
20. W ruchu jednostajnym wektor prfdkosci jest:
a) rowny zero,
b) staly, rozny od zera,
c) wektorem 0 rosn'lcej dlugosci.

IImif i nazwisko
Szkola

21. Prfdkosc jest wielkosci'l wzglfdm" poniewai:
a) zalezy od ukladu odniesienia
b) moze sil; zmieniae gdy cia/o przyspiesza
c) moze bye wyrazana w roznych jednostkach

(.Ci~i;~·iowa/o z prfdkosci'l. poez'ltkow'l. r6wn'l. zero i ze stalym przyspieszeniem a = 4 ;'~ .

W czasic 3 sckund przeby/o drogf:

22. KsifZyc w pierwszej kwadrze:
a) nie jest widoczny na niebie,
b) przypomina liter~ D,
c) przypomina liter~ C.

23. Dioptria jest jednostk'l:
a) nat~zenia swiatla,
b) ogniskowej,
c) zdolnosci skupiaj'l.cej soczcwki.

24. Ktare z wymienionych zjawisk moina wyt/umaczyc bezwladnosci,! cia/a?
a) wypuszczona z r~ki pilka odbija si~ od podlogi,
b) w momencie zatrzymania samochodu ci~zarowego lez'lca na nim beczka zaczyna si~ toczye w stron~ kabilly
kierowcy,
c) wystrzelona kula karabinowa porusza si~ po torze zakrzywionym.

25. Kto to powiedzial: "Dajcie mi punkt podparcia, a diwignf swiat":
a) Platon,
b) Archimedes,
c) Newton.

26. "Baba z wozu, koniom lief' - moina to przyslowie zinterpretowac w oparciu 0:
a) I zasad~ dynamiki Newtona,
b) II zasad~ dynamiki Newtona,
c) III zasad~ dynamiki Newtolla. 1

a) -R2 '
27. 10 MW, to inaczej:
a)IOOOW,
b) 10000 W,
c) 100000 W.

28. Jesli napelnimy butclkf wod'!, to jej bezwladl1OSc:
a) zwi~kszy si~,
b) zmlliejszy si~,
c) zwi~kszy si~ lub zl11llicjszy w zaletnoSci ad ksztaltu butelki.

29. Zjawiskami Iizycznymi s'!:
a) rdzewienie, topniellie,
b) wrzellie, spalanie w~gla,
c) parowallie, lot sal11olotu.

30. Wielkosciami wektorowymi s'!:
a) masa, czas, pr~dkose,
b) sila, przyspieszenie, p~d.
c) przesuni~cie, droga, moc.



wodzie,
pr6Zni,
wodzie.

a) Neptlln,
b) Merkllry,
e) Jowisz.

8. Na rysunku przedslawiono Iinie pola eleklrycznego wytworzonego przez dwie naladowane kulki I i 2 .

."J~:~~:'~d':::~:;bk"~k~f7~f((
b)1 -dodatni,2-dodatni, ~f\ \ \""-
e) I - lIjemny, 2 - lIjernny. '\ \' "\

a) lIgic;eie fal,
b) odbieie fal,
e) nakladanie siC; fal.

9. Ryba 0 masie 6 kg utrL)'muje si~ nicruchorno w wodzie jeziora. Jaka jest wartosc sity wyporu dzialaj'leej
na t~ ryb~?

'ocrJ
1<0]1
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8Q.II
,,~I a) 12,7°C i 26°C

b) 12,7°C i 31°C
e) 14,8°C i 32°C

a) 6 N,
b) 0,6N,
e) 60 N.

a) 15°.
b)30",
e)60°.

.//'

//"'\''' 30°

10. Promien swiatla padl na zwierciadlo tali, ze odbil si~ od niego tworzqe z powierzehniq zwicrciadla k'lt
30°. Jaki byl kqt padania promienia na zwierciadlo?
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e) 111
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s

a) (16,R ±O,I)em
b) (1.1.2 ±O,I) em
e) (2,6 ±O,I) em

a) konwekeji,
b) kontrakeji,
e) dyfllzji.

k
12. Samochod poruszal si~ 1. pr~dkosci'l 72 -. I'r~dkosc ta jest rowno:lIlac1.IIa prfdkosci:

Ii

a) Amerykanie pokryli je speejalnym lakierem,
b) na Ksi,zyell nie ma atmosfery, kt6ra rozwiala i rozmylaby odeiski,
e) przyeiilganic grawitaeyjne jest wic;ksze niz na Ziemi.

a) Mglawiea ''l.ezilea planety,
b) nasza Galaktyka widziana od srodka,
e) mic;dzyplanetarny py! oswietlan)' przcz Sioliee.

a) 55 N,
h) 5,5 N,
e) 550 N,


