00 zł  D.   120,00 zł 

 

Tekst odnosi się do zadań 25 – 29 

 

Rów Mariański – najgłębszy znany rów oceaniczny na Ziemi, położony w zachodniej części Oceanu Spokojnego 

[…]. 

Pierwsze pomiary głębokości oceanu w tym miejscu były dokonane w ramach ekspedycji z 1876 roku, w czasie 

których dokonano sondowania (za pomocą lin i dźwigów) miejsca, zwanego obecnie Głębią Challengera […]. 

W 1951 roku, około 75 lat po odkryciu, cały Rów Mariański zbadano ponownie. W przeciwieństwie do poprzed-

niego badania, głębokość dna została pomierzona przy użyciu bardziej precyzyjnej i prostej metody – echosondy 

[…]. 

Penetracji dna rowu dokonano w 1960 roku przy pomocy amerykańskiego batyskafu Trieste. Na pokładzie byli: 

sierżant marynarki wojennej USA Don Walsh i Jacques Piccard. Trieste jest do dzisiaj jedyną jednostką załogową, 

która osiągnęła najgłębsze miejsce na Ziemi.  
Na podstawie tekstu: Na dnie Rowu Mariańskiego. Rodzina Piccard 

Autor: Marian Kubalica, WWW.wielkiblekit.com 

25. Sygnał akustyczny wysłany z echosondy statku w głąb morza, wrócił, odbity od dna, po upływie 15 sekund. 

Przyjmując stałą wartość prędkości fali dźwiękowej w wodzie, wynoszącą 1450 
 

 
, oceniono, że głębokość rowu 

jest równa 

A.   21 750 m  B.   10 875 m  C.   10 911 m  D.   11 050 m 
 

26. Ostatnie pomiary głębokości rowu wykazały, że wynosi ona 10 911 m. Zakładając stałą gęstość wody ρ = 1000 
  

    

i przyjmując g = 10
 

  
, przy ciśnieniu atmosferycznym pA = 1000 hPa, można stwierdzić, że ciśnienie na dnie rowu 

ma w przybliżeniu wartość 

 

A.   109,2 Pa  B.   109,2 hPa  C.   109,2 MPa  D.   109,2 kPa 

 

27. Batyskaf opuszczono w dół i wyciągano na powierzchnię za pomocą kołowrotu. Korba kołowrotu miała długość 5 

razy większą niż średnica wału, na który nawijała się lina. Kołowrót umożliwił 

 

A. wykonanie mniejszej pracy niż przy bezpośrednim wyciąganiu batyskafu. 

B. działanie mniejszą siłą niż przy bezpośrednim wyciąganiu batyskafu. 

C. wykonanie większej pracy niż przy bezpośrednim wyciąganiu batyskafu 

D. nie zmienił wartości działającej siły, ale zmniejszył wartość wykonanej pracy. 

 

28. Po zanurzeniu batyskafu w wodzie, naciąg podtrzymującej go liny 

 

A. Zmalał, ponieważ w wodzie działała siła wyporu. 

B. Wzrósł, ponieważ woda docisnęła kabinę. 

C. Nie uległ zmianie, ponieważ w powietrzu też działała siła wyporu. 

D. Nie można określić zmiany naciągu liny, jeżeli nie znamy masy batyskafu. 

 

29. Kabina batyskafu to szczelna kula o ściankach ze stali i balast, którym były drobne ziarna żelaza. Możliwość 

zwalniania balastu, którego wysypywanie było sterowane elektromagnesem, pozwalała batyskafowi powrócić na 

powierzchnię. 
 

Oceń prawdziwość stwierdzeń. 

 

 

A Pole magnetyczne, wytwarzane przez elektromagnes ze stalowym rdzeniem, 

zależało od natężenia prądu w zwojnicy. 
 PRAWDA  FAŁSZ 

B Pole magnetyczne elektromagnesu wzmacniał stalowy rdzeń umieszczony w 

jego wnętrzu. 
 PRAWDA  FAŁSZ 



C Elektromagnes mógł przyciągać i odpychać ziarna żelaza.  PRAWDA  FAŁSZ 

D Rdzeń elektromagnesu namagnesował się w sposób trwały.  PRAWDA  FAŁSZ 

 

30. Jeśli oświetlenie wnętrza kabiny stanowi 5 żarówek połączonych szeregowo z baterią akumulatorów, to włączenie 

w szereg dwóch dodatkowych żarówek sprawi, że 

 

