
Informacja do zadań 1.16. - 1.18.
Turyści uczestniczący w rajdzie pieszym umówili 
się, że co 2 godziny marszu zrobią 15 minut odpo-
czynku. Z trzeciego odpoczynku zrezygnowali, 
gdyż do mety rajdu pozostało im 15 minut marszu. 
Na podstawie danych z opisu trasy i mierzonego 
czasu marszu obliczyli wartości średnich prędko-

ści marszu: na drugim odcinku v2 5= km
h

, zaś na

pierwszym i trzecim: v v1 3 4= =
km
h

 oraz sporządzili wykres zależności prędkości od czasu 

trwania rajdu.
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1.16. Na osi czasu punktom K, L, M należy przypisać odpowiednio współrzędne:
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1.17. Trasa rajdu miała długość równą:
A) 27 km, B) 26 km, C) 25 km, D) 24 km.

1.18. Jaka była wartość średniej prędkości turystów w czasie trwania rajdu?

A) 3,5 km
h

, B) 4 km
h

, C) 4,5 km
h

, D) 5 km
h

.

Odpowiedź

1.16. D.          
1.17. A.  Wskazówka. Całkowita droga to suma długości dróg przebytych w poszczególnych etapach 
rajdu. 
1.18. B.  Wskazówka. Czas całkowity rajdu konieczny do obliczenia wartości prędkości średniej, 
to łączny czas marszu i przerw.

1.67. Oceń, czy poniższe zdania opisujące działanie bloku nieruchomego są prawdziwe. Zaznacz 
właściwą odpowiedź. 

Przy podnoszeniu 
lub opuszczaniu 
ciała za 
pomocą bloku 
nieruchomego:

A) nie zmienia się wartość siły,   PRAWDA     FAŁSZ

B) zmienia się zwrot siły,   PRAWDA     FAŁSZ

C) zmienia się wartość wykonanej 
pracy.

  PRAWDA     FAŁSZ

Odpowiedź: P, P, F.

Odpowiedź

1.16. D.          
1.17. A. Wskazówka. Całkowita droga to suma długości dróg przebytych w poszczególnych etapach 
rajdu. 
1.18. B.  Wskazówka. Czas całkowity rajdu konieczny do obliczenia wartości prędkości średniej, 
to łączny czas marszu i przerw.

Odpowiedź: P, P, F.
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2.2. Każdej z czynności, oznaczonej cyfrą od 1 do 5, przyporządkuj rodzaj zmiany energii me-
chanicznej, oznaczony literą A, B, C lub D.
1) Śmigłowiec wykonuje tzw. zawis nad płytą lot-

niska.

2) Samolot zmniejsza wysokość przy zachowaniu 
stałej prędkości.

3) Samolot rozpędza się na pasie startowym. 

4) Śmigłowiec wznosi się ruchem jednostajnym.

5) Startujący samolot po oderwaniu się od pasa 
startowego wznosi się i zwiększa prędkość.

A) Zmienia się tylko energia kinetycz-
na.

B) Zmienia się tylko energia poten-
cjalna.

C) Zmieniają się energia kinetyczna 
i energia potencjalna.

D) Nie zmienia się ani energia kine-
tyczna ani energia potencjalna.

Odpowiedź: 

2.2. 1 – D, 2 – B, 3 – A, 4 – B, 5 – C.

2.11. Adela wybrała się ze swoją młodszą siostrą Ilonką na sanki. 
Idąc na odległy o 50 metrów plac zabaw, ciągnęła siostrę na san-
kach, działając na nie siłą całkowitą wartości 240 N pod takim 
kątem, że składowa pozioma tej siły miała wartość równą 170 N. 
Jaką pracę wykonała Adela ciągnąc sanki?
A) 8500 J,  B) 8000 J,  C) 1200 J,  D) 800 J.

Odpowiedź: 

2.11. A.  Wskazówka. Pracę obliczamy ze związku W F s= ⋅ . W  podanym przykładzie przemiesz-
czenie następuje wzdłuż poziomej składowej siły całkowitej i  wzór przyjmie postać W F sp= ⋅ . 
W = ⋅ =170 50 8500N m J .

