Inii~ i Nazwisko:
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23. Badano cialo fizyczne. Cialem fizycznym moglo byc:
a) spadaj~ca pilka,
b) diwiC(k,
c) rozchodzenie siC(ciepla.
24. Temperatura WOC odpowiada w skali Kelwina:
a) 283 K,
b) 273 K,
c) 263 K.
25. Jezeli odleglosc miC(dzycialami naelektryzowanymi wzrosnie dwukrotnie, to sib
oddzialywania miC(dzynimi:
a) wzrosnie dwukrotnie,
b) zmaleje dwukrotnie,
c) zmaleje czterokrotnie.
26. Na kazdy z dw6ch szescian6w (wykonanych z dw6ch r6znych substancji) dziala taka
sarna sila ciC(Zkosci.Najwi~ksz~ mas~ ma:
a) szescian z drewna,
b) szescian z olowiu,
c) wszystkie szesciany maj~ tak~ sam~ mas~.
27. Na cialo w czasie ilt dziala sila F. Jezeli w tym samym czasie ilt dzialac bC(dziena to
cialo sila r6wna 3F, to:
a) zmiana prC(dkosci i przyspieszenie bC(dzietrzykrotnie wi~ksze,
b) zmiana pr~dkoSci b~dzie trzykrotnie wi~ksza, a przyspieszenie nie zmieni si~,
c) zmiana prC(dkosci b~dzie dziewiC(c razy wi~ksza, a przyspieszenie trzy razy
wiC(ksze.

28. ~~i~~~~:~~~~:n~~r:~
i dlatego promieniuje duzo swiatla,
b) jest blisko Ziemi,
c) powierzchnia KsiC(Zycaodbija promienie sloneczne.
29. Ci~nik ci~nie klodC(drewna silq, kt6rej skladowa r6wnolegla do przesuniC(ciajest'"
Pmo.

.

tJ:

~l"

,- .:". ;:rJ)
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a)jego ci~zar i mas a nie ulegn~ zmianie,
b)jego ci~zar wzrosnie, a masa si~ nie zmieni,
c)jego masa zmaleje, a ciC(zarwzrosnie.
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I. Ci~zar ciala 0 masie 50 kg wynosi okolo:
a) 0,5 kN,
b) 50 N,
c) 0,05 kN.
2.200 g to:
a) 0,2 kg,
b) 2 kg,
c) 0,02 Kg.
3. Jezeli cialo porusza siC(ruchemjednostajnie op6inionym, to jego przyspieszenie:
~f a)w jednakowych odst~pach czasu maleje 0 tc(sam~ wartosc,
:tH,~r'"
b)jest proporcjonalne do czasu,
::~~
c)nie zmienia si~ z uplywem czasu.
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~) ~~~~~a~~~:~:t~~:t~~~i:g;;~~:lektryCZny,
b) bateria plaska,
c) kondensator.
7. Kt6re z ponizszych przysl6w kojarzy Ci siC(z III zasad~ dynamiki Newtona?
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c) 8000
30. Kosmonauta, wychod~c w przestrzen kosmicznq, nie moze porozumiewac siC(glosem
z innym kosmonaut~ pozostajqcym w statku kosmicznym z powodu:
a) do~:ej. izolac}i ak~stycznej scianek statku kosmicznego,
If V
b) prozm kosmlczneJ,
'\
. r~,\ \
c) duzego cisnienia w statku kosmicznym.
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8. Tomek pokonal w g6rach r6znicC(wzniesien 100 m, a Jerzy - 200 m w tym samym
czasie. Por6wnaj moce obu chlopc6w, wiedz,!c, ze masa Tomka wynosila 100 kg, a
Jerzego - 50 kg:
a) moce chlopc6w byly takie same, gdyz wykonali oni tak~ sam~ pracC(w tym samym
czasie,
b) moce chlopc6w byly takie same, gdyz pokonywali oni r6znicC(wzniesiell w tym samym
c~s:~c

Jerzego byla wiC(ksza,gdyz pokonal wiC(kszqr6znicC(wzniesien.

16. Dwa wahadla 0 romych dlugosciach zostaly wychylone z polozenia rownowagi
sam k'lt i rownoczesnie wprawione w ruch. Najmniejsz'l cz~stotliwosc:
a) mialo wahadlo dluzsze,
b) mialo wahadlo krotsze,
c) oba wahadla mialy jednakow~ cz~stotliwosc .

9. Ktore z wymienionych zjawisk mozna wytlumaczyc bezwladnosci~ ciala?
a) biegn'lcy chlopiec potkn'll si~ i upadl,
b) pilka odbija si~ od podlogi,
c) zrzucony z pewnej wysokosci kamien spada pionowo na ziemi~.
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c)wytwarzania pola magnetycznego.
II. Jezeli pole przekroju drutu
rezystancja (opor):
a) zmniejszy dwukrotnie,
b) zwi~kszy dwukrotnie,
c) zmniejszy czterokrotnie.
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wyst~powania barw podstawowych w widmie swiatla bialego po przejsciu
jest nast~puj~ca:
zielona, zotta, fioletowa,
zotta, zielona, fioletowa,
czerwona, zielona, Z6tta.
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si~ fala, nalezy znac jej:

19. UZywaj'lc klucza 0 dlugim ramieniu do odkr~cania i zakr~cania srub, wykonujemy:
a) tak~ sam~ prac~ przy uZyciu wi~kszej sily,
b) tak,! sam<tprac~ przy uZyciu mniejszej sily,
c) mniejsZ'lprac~ przy uzyciu mniejszej sily.

20.
a)
b)
c)

13. Elektroskop sluzy do:
a) wykrywania cial naelektryzowanych,
b) mierzenia ladunkow elektrycznych,
c) wytwarzania ladunkow elektrycznych.
14. Zjawisko parowania zachodzi:
a) na powierzchni cieczy w kazdej temperaturze,
b) na powierzchni cieczy w okreslonej dla danej cieczy temperaturze,
c) ca1'l obj~tosci~ w kazdej temperaturze.

17. Aby obliczyc pr~dkosc, zjak'lfozchodzi
a) dlugosc i okres,
b) amplitud~ i okres,
c) cz~stotliwosc i amplitud~.
18. Kolejnosc
przez pryzmat
a) czerwona,
b) czerwona,
c) fioletowa,

ustalonej dhlgosci zwi~kszy si~ dwukrotnie, to jego

12. Aby cialo latwiej moma bylo wprawic w ruch, naleZy:
a) zwi~kszyc jego mas~,
b) zmniejszyc jego mas~,
c) zmniejszyc jego bezwladnosc, zwi~kszaj'lc jego mas~.
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10. W silniku elektrycznym pr'ldu stalego komutator sluZy do:':;::;,,:·

0

" l?~!•.

Wspoln,! cech,! cieczy i gazow jest:
zmienny ksztatt,
zmienna obj~tosc,
stala obj~tosc.

21. Planeta polozona najblizej Slonca to:
a) Wenus,
b) Merkury,
c) Mars.
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15. Pr~dkosc motocykla wzrosla trzykrotnie. Skutkiem tego energia kinetyczna tego
motocykla:
a) wzrosla dziewi~ciokrotnie,
b) wrosla szesciokrotnie,
c) wzrosla trzykrotnie.
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c.

16 V.
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