23. Badano ciafo fizyczne. Ciafem fizycznym mogfo bye:
a) spadaj'tca pij~a,
b) dzwi«k,
c) rozchodzenie si« ciepla.
24. Temperatura 20°C odpowiada w skali Kelwina:
a) 293 K,
b) 273 K,
c) 283 K.
25. Jezeli odleglosc mi«dzy cialami naelektryzowanymi wzrosnie dwukrotnie, to sifa
oddzialywania mi«dzy nimi:
a) wzrosnie dwukrotnie,
b) zmaleje dwukrotnie,
c) zmaleje czterokrotnie.
26. Na kazdy z dw6ch szescian6w (wykonanych z dw6ch r6znych substancji) dziala taka
sama sila ci~ZkoSci. Najwi~ksZ<lmas~ ma:
a) szescian z drewna,
b) szescian z ofowiu,
c) wszystkie sZeSciany maj<t tak<t sam<t mas~.
27. Wiadomo, ze na ekranie telewizora lub monitora osadza si~ kurz. Jakie zjawisko jest
podobne do tego procesu:
a) swiecenie zar6wki,
b) przycictganie skrawk6w papieru przez cialo naelektryzowane,
c) pocieranie laski szklanej 0 jedwab.

Imi~ i N~zwisko:
Szkola:
I.Ci~zar ciala 0 masie 100 kg wynosi okolo:
a) 1 kN,
b) 100 N,
c) 0,1 kN.
2. Cegla puszczona z balkonu porusza sil<ruchem:
a) jednostajnym prostoiiniowym,
(f'l
b) jednostajnie przyspieszonym,
W
c) jednostajnie op6znionym.
3. Jezeli cialo porusza si~ ruchemjednostajnie op6inionym, to jego przyspieszenie:
a)w jednakowych odst~pach czasu maJeje 0 t~ sam<t wartosc,
b)jest proporcjonaJne do czasu,
c)nie zmienia si~ z uplywem czasu.
4.Jesli dane cialo przeniesiemy z naszej szerokosci geograficznej na biegun, to:
a)jego cil<zar i masa nie ulegn<t zmianie,
b)jego ci~zar wzrosnie, amasa si« nie zmieni,
c)jego masa zmaleje, a ci«zar wzrosnie.
5. W reakcjachj<tdrowych wyzwalane s<tduze ilosci energiij<tdrowej.
sluzy reaktor?
a) skomplikowanychoperacji
oka,
b) produkcji sztucznych izotop6w promieniotw6rczych,
c) niszczenia odpad6w promieniotw6rczych.

28. Ksi~zyc widzimy, gdyz:
a) nie posiada atmosfery i dlatego promieniuje duzo swiatla,
b) jest blisko Ziemi,
c) powierzchnia Ksi~Zyca odbija promienie sloneczne.
29. Cictgnik cictgnie klod~ drewna sil't, kt6rej skladowa r6wnolegfa do przesuni«ciajest
r6wna 900N. Praca wykonana przez cictgnik przy przesuwaniu kfody 0 10m jest r6wna:
a) 90 J,
b) 900 J,
c) 9000 J.

6. Zr6dfem poJa magnetycznego jest:
a) zwojnica, przez kt6r<t plynie pr<td elektryczny,
b) bateria plaska,
c) kondensator.
7. Z wymienionych okresletl ruchu jednostajnie przyspieszonego niepoprawne jest
twierdzenie, ze w tym ruchu:
a) wartosc pr~dkoscijest proporcjonaJna do czasu,
b) drogajest wprost proporcjonalna do czasu,
c) drogajest proporcjonaJna do kwadratu czasu.

30. Kosmonauta, wychodz<tc w przestrzen kosmiczn't, nie moze porozumiewacsi~
z innym kosmonaut<t pozostaj<tcym w statku kosmicznym z powodu:
a) dobrej izolacji akustycznej scianek statku kosmicznego,
b) pr6zni kosmicznej,
c) duzego cisnienia w statku kosmicznym.

