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ZADANIE 1  - 1 punkt 
Powierzchnie niektórych substancji podczas krzepnięcia w naczyniu stają się wklęsłe. Jest to spowodowane:  

A) zmniejszeniem się rozmiarów cząsteczek 
B) wyparowaniem pewnej liczby cząsteczek 
C) zmniejszeniem się odległości między cząsteczkami 
D) zwiększeniem się odległości między cząsteczkami 

 
ZADANIE 2  - 1 punkt 
Kasia z Basią huśtają się na huśtawce zrobionej z belki o długości L. Stosunek masy Kasi do masy Basi wynosi   . 
Jaką długość ma belka huśtawki, na której końcach siedzą dzieci, jeżeli jest ona podparta w odległości 3 m od 
końca, na którym siedzi Kasia? Belka z dziećmi znajduje się w stanie równowagi. 

A) 5 m 
B) 5L m 
C) 2 m 
D) 6 m 

 
ZADANIE 3  - 2 p 
W ciągu 2 s przez poprzeczny przekrój przewodnika przepływa 24,96 ∙	1018 elektronów. Jakie jest natężenie 
płynącego prądu, jeśli ładunek 6,24∙1018 elektronów jest równy ładunkowi 1C?  

A) 1 A          B) 2  A          C) 3 A           D) 4 A  
 
ZADANIE 4  - 2 p 
Młot o masie 5000 g spada na kowadło z prędkością 4   . Po uderzeniu odskakuje na wysokość 10 cm. Ile 
energii cieplnej powstało w wyniku utraty energii mechanicznej?  
 

A) 35 J 
B) 3,5 kJ 
C) 35 000 J 
D) młot nie może odskoczyć tak wysoko 

 
ZADANIE 5  - 1 p 
Treść I zasady termodynamiki opisuje równanie:  
A) Q +W = ∆Ew  
B) Q ·W = ∆Ew  
C)		 = ∆Ew  

 D)  = ΔEw 

 
ZADANIE 6  - 1 p 
Przyspieszenie swobodnie spadającego ciała w próżni: 

A) rośnie 
B) maleje; 
C) zależy od jego masy; 
D) jest stałe i różne od zera. 
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ZADANIE 7  - 1 p 
Latem będąc nad jeziorem można zauważyć owady utrzymujące się na powierzchni jeziora. Zjawisko to 
zachodzi dzięki:  

 
A) napięciu powierzchniowemu 
B) zjawisku włoskowatości 
C) sile wyporu 
D) parowaniu 

 
ZADANIE 8  - 2 p 
Elektryczny młynek do kawy wyposażony jest w silnik o mocy 100 W. W czasie 1 min i 40 s silnik ten wykona 
pracę:  

A) 140 J ; 
 B) 1 kJ ; 
C) 10 kJ ; 
D) 10 kWh. 

 
ZADANIE 9  - 2 p 
Janek wchodzi na piętro centrum handlowego po wyłączonych ruchomych schodach w ciągu 30 sekund. Stojąc 
na włączonych schodach zostaje przeniesiony na to piętro w czasie 1 minuty. Jak długo chłopiec wchodziłby na 
piętro po włączonych schodach?  

A) 15 s  
B) 25 s  
C) 20 s  
D) 18 s  

 
ZADANIE 10  - 2 p 
Silnik cieplny wykonał pracę 4 kJ, oddając w tym czasie energię 16 kJ do chłodnicy. Sprawność tego silnika 
wynosi (pomijamy inne straty ciepła): 

A) 16,7 %  
B) 20 %  
C) 25 %  
D) 40 % 

 
ZADANIE 11  - 2 p 
Ciepło właściwe wody wynosi 4200	 . Woda stygnąc od temperatury 50°C do 30°C oddała do otoczenia 8,4 kJ 
energii. Masa tej wody wynosiła:  

A) 100 g ; 
B) 200 g ; 
C) 500 g ; 
D) 1000 g. 