A. każda żarówka będzie świecić słabiej. 

B. każda żarówka będzie świecić jaśniej. 

C. świecenie żadnej żarówki nie ulegnie zmianie. 

D. żarówki się przepalą. 

 

31. Na lekcji fizyki uczniowie postanowili dokonać klasyfikacji substancji ze względu na ich stan skupienia. Oto 

przykładowe właściwości ciał stałych, ciekłych i gazowych: 

 

a) mają określony kształt, 

b) w naczyniu tworzą powierzchnię swobodną, 

c) samorzutnie wypełniają całą dostępną przestrzeń, 

d) mogą być: kruche, sprężyste, plastyczne, 

e) są łatwo ściśliwe i rozprężliwe, 

f) przyjmują kształt naczynia lecz mają określoną objętość. 

 

I. Przyporządkuj każdą z właściwości substancjom w stanie stałym, ciekłym i gazowym. 

 

Stan stały Stan ciekły Stan gazowy 

   

 

II. Uczniowie ustalili, że o stanie skupienia danej substancji decyduje 

 

A. ciśnienie zewnętrzne i temperatura ciała. 

B. twardość i wielkość cząsteczek. 

C. masa cząsteczek danej substancji. 

D. Gęstość substancji. 

 

32. Aby otrzymać lód, uczniowie zamrozili 450 cm
3
 wody. Posługując się tabelą, w której podano gęstości niektórych 

substancji w temperaturze 0°C obliczyli, że objętość lodu powstałego po zamarznięciu wody wynosiła 

 

A. 450 cm
3
       

B. 500 cm
3
 

C. 550 cm
3
 

D. 400 cm
3
 

 

 

 

 

 

33. Na kostkę lodu skierowano wiązkę promieni równoległych, padających pod kątem różnym od zera. Uczniowie 

zaobserwowali, że promień wychodzący jest przesunięty równolegle w stosunku do promienia padającego. 

 
 

Wskaż zdanie nieprawdziwe. 

 

A. Przesunięcie promienia jest wywołane dwukrotnym załamaniem światła. 

Substancja Gęstość 

kg/m
3 

Drewno 500 

Nafta 800 

Olej 850 

Lód 900 

Woda 1000 

beton 2200 



B. Odległość między promieniem wychodzącym i wchodzącym zmieni się, jeżeli zmieni się grubość kostki lodu, 

przy stałej wartości kąta padania. 

C. Odległość między promieniem wchodzącym i wychodzącym nie zależy od grubości kostki lodu, przy stałej 

wartości kąta padania. 

D. Odległość między promieniami ulegnie zmianie, jeżeli zmieni się kąt padania, przy stałej grubości kostki lo-

du. 

 

34. Jednemu z uczniów kawałek lodu wyśliznął się z dłoni i z wysokości 1,25 m upadł na ziemię. Zakładając, że 

można zaniedbać siłę oporu powietrza podczas ruchu, uczeń stwierdził, że prędkość tego kawałka w chwili upad-

ku miała wartość 

 

A.   10 
 

 
   B.   5 

 

 
   C.   2,5 

 

 
  D.   1,25 

 

 
 

 

35. Na polecenie nauczyciela uczniowie sporządzili wykres, ilustrujący zmiany temperatury zachodzące podczas 

ogrzewania lodu, jego topnienia i ogrzewania wody powstałej z lodu, przy stałej wartości dostarczanej energii. 

 

 
Analizując wykres sformułowali pewne wnioski. Zaznacz właściwe odpowiedzi. 

 

A Lód topnieje w stałej temperaturze TAK NIE 

B Ciepło właściwe lodu jest dwukrotnie mniejsze niż ciepło właściwe wody TAK NIE 
C Ciepło właściwe lodu ma taką samą wartość jak ciepło właściwe wody TAK NIE 
D Ciepło właściwe lodu jest dwukrotnie większe niż ciepło właściwe wody TAK NIE 

 

 

36. Moc grzałki, dostosowanej do napięcia 230 V, użytej do stopienia lodu wynosiła 500 W. Uczniowie obliczyli, że 

jej opór miał wartość około 

 

A.   115 kΩ  B.   115 Ω  C.   106 Ω  D.   106 kΩ 

 

37. Już starożytni filozofowie greccy wiedzieli, że pocierając kawałkiem bursztynu o wełnianą tkaninę, można go 

naelektryzować ujemnym ładunkiem elektrycznym. O wyjaśnienie tego zjawiska nauczyciel poprosił uczniów. 