3.30. Uczniowie postanowili wykorzystać wiadomości z hydrostatyki do obliczenia głębokości 
beczki. W tym celu wypełnili beczkę całkowicie wodą i zanurzyli w niej manometr. Mano-
metr przy dnie beczki wskazał ciśnienie o 10 000 Pa wyższe niż w powietrzu tuż przy po-

wierzchni wody. Jaka jest głębokość beczki? Przyjmij gęstość wody ρw =1000
kg
m3 .

A) 0,75 m,  B) 1 m,  C) 1,5 m,  D) 2 m.

Odpowiedź: 

3.30. B.   Wskazówka. p g hh = ⋅ ⋅ρ , stąd h p
g
h=
⋅ρ

, gdzie ph =10 000 Pa, ρ =1000 kg
m3  i  g ≅10 m

s2
.

Odpowiedź: 

2.2. 1 – D, 2 – B, 3 – A, 4 – B, 5 – C.

cF

pF

Odpowiedź: 

2.11. A.  Wskazówka. Pracę obliczamy ze związku W F s= ⋅W F= ⋅W F . W  podanym przykładzie przemiesz-
czenie następuje wzdłuż poziomej składowej siły całkowitej i  wzór przyjmie postać W F spW FpW F= ⋅W F= ⋅W F . 
W = ⋅ =170= ⋅170= ⋅50 8500N m= ⋅N m= ⋅50N m50 J .

Odpowiedź: 

3.30. B.   Wskazówka. p g hhp ghp gp g= ⋅p g ⋅p gρp gp g= ⋅p gρp g= ⋅p g , stąd h p
g
h=
⋅ρ

, gdzie ph =10 000 Pa, ρ =1000 kg
m3  i  g ≅10 m

s2
.
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4.35. Opór przewodu, stanowiącego element obwodu elektrycznego, zależy od:
A) długości przewodu,   TAK     NIE
B) grubości izolacji,   TAK     NIE
C) przekroju poprzecznego przewodu,   TAK     NIE
D) materiału, z którego zbudowany jest przewód,   TAK     NIE
E) gęstości materiału, z którego wykonana jest izolacja.   TAK     NIE

Odpowiedź: 

4.35. Tak: A, C, D.  Wskazówka. Opór przewodu zależy wprost proporcjonalnie od jego długości, a od-
wrotnie proporcjonalnie od jego pola powierzchni poprzecznego przekroju. Opór przewodu zależy 
również od materiału, z którego zbudowany jest przewód.

5.37. W którym z wymienionych urządzeń elektrycznych nie wykorzystuje się zjawiska wy-
twarzania pola magnetycznego przez prąd elektryczny płynący w urządzeniu?
A) Zamek do drzwi z domofonem.  B) Dzwonek elektryczny. 
C) Elektromagnes.   D) Żelazko elektryczne.

Odpowiedź: 

5.37. D.  Wskazówka. Fakt, że prąd elektryczny płynący w urządzeniu jest źródłem pola magnetycz-
nego wykorzystuje się w elektromagnesie, a elektromagnes jest elementem zamka do drzwi z domofo-
nem oraz dzwonka elektrycznego.

5.53. Obok elektromagnesu, przez którego uzwojenia pły-
nie prąd elektryczny, umieszczono żelazną sztabkę, tak 
jak na rysunku. Zaobserwujemy, że ta sztabka będzie:
A) przyciągana do elektromagnesu,
B) odpychana od elektromagnesu,
C) przyciągana do elektromagnesu, a jak dotknie elektromagnesu to będzie od niego odpy-

chana,
D) nie zaobserwujemy żadnego oddziaływania ponieważ ta sztabka nie została poprzednio 

namagnesowana.

Odpowiedź: 

5.53. A.  Wskazówka. W pobliżu magnesu czy elektromagnesu każdy kawałek żelaza staje się magne-
sem. Nieważne jaki biegun magnetyczny wytworzy się w  elektromagnesie od strony sztabki  – zawsze 
będzie ona przyciągana. Jeżeli zbieramy magnesem rozsypane stalowe szpileczki, to nie ważne jakim 
biegunem przybliżamy go do szpilek – one zawsze będą przyciągane.