 
ZADANIE 12  - 1 p 
W czasie topnienia pewnej substancji krystalicznej jej temperatura pozostaje stała, mimo ciągłego dostarczania 
energii w formie ciepła. Podczas tego procesu:  

A) maleje energia potencjalna cząsteczek 
B) rośnie energia wewnętrzna substancji  
C) energia wewnętrzna substancji nie zmienia się w czasie  
D) maleje średnia energia kinetyczna cząsteczek 
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ZADANIE 13  - 2 p 
Pierwsza kula  o masie 3 kg i  druga o masie 7 kg toczą się po poziomym torze ze stałą prędkością 5  . Która 
z nich wykonuje większą pracę?  

A) Pierwsza 
B) Druga 
C) Wykonują jednakowe prace różne od 0 
D) Nie wykonują pracy 

 
ZADANIE 14  - 2 p 
Na wadze wyskalowanej w gramach ustawiono szklankę pełną wody. Następnie zanurzono w niej stalową kulkę 
na nitce, wskutek czego część wody wylała się (kulka nie dotykała dna szklanki). Po dokładnym wytarciu 
rozlanej wody wskazanie wagi ze szklanką pełną wody, w porównaniu ze wskazaniem wagi ze szklanką i kulką 
będzie:  

A) niższe o masę wylanej wody 
B) niższe o masę mniejszą niż ma wylana woda 
C) takie samo 
D) wyższe o różnicę między masą kulki a masą wylanej wody 
E)  wyższe o masę kulki 

 
ZADANIE 15  - 2 p 
W pociągu na półce leżą zaśnieżone narty. Przedział jest ogrzewany i ma zamknięte okna. Gdy pociąg stoi 
krople wody kapią na podłogę przedziału pionowo. Gdy pociąg jedzie po prostej ze stałą prędkością, krople 
wody spadają: 

A) na ten sam punkt podłogi, co na postoju 
B) na punkt przesunięty w stronę jazdy pociągu 
C) na punkt przesunięty w stronę przeciwną do jazdy pociągu 
D) punkt na który kapie woda zależy od temperatury 

 
ZADANIE 16  - 2 p 
Piłeczka spadająca swobodnie z wysokości 1 m po odbiciu wzniosła się na wysokość  0,8m. Z jakiej wysokości 
powinna spadać ta piłka, aby odbić się na wysokość 1 m? (Przyjmij, że procentowa strata energii przy odbiciu 
jest taka sama.) 

A) 1,2 m 
B) 1,25 m 
C) 1,4m 
D) 2m 

 
ZADANIE 17  - 2 p 
Po zdjęciu swetra przez głowę, suche i czyste włosy „stają dęba”. Czy poniższe zdania są prawdziwe czy 
fałszywe? Zaznacz właściwą odpowiedz. 

A) Tylko włosy zostały naelektryzowane; PRAWDA FAŁSZ 
B) Sweter i włosy naelektryzowały się ładunkami 

różnoimiennymi; 
PRAWDA FAŁSZ 

C) Włosy naelektryzowały się ładunkami tego samego znaku 
i odpychają się wzajemnie 

PRAWDA FAŁSZ 

D) Włosy i skóra głowy naelektryzowały się ładunkami tego 
samego znaku i odpychają się wzajemnie 

PRAWDA FAŁSZ 
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ZADANIE 18  - 2 p 
Akumulator w samochodzie Karoliny ma pojemność 60 Ah. Oznacza to, że można z niego np. czerpać prąd o 
natężeniu 1 A przez 60  godzin (przy wyłączonym silniku). Po jakim czasie rozładuje się akumulator, jeśli w 
stojącym na parkingu  samochodzie tata pozostawił włączone światła o mocy 60 W?  Napięcie na zaciskach 
akumulatora ma wartość 12 V. Zakładamy, że żarówki przez cały czas świecą jednakowo. 

A) po 50 godzinach 
B) po 30 godzinach 
C) po 15 godzinach 
D) po 12 godzinach 

 
ZADANIE 19  - 1 p 
Chłopcy zwiększyli napięcie poprzez włączenie do obwodu szeregowo dodatkowej baterii i zastanawiali się, jaki 
będzie tego skutek. W rezultacie otrzymali: 

A) zmniejszenie natężenia prądu 
B) zwiększenie ilości ładunku przepływającego w ciągu sekundy przez obwód 
C) zmniejszenie oporu całkowitego 
D) nic się nie zmieni 

 
ZADANIE 20  - 2 p 
Wskaż błędne stwierdzenia. 