Uczniowie przedstawili swoje odpowiedzi. 

 

I. Zaznacz właściwe oceny tych odpowiedzi. 

 

A Pocieranie wywołuje produkcję dodatkowych elektronów na bursz-

tynie, a tkanina pozostaje elektrycznie obojętna. 
 TAK  NIE 

B Pewna ilość elektronów przemieściła się z tkaniny na bursztyn i na 

tkaninie powstał niedobór elektronów. 
 TAK  NIE 

C Dodatnie ładunki z bursztynu przepłynęły na tkaninę.  TAK  NIE 

D Bursztyn to materiał, który zawsze posiada nadmiar ładunków ujem-

nych w stosunku do liczby ładunków dodatnich. 
 TAK  NIE 

 

II. W następnej kolejności uczniowie postanowili naelektryzować w sposób trwały metalową pałeczkę, wy-

korzystując również inne metody elektryzowania. 

Zaznacz właściwe metody. 

A. Zetknięcie pałeczki z ciałem nienaelektryzowanym. 

B. Zetknięcie pałeczki z ciałem naelektryzowanym. 



C. Zbliżenie pałeczki do ciała naelektryzowanego. 

D. Zbliżenie pałeczki do ciała naelektryzowanego, z jednoczesnym uziemieniem, a następnie zabranie ciała na-

elektryzowanego i uziemienia. 

 

38. Elektron znalazł się w polu elektrycznym dodatnio naelektryzowanej płyty. Zależność jego prędkości od czasu 

przedstawiono na wykresie: 

 

 

 
 

Oceń prawdziwość wniosków. 

 

A Droga przebyta przez elektron w czasie 4 
.
 10

4
 s wynosiła 4 mm.  PRAWDA  FAŁSZ 

B Elektron poruszał się ruchem jednostajnie przyspieszonym z przy-

spieszeniem o wartości 5 
.
 10

5
 
  

  
. 

 PRAWDA  FAŁSZ 

C Poruszający się elektron jest źródłem pola magnetycznego.  PRAWDA  FAŁSZ 
D Siły działające na elektron podczas jego ruchu wzajemnie się 

równoważyły. 
 PRAWDA  FAŁSZ 

 

39. Prąd płynący w przewodniku prostoliniowym wytwarza wokół niego pole magnetyczne. 
 

Nieprawdą jest, że 
 

A. linie sił pola magnetycznego są współśrodkowymi okręgami, a środki tych okręgów leżą na osi przewodnika. 

B. linie sił pola magnetycznego wokół przewodnika nigdzie się nie zaczynają i nigdzie nie kończą. 

C. zwrot linii sił pola zależy od kierunku prądu w przewodniku. 

D. pole magnetyczne przewodnika z prądem przypomina pole magnetyczne magnesu sztabkowego.   
 

40. W XIX wieku okazało się, że zmienne pole elektryczne oraz zmienne pole magnetyczne są od siebie zależne; 

takie powiązane ze sobą zmienne pola nazwano polem elektromagnetycznym. Maxwell wykazał, że pole elektro-

magnetyczne może się rozchodzić w przestrzeni z prędkością światła i nazywamy je falą elektromagnetyczną. 

Widmo fal elektromagnetycznych przedstawia rysunek. 

 

 

Korzystając z rysunku, przy przykładowych zastosowaniach wpisz nazwę odpowiedniej fali elektromagnetycz-

nej. 

Lp. Przykładowe zastosowanie Nazwa fali elektromagnetycznej 

1 Diagnostyka medyczna (prześwietlenia) i defektoskopia.  

2 Bezprzewodowe przesyłanie dźwięku.  

3 Ekspertyza dzieł sztuki i fotografowanie w ciemności.  

4 Naświetlanie tkanek nowotworowych i konserwowanie żywności.  
 



41. Zaznacz właściwą odpowiedź. 
 

A Energia fali elektromagnetycznej zależy od jej długości.  PRAWDA  NIEPRAWDA 

B Prędkość fal elektromagnetycznych jest największa w próżni.  PRAWDA  NIEPRAWDA 
C Fale elektromagnetyczne nie podlegają zjawisku odbicia i załamania.  PRAWDA  NIEPRAWDA 

 

42.  Światło jest falą elektromagnetyczną. Prędkość światła w próżni wynosi około 300 000 
  

 
, a odległość Słońca od 

Ziemi to 150 mln km. 
 