Odpowiedź: 

4.35. Tak: A, C, D.  Wskazówka. Opór przewodu zależy wprost proporcjonalnie od jego długości, a od-
wrotnie proporcjonalnie od jego pola powierzchni poprzecznego przekroju. Opór przewodu zależy 
również od materiału, z którego zbudowany jest przewód.

Odpowiedź: 

5.37. D.  Wskazówka. Fakt, że prąd elektryczny płynący w urządzeniu jest źródłem pola magnetycz-
nego wykorzystuje się w elektromagnesie, a elektromagnes jest elementem zamka do drzwi z domofo-
nem oraz dzwonka elektrycznego.

+–

Odpowiedź: 

5.53. A.  Wskazówka. W pobliżu magnesu czy elektromagnesu każdy kawałek żelaza staje się magne-
sem. Nieważne jaki biegun magnetyczny wytworzy się w  elektromagnesie od strony sztabki  – zawsze 
będzie ona przyciągana. Jeżeli zbieramy magnesem rozsypane stalowe szpileczki, to nie ważne jakim 
biegunem przybliżamy go do szpilek – one zawsze będą przyciągane.
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6.25. Oceń, czy zdania dotyczące wielkości � zycznych opisujących ruchy dwóch wahadeł są 
prawdziwe, czy fałszywe. Zaznacz właściwą odpowiedź.

A) Dwa wahadła mogą mieć takie same okresy drgań, ale 
różne amplitudy.

  PRAWDA     FAŁSZ

B) Dwa wahadła o jednakowych okresach drgań mogą mieć 
różne częstotliwości.

  PRAWDA     FAŁSZ

Odpowiedź: 

6.25. Kolejno: Prawda, Fałsz.  Wskazówka. Okres drgań i amplituda nie zależą od siebie. Dwa wahadła 
o jednakowych okresach nie mogą mieć różnych częstotliwości ponieważ częstotliwość jest odwrot-

nością okresu ( f
T

=
1 ).

6.37. Załogi dwóch statków kosmicznych, przelatujących blisko siebie w przestrzeni kosmicz-
nej, nie mogą porozumieć się ze sobą sygnałami dźwiękowymi (np. głosem czy syrenami), 
tak jak to robią załogi łodzi na morzu. Które zdanie prawidłowo wyjaśnia to zjawisko? 
A) Niska temperatura w Kosmosie. 
B) Brak powietrza w Kosmosie.
C) Zbyt dobra izolacja akustyczna ścian statków kosmicznych.
D) Duża szybkość statków kosmicznych.

Odpowiedź: 

6.37. B.  Wskazówka. Fale dźwiękowe rozchodzą się w ciałach stałych, gazach i cieczach. Nie rozcho-
dzą się w próżni – nie mogą powstawać tam, gdzie nie ma np. powietrza, które mogłoby się zagęszczać 
i rozrzedzać.

7.11. Kąt między promieniami padającym i odbitym od zwierciadła ma miarę równą 50°. Za-
tem kąt padania i kąt odbicia to kąty o miarach:
A) 25° i 50°,  B) 25° i 25°,  C) 50° i 25°,  D) 50° i 50°. 

Odpowiedź: 

7.11. B.  Wskazówka. Kątem padania nazywamy kąt zawarty pomiędzy pro-
mieniem padającym a prostopadłą do powierzchni w punkcie padania. Ką-
tem odbicia nazywamy kąt zawarty pomiędzy promieniem odbitym a pro-
stopadłą. Prawo odbicia: kąt padania α  jest równy kątowi odbicia. Prosta 
prostopadła jest dwusieczną kąta 2α. A zatem 2 50α = ° , czyli α = 25 °.

Odpowiedź: 

6.25. Kolejno: Prawda, Fałsz.  Wskazówka. Okres drgań i amplituda nie zależą od siebie. Dwa wahadła 
o jednakowych okresach nie mogą mieć różnych częstotliwości ponieważ częstotliwość jest odwrot-

nością okresu ( f
T

=
1 ).