A) Parowanie jest to zjawisko fizyczne polegające na zmianie cieczy w gaz. 
B) Wrzenie cieczy odbywa się zawsze w stałej dla danej cieczy temperaturze. 
C) Parowanie odbywa się tylko na powierzchni, a wrzenie to parowanie całą objętością cieczy. 
D) Sublimacja jest to przejście substancji ze stanu gazowego bezpośrednio w stan stały.  

 
ZADANIE 21  - 2 p 
W celu doprowadzenia 1 kg wody o temperaturze 50°C do temperatury wrzenia należy dostarczyć 209,5 kJ 
energii. Aby doprowadzić tę samą ilość wody o temperaturze 0°C do wrzenia, należy dostarczyć: 

A) 4200 J 
B) 419 kJ 
C) 210 kJ 
D) 2100 kJ 

 
ZADANIE 22  - 1 p 
Do trzech naczyń o takich samych polach powierzchni dna i  napełnionych do jednakowego poziomu wodą 
wrzucono identyczne drewniane kulki.  

 
Stwierdzono, że ciśnienie na dno: 

A) najbardziej wzrosło w naczyniu I 
B) najbardziej wzrosło w naczyniu II 
C) najbardziej wzrosło w naczyniu III 
D) nie uległo zmianie w żadnym z naczyń 
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ZADANIE 23  - 1 p 
Jeżeli zwiększymy liczbę połączonych równolegle oporów, to zastępczy opór całego układu: 

A) maleje 
B) nie zmienia się 
C) rośnie 
D) zmaleje lub wzrośnie w zależności od wartości oporów 
 

ZADANIE 24  - 2 p 
Pociąg o długości 260 m  jadący z prędkością 30   mija się z pociągiem o długości 180 m, jadącym w przeciwną 
stronę. Czas mijania pociągów, liczony od momentu minięcia się ich przodów do momentu minięcia się ich 
końców wynosił 8 s. Prędkość drugiego pociągu wynosi: 

A) 25	  

B) 85	  

C) 17,5	  

D) 42,5	  
 
ZADANIE 25  - 2 p 
Ciało na powierzchni Księżyca ma energię potencjalną grawitacji równą zero, a na wysokości 12 m ma energię 
potencjalną grawitacji równą 600 J. Podczas spadku swobodnego z wysokości 12 m, na wysokości 4 m energia 
kinetyczna tego ciała ma wartość: 

A) równą 600 J. 
B) równą 400 J 
C) równą 200 J. 
D) równą 100 J. 

 
ZADANIE 26  - 2 p 
Rakieta wynosząca satelitę na orbitę ma całkowitą masę startową 3·106 kg.  Siła ciągu silników wynosi 18·107 N. 
Przyspieszenie ziemskie przyjmij 10	 . Oblicz przyspieszenie rakiety podczas startu. 

A) 50  

B) 25
	

 

C) 12,5	  

D) 10	
	

 
 
ZADANIE 27  - 2 p 
Zjawiskami fizycznymi nie są: 

A) rdzewienie  
B) topnienie 
C) ruch samochodu 
D) siwienie włosów 
E) wrzenie 
F) spalanie węgla 
G) parowanie 
H) lot samolotu  
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ZADANIE 28  - 1 p 
Spośród przedstawionych poniżej zestawów jednostek wybierz ten, który zawiera tylko podstawowe jednostki 
układu SI.  

A) mila, kilogram, godzina 
B) kilometr, gram, godzina 
C) metr, kilogram, amper 
D) kelwin, gram, sekunda. 