Światło wysyłane przez Słońce dociera do powierzchni Ziemi po czasie 

A.   5 minut  B.   500 s  C.   10 minut  D.   50 s 
 

43. W ośrodku jednorodnym światło rozchodzi się po liniach prostych, co tłumaczy powstawanie obszarów cienia             

i półcienia. 
 

O zaćmieniu Słońca mówimy wtedy, gdy 
 

A. Ziemia znajdzie się między Słońcem i Księżycem. 

B. Ziemia znajdzie się w cieniu Słońca. 

C. Ziemia znajdzie się w cieniu Księżyca. 

D. Księżyc znajdzie się w cieniu Ziemi. 
 

44. Promień światła wchodzi z powietrza do szkła. Wykres przedstawia zależność prędkości fali od czasu. Wartość 

prędkości fali świetlnej w powietrzu jest, w przybliżeniu, taka sama jak w próżni. 

 

 
Z analizy wykresu wynika, że 
 

I. 
 

A. współczynnik załamania szkła względem powietrza wynosi n = 1,5. 

B. współczynnik załamania szkła względem powietrza wynosi n =  
 

 
. 

C. kąt załamania fali jest większy od kąta padania. 

II. 

A. w obu ośrodkach fala świetlna w tym samym czasie przebyła taką samą drogę. 

B. stosunek dróg przebytych przez falę w tym samym czasie wynosi 1,5. 

C. światło rozchodzi się z tą samą prędkością, bez względu na rodzaj ośrodka. 
 

45. Słońce codziennie dostarcza na Ziemię energię  w postaci energii fal elektromagnetycznych, w ilości przewyższa-

jącej 15 000 razy dzienne zużycie. Średnia moc energii docierającej do Ziemi waha się od ok. 100 do 300 
 

  . 
 

Na powierzchnię 1 hektara (10 000 m
2
) w ciągu godziny Słońce dostarcza energię o wartości 

 

A. 1000 – 3000 kWh. 

B. 3600 – 108 000 kWh. 

C. 100 – 300 kWh. 

D. 360 – 1080 kWh. 
 



46. Uczniowie kończący gimnazjum postanowili przygotować bal na pożegnanie szkoły. Salę balową miały oświetlać 

żyrandole z czterema żarówkami, które powinny być podłączone do źródła napięcia w taki sposób, aby ewentual-

ne przepalenie jednej z nich nie powodowało wyłączenia i zmian świecenia pozostałych. 
 

Sporządzone przez uczniów projekty podłączenia żarówek przedstawiono na schematach. Wybierz ten, 

który spełnia powyższe warunki. 

 

 
 

47. Uczniowie mieli do dyspozycji kilka kompletów  nieopisanych żarówek o różnej mocy: 40 W, 60 W i 100 W. 

Aby wybrać żarówki, które będą świecić najjaśniej, postanowili dokonać pomiaru ich mocy za pomocą źródła na-

pięcia, amperomierza i woltomierza. 
 

I. Zaznacz na schemacie obwodu symbol amperomierza i woltomierza, wpisując w kółko literkę A lub V. 

 

 
 

II. Wybierali losowo żarówki i przepuszczali przez nie prąd. Wskazania mierników przedstawia tabela: 
 

 Napięcie [V] Natężenie [A] 

Żarówka 1 230 0,326 

Żarówka 2 230 0,435 

Żarówka 3 230 0,174 

Żarówka 4 230 0,261 
 

Największą moc ma żarówka  
 

A. 1  B.   2   C.   3   D.   4 
 

48. Uczniowie zdecydowali, że ich pożegnalny bal uświetni koncert gitarowy jednego z kolegów. Podczas strojenia 

gitary artysta skrócił struny, przesuwając podpórki mostku. 
 

Częstotliwość dźwięku wydawanego przez struny 
 

A. wzrosła  B.   zmalała     C.   nie uległa zmianie     D.   nie uległa zmianie, ale zwiększyło się natężenie dźwięku 
 

49. Najniższa częstotliwość ludzkiego głosu to około 70 Hz. W powietrzu, gdzie dźwięk rozchodzi się z prędkością 

340 
 

 
, długość fali głosowej, odpowiadająca tej częstotliwości, wynosi około 

 

A. 48,6 m   B.   4,86 m   C.   20,5 cm   D.  20,5 m  
 

50. Dla gości zaproszonych na bal, przygotowano napoje i poczęstunek. Napoje podawano z kostkami lodu, które 

wcześniej zrobiono, zamrażając wodę w chłodni. Wykres przedstawia zależność zmian temperatury pewnej masy 

wody od czasu schładzania. 

