
Tablica informacyjna 

Długośd trasy kolejki 

Cena biletu w górę 

1200 metrów 

10 zł 

Rok 2002 

 

Zadanie 1. (0 – 1) 

Na wykresie obok przedstawiono 

zależnośd drogi – przebytej przez 

turystę poruszającego się na rowerze – 

od czasu. Turysta ten poruszał się 

ruchem: 

 

A. jednostajnym. 

B. przyspieszonym. 

C. opóźnionym. 

D. zmiennym. 

 

Zadanie 2. (0 – 1) 

Maciek wjechał na szczyt góry kolejką linową w czasie 10 minut. Z jaką średnią szybkością poruszała się ta kolejka? 

Wykorzystaj informacje zamieszczone na tablicy zawieszonej przed wejściem do kas. 

 

A. 2 m/s 

B. 4 m/s 

C. 15 m/s 

D. 150 m/s 

 

 

 

Zadanie 3. (0 – 1) 

Filip zamieścił na swojej stronie internetowej 

następujące informacje dotyczące planet 

Układu Słonecznego. 

Która z planet o masie mniejszej niż masa 

Ziemi ma najwięcej księżyców? 

A. Mars. 

B. Saturn. 

C. Neptun. 

D. Pluton. 

Zadanie 4. (0 – 2) 

Na łódkę poruszającą się ruchem jednostajnym po jeziorze działają cztery siły: siła ciężaru łódki      , siła wyporu 

   
      , siła ciągu silnika     , siła oporu ruchu     

         . Na poniższym schemacie narysuj wektory wymienionych sił               

i podpisz je zgodnie z oznaczeniami podanymi w nawiasach. 

 

 

 

 

Zadanie 5. (0 – 1) 

Zbyszek postanowił zbudowad samodzielnie oświetlenie choinkowe zasilane napięciem 220 woltów. W tym celu 

kupił w sklepie elektrycznym żaróweczki dostosowane do napięcia 11 woltów każda. Oblicz, ile żaróweczek 

Zbyszek powinien połączyd szeregowo, aby żaróweczki działały w takich warunkach, do jakich są dostosowane. 

Lp. Nazwa planety 
Masa planety w stosunku 

do masy Ziemi 
Liczba 

księżyców 

1. Merkury 0,06 0 

2. Wenus  0,82 0 

3. Ziemia 1 1 

4. Mars 0,11 2 

5. Jowisz 317,9 16 

6. Saturn 95,18 20 

7. Uran 14,5 17 

8. Neptun 17,24 8 

9. Pluton 0,002 1 
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