 
ZADANIE 29  - 1 p 
Jeżeli 10 cm3 lodu ma masę 9,2g  to 1m3 lodu ma masę: 

A) 920 g 
B) 92 kg 
C) 920 kg 
D) 920 t 

 
ZADANIE 30  - 1 p 
Pierwszą połowę czasu maratończyk biegł z prędkością 20	 , a drugą z prędkością 10 . Średnia wartość 
prędkości jego biegu wynosi: 

A) 15	  

B) 12  

C) 16,67  
D)  nie można obliczyć średniej wartości prędkości 

 
ZADANIE 31  - 2 p 
Aby śnieżka doleciała na wysokość około 20 m (pomiń straty energii) trzeba ją wyrzucić pionowo w górę 
z szybkością nie mniejszą niż: 

A) 5	  

B) 10	  

C) 15	  

D) 20  
 
ZADANIE 32  - 2 p 
Przy wyciąganiu z deski  żelazny gwóźdź o masie 50 g ogrzał się o 8°C. Ciepło właściwe żelaza wynosi 452 

·	
. 

Wartość wykonanej pracy, która spowodowała jego ogrzanie wynosi: 
A) 180,8 J 
B) 1808 J 
C) ok.18 J 
D) 1,8 J 

 
 
ZADANIE 33  - 2 p 
Przy stałym napięciu 230 V przez grzejnik przepłynął ładunek 10 C. Ilość wydzielonej energii wynosi: 

A) 23 J; 
B) 230 J; 
C) 2,3 kJ 
D) nie da się obliczyć gdyż nie jest dany czas przepływu ładunku. 
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ZADANIE 34  - 2 p 
Ile minimalnie żarówek 6 V i w jaki sposób należy połączyć, aby bezpiecznie świeciły na choince przy napięciu 
230 V. 

A) 38 sztuk równolegle 
B) 38 sztuk szeregowo 
C) 39 sztuk szeregowo 
D) dowolną ilość żarówek włączonych równolegle 

 
 
ZADANIE 35  - 2 p 
Do  wody o masie m1 = 10 kg i  temperaturze t1 = 20°C wlano wodę o masie m2 = 20 kg i temperaturze t2 = 80°C. 
Jaka będzie temperatura wody po wymieszaniu? 

A) 30°C 
B) 60°C 
C) 50°C 
D) 40°C 

 
ZADANIE 36  - 2 p 
Przez grzejnik o oporze R = 120 Ω przepływa prąd o natężeniu 1 A. W jakim czasie grzejnik ten zużyje energię 
1 kWh? 

A) 3000s 
B) 8h i 20 minut 
C) 50 minut 
D) 20 minut i 20sekund 

 
 
ZADANIE 37  - 2 p 
Jak zmieni się moc grzejnika przystosowanego do napięcia w domowej sieci elektrycznej, jeżeli jego spiralę 
skrócimy o połowę? 

A) Będzie taka sama 
B) Wzrośnie 2 razy 
C) Zmaleje 2 razy 
D) Wzrośnie 4 razy 

 
ZADANIE 38  - 2 p 
Temperatura gazu wzrosła od 15 °C do 30°C. Ile wynosi przyrost temperatury wyrażony w K? 

A) 75 K 
B) 15 K 
C) 373 K 
D) 288 K 

 
ZADANIE 39  - 2 p 
Uderzając 10 razy młotkiem w metalowy pręt o temperaturze 20°C zwiększamy jego temperaturę o 5°C. 
Gdybyśmy wykonali nie 10 a 100 takich uderzeń, to końcowa temperatura pręta, pomijając skutki wymiany 
energii z otoczeniem wyniosłaby: 

A) 5°C 
B) 100°C 
C) 70°C 
D) 50 °C 
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ZADANIE 40  - 2 p 
Czajnik elektryczny doprowadza do wrzenia (100°C) 1kg wody o temperaturze 37°C w czasie 5 minut. Po jakim 
czasie, licząc od chwili rozpoczęcia wrzenia, woda całkowicie wyparuje z czajnika? Ciepło właściwe wody wynosi 
około 4200	

°
, a ciepło parowania wody około 2258 . Zakładamy, że nie ma strat energii. 

A) ok. 3 s 
B) ok. 43 minuty 
C) ok. 48 minut 
D) ok. 43 s 

 
ZADANIE 41  - 2 p 
Żarówka o mocy 5 W podczas świecenia zamienia 10% energii elektrycznej na energię świetlną, przekazując 
pozostałą część energii do otoczenia w postaci ciepła. Ile energii w postaci ciepła odda ta żarówka do otoczenia 
w czasie 1 minuty. 