Odpowiedź: 

6.37. B.  Wskazówka. Fale dźwiękowe rozchodzą się w ciałach stałych, gazach i cieczach. Nie rozcho-
dzą się w próżni – nie mogą powstawać tam, gdzie nie ma np. powietrza, które mogłoby się zagęszczać 
i rozrzedzać.

Odpowiedź: 

7.11. B.  Wskazówka. Kątem padania nazywamy kąt zawarty pomiędzy pro-
mieniem padającym a prostopadłą do powierzchni w punkcie padania. Ką-
tem odbicia nazywamy kąt zawarty pomiędzy promieniem odbitym a pro-
stopadłą. Prawo odbicia: kąt padania α  jest równy kątowi odbicia. Prosta α  jest równy kątowi odbicia. Prosta α
prostopadła jest dwusieczną kąta 2α. A zatem 2 50α2 5α2 5= °2 5= °2 50= °0 , czyli α = 25 °.α = 25 °.α

50°
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7.35. Do ścianki nieprzeźroczystego garnka z wodą przy-
kleił się ugotowany makaron (M), tak jak pokazano na 
rysunku obok. Kucharz zobaczy makaron:
A) w punkcie S znajdującym się na środku 

powierzchni wody,
B) w miejscu przyklejenia (w punkcie M),
C) poniżej miejsca przyklejenia (w punkcie A),
D) powyżej miejsca przyklejenia (w punkcie B). 

Odpowiedź: 

7.35. D.  Wskazówka. Oko tworzy obrazy na przedłużeniu promieni doń wpadających. Kucharz zo-
baczy makaron powyżej miejsca jego przyklejenia, ponieważ oko „nie wie” że dochodzący do niego 
promień wcześniej uległ załamaniu.

7.54. Hania dobrze widzi przedmioty znajdujące się w dużej odległości od oka, natomiast ma 
problemy z obserwacją bliskich przedmiotów. Dziewczyna mimo zaleceń okulisty czyta bez 
okularów z odległości 50 cm. Odległość „dobrego widzenia” jest równa 25 cm. 
Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe, czy fałszywe. Zaznacz właściwą odpowiedź.

A) Hania jest dalekowidzem.    PRAWDA     FAŁSZ
B) Soczewka oczna u Hani jest zbyt wypukła (ma za krótką 

ogniskową). 
  PRAWDA     FAŁSZ

C) Okulista zalecił jej stosowanie soczewek rozpraszają-
cych. 

  PRAWDA     FAŁSZ

D) Oko Hani tworzy ostry obraz oglądanego przedmiotu 
z tyłu za siatkówką. 

  PRAWDA     FAŁSZ

Odpowiedź: 

7.54. Kolejno: Prawda, Fałsz, Fałsz, Prawda.  Wskazówka. Dalekowidz dobrze widzi przedmioty znaj-
dujące się w dużej odległości od oka, natomiast ma problemy z obserwacją bliskich przedmiotów. So-
czewka oczna u Hani jest zbyt płaska (ma za długą ogniskową). Okulista zalecił jej stosowanie socze-
wek skupiających. Oko dalekowidza tworzy ostry obraz oglądanego przedmiotu z tyłu za siatkówką. 

oko

M
A

B

S

Odpowiedź: 

7.35. D.  Wskazówka. Oko tworzy obrazy na przedłużeniu promieni doń wpadających. Kucharz zo-
baczy makaron powyżej miejsca jego przyklejenia, ponieważ oko „nie wie” że dochodzący do niego 
promień wcześniej uległ załamaniu.

Odpowiedź: 

7.54. Kolejno: Prawda, Fałsz, Fałsz, Prawda.  Wskazówka. Dalekowidz dobrze widzi przedmioty znaj-
dujące się w dużej odległości od oka, natomiast ma problemy z obserwacją bliskich przedmiotów. So-
czewka oczna u Hani jest zbyt płaska (ma za długą ogniskową). Okulista zalecił jej stosowanie socze-
wek skupiających. Oko dalekowidza tworzy ostry obraz oglądanego przedmiotu z tyłu za siatkówką. 
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