8. Piotrek pokonal w g6rach r6znicl< wzniesietl 100 m, a Pawef - 200 m w tym samym
czasie. Por6wnaj moce obu chlopc6w, wiedz<tc, ze masa Piotrka wynosila 100 kg, a Pawla
- 50 kg:
a) moce chlopc6w byly takie same, gdyz wykonali oni tak<t sam<tprac« w tym samym
czasie,
b) moce chlopc6w byly takie same, gdyz pokonywali oni r6znic« wzniesien w tym samym
czasie,
c) moc Pawla byfa wi«ksza, gdyz pokonaf wil<ksz<tr6znicl< wzniesietl.
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9. Ktore z wymienionych zjawisk mozna wytlumaczyc bezwladnosci<t ciala?
a) biegn<tcy chlopiec potkn<tl sil( i upadl,
b) pilka odbija sil( od podlogi,
c) zrzucony z pewnej wysokosci kamien spada pionowo na ziemil(.

16. Dwa wahadla 0 r6i:nych dhIgosciach zostaly wychylone z polozenia rownowagi
sam k<tti rownoczesnie wprawione w ruch. Najmniejszq cZl(stotliwosc:
a) mialo wahadlo druzsze,
b) mialo wahadlo krotsze,
c) oba wahadla mialy jednakow<t cZl(stotliwosc.

10, W silniku elektrycznym pr<tdu stalego komutator sluZy do:
a} doprowaclielliapqdu
do silnika,
b}zmiany kieruriku pr<tdu,
c)wytwarzania pola magnetycznego.

17. Droga Mleczna to:
a) Mglawica htcz<tca planety,
b) nasza Galaktyka widziana od srodka,
c) mil(dzyplanetamy pyl oswietlany przez Slonce.

11. Jezeli pole przekroju drutu
rezystancja (opor):
a) zmniejszy dwukrotnie,
b) zwil(kszy dwukrotnie,
c) zmniejszy czterokrotnie.

0

ustalonej dlugosci zwil(kszy sil( dwukrotnie, to jego

0

ten

18. Kolejnosc wystl(powania barw podstawowych w widmie swiatla bialego po przejsciu
przez pryzrnat jest Tlastl(Imj<tca:
. a) czerWona,zielona,Z6lta,
fioletowa,
. h) czerwona, :lOlta, zielona, fioletowa,
c) fioletowa, czerwona, zielona, :lOlta.

12.Aby cialo}atwiej moma bylo wprawic w ruch, nalezy:
a)zwil(ksZYcjego masl(,
b) zniniejszy6]egornasl(,
c) zmniejszy6 jego bezwladnosc, zwil(kszaj<tcjego masl(.

19.
a)
b)
c)

Uzywaj<tc klucza 0 dlugim ramieniu do odkrl(cania i zakrl(cania sTUb,wykonujemy:
tak<tsam<tpracl( przy uzyciu wil(kszej sily,
tak<tsam<tpracl( przy uzyciu mniejszej sily,
mniejsz<t pracl( przy uzyciu mniejszej sily.

13. Elektroskop sluZy do:
a) wykrywania cial naelektryzowanych,
b) mierzenia ladunkow elektrycznych,
c) wytwarzania ladunkow elektrycznych.

20.
a)
b)
c)

Wsp6ln<t cech<t cieczy i gaz6w jest:
zinienny ksztalt,
zmienna objl(tos6,
stala objl(tosc.

14. Zjawisko patowania zachodzi:
a) napoWierzchnicieczy
w kazdej temperaturze,
b) na:powierzchni cieczy w okreslonej dla danej cieczy temperaturze, .
c) cal<tobj~tosei<t w kazdej temperaturze.

21.
a)
b)
c)

Planeta polozona najblizej Slonca to:
Wenus,
Merkury,
Mars.

15. Prl(dkosc motocykla wzrosla czterokrotnie. Skutkiem tego energia kinetyczna tego
motocykla:
a) wzrosla czterokrotnie,
b) wrosla osmiokrotnie,
c) wzrosb szesnastokrotnie.

22. Rozprzestrzenianie
zjawiska:
a) konwekcji,
b) kontrakcj i,
c) dyfuzji.

sil( zapachu dezodorantu w pomieszczeniu jest przykladem