A) 0,5 J 
B) 4,5 J 
C) 30 J 
D) 270 J 

 
ZADANIE 42  - 2 p 
Przeanalizuj schemat obwodu z rysunku. Wskaż zdania prawdziwe: 

A) Opór zastępczy oporników 1 i 2 wynosi 1Ω; 
B) Opór zastępczy 1,2 i 3 wynosi 3Ω; 
C) Amperomierz wskazuje natężenie 1,5A; 
D) Napięcie wskazywane przez woltomierz U3=4,5V. 

 
 
ZADANIE 43  - 2 p 
Do niżej wymienionych zjawisk przyporządkuj siły, które pozwalają na ich zaobserwowanie: 

A) Naczynia szklane po umyciu są mokre   (lista rozwijalna) 
siły spójności 
siły przylegania 
siły napięcia powierzchniowego 
 

B) Tłuszcz  na powierzchni rosołu tworzy oka   (lista rozwijalna)   
siły spójności 
siły przylegania 
siły napięcia powierzchniowego 

 
C) Dmuchając w rurkę umieszczoną w roztworze detergentów uzyskujemy bańki mydlane  

(lista rozwijalna) 
siły spójności 
siły przylegania 
siły napięcia powierzchniowego 
 

D) Nartnik porusza się po powierzchni wody  (lista rozwijalna) 
siły spójności 
siły przylegania 
siły napięcia powierzchniowego 
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  + Q 
 

X      Y        Z 

ZADANIE 44  - 2 p 
Kulę zważono a następnie podniesiono na odmierzoną wysokość h i upuszczono. Szybkość przy powierzchni 
ziemi, jaką uzyska ta kula, spadając, obliczono z zasady zachowania energii mechanicznej. Na dokładność 
wyniku obliczenia: 

A) mają wpływ dokładności pomiaru wysokości i masy 
B) ma wpływ tylko dokładność pomiaru masy 
C) ma wpływ tylko dokładność pomiaru wysokości 
D) nie ma wpływu dokładność pomiaru żadnej z tych wielkości 

 
ZADANIE 45  - 2 p 
Metalową kulkę  naładowaną ładunkiem Q zetknięto z dwiema metalowymi, elektrycznie obojętnymi kulkami 
(jak na rysunku).  
 
 
 

 
 
Dokończ zdania: 
1. W chwili zetknięcia elektrony swobodne przemieszczają się z 

kulki    
(lista rozwijalna) 
X do Y    i   Z do Y 
Y do X   i   Z do Y 
X do Z   i   Z do Y 
Z do X   i   Z do Y  

 
2. Całkowity ładunek wszystkich kul po zetknięciu jest równy: 

         (lista rozwijalna) 
+Q 
-Q 
zero.  

 
3. Wynika to z  

        (lista rozwijalna) 
zasady zachowania energii 
zasady zachowania ładunku 
III zasady dynamiki Newtona 
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ZADANIE 46  - 2 p 
Rysunek przedstawia wykres zależności szybkości ciała od czasu trwania ruchu. 

 
 
Szybkość średnia w czasie 12 s wyniosła: 

A) 12  

B) 49,5  

C) 4,125  

D) 3  
 
ZADANIE 47  - 2 p 
Rysunek przedstawia wykres zależności szybkości ciała od czasu trwania ruchu. 

 
Dokończ zdania: 
1. W pierwszym przedziale czasu ciało   (lista rozwijalna) 

poruszało się ruchem jednostajnym 
poruszało się ruchem jednostajnie przyspieszonym 
poruszało się ruchem jednostajnie opóźnionym 
poruszało się ruchem  niejednostajnie opóźnionym 
poruszało się ruchem niejednostajnie przyspieszonym 
było w spoczynku 

 
 
 

2. W drugim przedziale czasu ciało   (lista rozwijalna) 
poruszało się ruchem jednostajnym 
poruszało się ruchem jednostajnie przyspieszonym 
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poruszało się ruchem jednostajnie opóźnionym 
poruszało się ruchem niejednostajnie opóźnionym 
poruszało się ruchem niejednostajnie przyspieszonym 
było w spoczynku 

 
 
 

3. W trzecim przedziale czasu ciało   (lista rozwijalna) 
poruszało się ruchem jednostajnym 
poruszało się ruchem jednostajnie przyspieszonym 
poruszało się ruchem jednostajnie opóźnionym 
poruszało się ruchem niejednostajnie opóźnionym 
poruszało się ruchem niejednostajnie przyspieszonym 
było w spoczynku 

 
 
 
ZADANIE 48  - 2 p 
Wybierz odpowiednie zestawy przyrządów do wykonania wymienionych doświadczeń. 
 