 



Na podstawie wykresu oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. 
 

1 Odcinek AB odpowiada procesowi schładzania wody, BC-krzepnięcia, CD-

schładzania 
 PRAWDA  FAŁSZ 

2 Temperatura chłodni, w której zamrażano wodę, wynosiła T = -20°C.  PRAWDA  FAŁSZ 
3 Na odcinku BC woda znajduje się w równowadze termodynamicznej z lo-

dem. 
 PRAWDA  FAŁSZ 

4 Temperatura początkowa wody wynosiła T = 20°C.  PRAWDA  FAŁSZ 
 

51. Uroczystość upamiętniono na zdjęciach, wykonanych prostym aparatem fotograficznym, którego głównym ele-

mentem była soczewka skupiająca, wytwarzająca obraz na światłoczułej kliszy. Fotografowane postacie znajdo-

wały się w odległości większej niż podwojona ogniskowa soczewki. 
 

Obraz utworzony na kliszy był 
 

A. powiększony, odwrócony, rzeczywisty. 

B. pomniejszony, odwrócony, rzeczywisty. 

C. powiększony, prosty, pozorny. 

D. pomniejszony, prosty, pozorny. 
 

52. Pierwszy załogowy lot na Księżyc rozpoczął się rankiem 16 lipca 1969 r., kiedy to rakieta „Saturn V” została 

wystrzelona z przylądka Canaveral na Florydzie. Na szczycie rakiety umieszczono statek „Apollo 11” z Neilem 

Armstrongiem, Edwinem Aldrinem oraz Michaelem Collinsem. W ciągu 3 minut od startu, „Apollo 11” osiągnął 

prędkość 2790 
 

 
, co pozwoliło mu znaleźć się w przestrzeni kosmicznej. 

Po analizie powyższego tekstu uczniowie ustalili, że średnie przyspieszenie rakiety w momencie startu wy-

nosiło 

A.   15,5 
 

  
  B.   933 

 

  
  C.   43,2 

 

  
  D.   9,81 

 

  
 

 

53. W momencie startu masa rakiety wynosiła 2900 ton. Aby nadać jej przyspieszenie równe połowie przyspieszenia 

ziemskiego, tj. około 5 
 

  
, siła ciągu jej silników musiała mieć wartość 

A.   145 
.
 10

6 
N  B.   145 

.
 10

4 
N   C.   145 

.
 10

3 
N   D.   145 

.
 10

5 
N 

54. Kiedy 21 lipca 1969 r. N. Armstrong zszedł po drabinie i postawił stopę na pokrytej pyłem powierzchni Srebrnego 

Globu, wygłosił słowa, które przeszły do historii: „ To jest mały krok człowieka, ale wielki krok ludzkości”. 
 

I. W bezpośredniej transmisji z tego wydarzenia zwracał uwagę dziwny sposób poruszania się astronauty, który 

wykonywał podczas chodzenia skoki, niczym kangur. Na podstawie tej obserwacji uczniowie sformułowali 

poniższe wnioski. Ocen ich prawdziwość. 
 

1 Księżyc ma 81 razy mniejszą masę i 3,7 razy mniejszy promień niż Ziemia, dlatego przy-

ciąganie grawitacyjne na Księżycu jest mniejsze niż na Ziemi. 

TAK NIE 

2 Przyspieszenie grawitacyjne na powierzchni Księżyca jest mniejsze niż na powierzchni 

Ziemi. 

TAK NIE 

3 Na Księżycu nie obowiązują te same prawa fizyczne co na Ziemi. TAK NIE 

4 Siła grawitacji na Księżycu ma wartość większą niż na Ziemi. TAK NIE 
 

II. Na powierzchni Księżyca astronauci nie mogli porozumieć się głosem tak, jak na Ziemi. Powodem tego jest 
 

A. brak atmosfery na Księżycu. 

B. niska temperatura na powierzchni Księżyca. 

C. dobra izolacja akustyczna skafandra. 

D. inny skład chemiczny atmosfery Księżyca. 

 

 

 


