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1. Wskaż zdanie fałszywe. 

a) 1 J jest to praca, jaką wykonuje siła o wartości 1 N działająca na 

ciało, które przemieszcza się o 1 m, przy założeniu, że kierunek i 

zwrot siły są zgodne z kierunkiem i zwrotem przemieszczenia. 

b) Pracę można przedstawić jako iloczyn wartości siły i wartości 

wektora przesunięcia, które nastąpiło zgodnie z kierunkiem i 

zwrotem siły. 

c) Jednostką energii mechanicznej jest wat. 

d) Energia kinetyczna ciała zależy od jego prędkości. 

 

2. Tomek pokonał różnicę wzniesień 100 m, a Jurek – 200 m w tym samym 

czasie, wykonując pracę przeciwko sile grawitacji. Porównaj moc obu 

chłopców, wiedząc, że masa Tomka wraz z ekwipunkiem wynosi 100 kg, a 

Jurka – 50 kg: 

a) moc Tomka była większa, ponieważ musiał działać większą siłą 

mięśni niż Jerzy, 

b) moc Jerzego była większa, ponieważ pokonał większą różnicę 

wysokości, 

c) moc obu chłopców była taka sama, ponieważ przebyli wyznaczone 

trasy w tym samym czasie, 

d) moc obu chłopców była taka sama, ponieważ wykonali taką samą 

pracę w tym samym czasie. 
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3. Podczas pieczenia ciasta w piekarniku nagrzewają się górne warstwy 

powietrza w kuchni (można to sprawdzić, stając na krześle i podnosząc 

rękę). Przyczyną jest: 

a) zjawisko konwekcji, 

b) zjawisko przewodnictwa, 

c) promieniowanie pochodzące od piekarnika, 

d) sublimacja. 

 

 

4. Na wykresie przedstawiono, jak podczas przesuwania tłoczka pompki o 20 

cm siła zwiększyła swoją wartość od 0 do 30 N. Wskutek wykonanej pracy 

energia wewnętrzna powietrza w pompce wzrosła o: 

a) 3 J, 

b) 6 J, 

c) 30 J, 

d) 60 J. 

 

 

5. Promieniowanie ultrafioletowe zaliczamy do fal  

a) dźwiękowych. 

b) mechanicznych. 

c) morskich. 

d) elektromagnetycznych. 
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Informacja do zadań 6. i 7. 

Uczniowie kilkakrotnie zmierzyli czas 10 wahnięć wahadeł matematycznych o 

różnej długości. Wyniki pomiarów zapisali w tabeli. 

Długość linki  

l[cm] 

Zmierzony 
czas t1[s] 

Zmierzony 
czas t2[s] 

Zmierzony 
czas t3[s] 

Przybliżony 
czas t[s] 

Okres T = 
t/10 [s] 

25 9,9 10,1 9,8 10 1,0 

50 14,4 14,3 14,2 14 1,4 

100 20,2 20,3 20,1 20 2,0 

200 28,0 28,3 28,1 28 2,8 

 

6. Na podstawie pomiarów można stwierdzić, że okres drgań wahadła o 

długości l jest proporcjonalny do 

a) l. 

b) l2. 

c) 21. 

d) √1. 

 

7. Oblicz częstotliwość drgań dla wahadeł o długości l = 25 cm i l = 100 cm. 