 
1. Do wyznaczenia gęstości substancji, z której wykonano przedmiot o regularnym kształcie użyjesz: 
  
(lista rozwijalna) 
 siłomierza, naczynia z wodą, przedmiotu o gęstości większej od gęstości wody 
 oprócz dźwigni, przedmiotu o znanej masie, linijki i przedmiotu, którego masę chcesz wyznaczyć 
 naczynia z podziałką, termometru, stopera i czajnika elektrycznego 
 baterii, przewodów, żarówki, amperomierza i woltomierza 
 siłomierza i linijki 
 kulki na nitce i stopera 
 przymiaru metrowego i stopera 

 
 
2. Do wyznaczenia średniej wartości prędkości rowerzysty na wyznaczonej trasie użyjesz 
(lista rozwijalna) 
 siłomierza, naczynia z wodą, przedmiotu o gęstości większej od gęstości wody 
 oprócz dźwigni, przedmiotu o znanej masie, linijki i przedmiotu, którego masę chcesz wyznaczyć 
 naczynia z podziałką, termometru, stopera i czajnika elektrycznego 
 baterii, przewodów, żarówki, amperomierza i woltomierza 
 siłomierza i linijki 
 kulki na nitce i stopera 
 przymiaru metrowego i stopera 

 
 
3. Do wyznaczenia siły wyporu działającej na ciało zanurzone w wodzie użyjesz 
(lista rozwijalna) 
 siłomierza, naczynia z wodą, przedmiotu o gęstości większej od gęstości wody 
 oprócz dźwigni, przedmiotu o znanej masie, linijki i przedmiotu, którego masę chcesz wyznaczyć 
 naczynia z podziałką, termometru, stopera i czajnika elektrycznego 
 baterii, przewodów, żarówki, amperomierza i woltomierza 
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 siłomierza i linijki 
 kulki na nitce i stopera 
 przymiaru metrowego i stopera 

 
 
4. Do wyznaczenia masy ciała za pomocą dźwigni dwustronnej użyjesz 
(lista rozwijalna) 
 siłomierza, naczynia z wodą, przedmiotu o gęstości większej od gęstości wody 
 oprócz dźwigni, przedmiotu o znanej masie, linijki i przedmiotu, którego masę chcesz wyznaczyć 
 naczynia z podziałką, termometru, stopera i czajnika elektrycznego 
 baterii, przewodów, żarówki, amperomierza i woltomierza 
 siłomierza i linijki 
 kulki na nitce i stopera 
 przymiaru metrowego i stopera 

 
5. Do wyznaczenia oporu elektrycznego żarówki żyjesz 
(lista rozwijalna) 
 siłomierza, naczynia z wodą, przedmiotu o gęstości większej od gęstości wody 
 oprócz dźwigni, przedmiotu o znanej masie, linijki i przedmiotu, którego masę chcesz wyznaczyć 
 naczynia z podziałką, termometru, stopera i czajnika elektrycznego 
 baterii, przewodów, żarówki, amperomierza i woltomierza 
 siłomierza i linijki 
 kulki na nitce i stopera 
 przymiaru metrowego i stopera 

 
 
6. Do wyznaczenia mocy żarówki użyjesz 
(lista rozwijalna) 
 siłomierza, naczynia z wodą, przedmiotu o gęstości większej od gęstości wody 
 oprócz dźwigni, przedmiotu o znanej masie, linijki i przedmiotu, którego masę chcesz wyznaczyć 
 naczynia z podziałką, termometru, stopera i czajnika elektrycznego 
 baterii, przewodów, żarówki, amperomierza i woltomierza 
 siłomierza i linijki 
 kulki na nitce i stopera 
 przymiaru metrowego i stopera 

 
 


