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Zadanie 1. (0 – 1) 

Wykres przedstawia zależnośd mocy mięśni rowerzysty od czasu jazdy na 

wybranym odcinku trasy. 

Ile razy moc mięśni rowerzysty w chwili rozpoczęcia pomiaru jest większa od 

mocy jego mięśni w chwili 10 s? 

 

A. 2 B. 1,25 C. 0,8 D. 0,5 
 

 

Zadanie 2. (0 – 1) 

Wykres przedstawia zależnośd siły mięśni każdego z dwóch 

rowerzystów od przebytej drogi. 

Na podstawie wykresu można stwierdzid, że 

A. Adam i Maciek wykonali jednakową pracę. 

B. Adam i Maciek nie wykonali żadnej pracy. 

C. Maciek wykonał dwa razy większą pracę niż Adam. 

D. Adam wykonał dwa razy większą pracę niż Maciek.  

 

 

Zadanie 3. (0 – 1) 

Dwaj chłopcy, stojąc na deskorolkach, pociągnęli za kooce napiętej między nimi liny. Jeżeli pierwszy chłopiec ma 

dwa razy większą masę od drugiego, to 

A. żaden z chłopców nie uzyska prędkości. 

B. obaj chłopcy uzyskają prędkośd o takiej samej wartości. 

C. uzyska on dwa razy większą szybkośd niż lżejszy chłopiec. 

D. uzyska on dwa razy mniejszą szybkośd niż lżejszy chłopiec. 

 

Zadanie 4. (0 – 1) 

Ewa i Karol siedzą na huśtawce, która jest w równowadze. Odległości dzieci od miejsca 

podparcia huśtawki podano na rysunku. Jeśli Ewa ma masę 25 kg, to masa Karola 

wynosi 

 

A. 45 kg B. 50 kg C. 60 kg D. 65 kg 
 

 

Zadanie 5. (0 – 1) 

W tabeli podano gęstości wybranych gazów.  

Każdy z trzech cienkich, gumowych baloników napełniono taką samą 

objętością różnych gazów: pierwszy helem, drugi powietrzem, trzeci 

dwutlenkiem węgla. Następnie wszystkie baloniki puszczono 

swobodnie. Okazało się, że 

A. wszystkie uniosły się wysoko. 

B. wszystkie pozostały przy ziemi. 

C. dwa uniosły się wysoko, a jeden pozostał przy ziemi. 

D. jeden uniósł się wysoko, a dwa pozostały przy ziemi. 

 

Nazwa substancji 
chemicznej 

Gęstośd w g/dm3 
(w temp. 25 oC) 

hel 0,164 

dwutlenek węgla 1,811 

powietrze 1,185 
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Zadanie 6. (0 – 1) 

Woda w basenie jest podgrzewana. Aby obliczyd energię potrzebną do jej ogrzania, należy znaleźd w tablicach 

gęstośd i ciepło właściwe wody oraz znad 

A. objętośd i temperaturę koocową wody. 

B. objętośd, temperaturę początkową i koocową wody. 

C. głębokośd i szerokośd basenu oraz różnicę temperatur wody. 

D. powierzchnię basenu oraz temperaturę początkową i koocową wody. 

 

Zadanie 7. (0 – 3) 

Bateria wyczerpie się po godzinie, jeżeli będzie z niej pobierany prąd stały o natężeniu 8,1 A. Oblicz, jaki ładunek 

wtedy przepłynie. Wynik podaj w kulombach (1 C = 1 A  1 s). Przez żarówkę latarki zasilanej tą baterią płynie prąd 

stały o natężeniu 0,3 A. Po ilu godzinach używania tej latarki wyczerpie się bateria? Zapisz obliczenia. 

 

 

 

 


