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Test 2 
 
1. (3 p.) 
W tabeli zamieszczono przykłady sposobów przekazywania ciepła w życiu codziennym 
i nazwy procesów przekazywania ciepła. Dopasuj do wymienionych przykładów  
odpowiednie nazwy procesów, wstawiając znak × we właściwych miejscach tabeli. 

Proces Przewodnictwo Konwekcja Promieniowanie 
Nagrzewanie się łyżeczki 
umieszczonej w filiżance  
z gorącym napojem 

   

Wznoszenie się szybowca    
Ogrzewanie mieszkania 
grzejnikiem 

   

 
2. (4 p.) 
Walizkę podnosimy z podłogi i umieszczamy na szafie. Aby wyznaczyć wykonaną pracę, należy 
zmierzyć pewne wielkości fizyczne i użyć odpowiednich przyrządów. Wskaż te wielkości 
i przyrządy, wstawiając znak × w odpowiednich miejscach tabeli. 

 

Mierzone wielkości fizyczne  
� wysokość 
szafy 

� masa 
szafy 

� temperatura 
powietrza 

� masa walizki 

 

Użyte przyrządy  
� waga � taśma 

miernicza 
� termometr � stoper 

 
3. (1 p.) 
Aby powiesić zdjęcie Małgosi na ścianie, jej tata wywiercił w ścianie otwór – wykonał pracę 
4 kJ. O ile wzrosła energia wewnętrzna wiertła, jeśli 50% wytworzonej energii zostało 
przekazane ścianie, a 10% uległo rozproszeniu? 
 

� A. 1 600 J. 

� B. 2 000 J. 

� C.  2 400 J. 

� D. 400 J. 

 
 
 
 

 
 
4. (3 p.) 
Na lekcji fizyki uczniowie wyznaczali masę jabłka za pomocą dźwigni dwustronnej. Na 
statywie umocowali poziomo listwę w połowie jej długości, tak aby pozostawała 
w równowadze.  Następnie po jednej stronie listwy zawiesili jabłko, a po drugiej zawieszali 
kolejno obciążniki o znanej masie. Ich liczbę i odległość od osi obrotu dobierali tak, aby cały 
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układ był w równowadze. Potem zmierzyli linijką odległość jabłka i obciążników od punktu 
zawieszenia listwy i obliczyli masę jabłka. Następnie zważyli jabłko i jego masę porównali  
z masą obliczoną na podstawie doświadczenia. Wyniki się nieco różniły. Co mogło być 
przyczyną różnicy? Oceń prawdopodobieństwo każdego wyjaśnienia.  
 
 
I. Uczniowie wykorzystali zbyt długą linijk ę. 

  � PRAWDOPODOBNE � NIEPRAWDOPODOBNE 

II. Układ nie pozostawał w równowadze. 

  � PRAWDOPODOBNE � NIEPRAWDOPODOBNE 

III. Uczniowie niedokładnie zmierzyli odległość jabłka od osi obrotu. 

  � PRAWDOPODOBNE � NIEPRAWDOPODOBNE 

 

5. (1 p.) 
Na lekcji fizyki uczniowie mieli wyznaczyć ciepło właściwe wody, korzystając ze wzoru: 

Tm

tP
c

∆⋅
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Przygotowali niezbędne pomoce: czajnik elektryczny o mocy 2 kW, wagę, za pomocą której 
zważyli 0,5 kg wody o temperaturze 10°C oraz stopery. Następnie przystąpili do ogrzewania 
wody do temperatury 100°C. Czas ogrzewania wody mierzyło troje uczniów. Oto wyniki 
pomiarów. 

 

Pomiary Ania Paweł Agata 
Czas ogrzewania 98 s 94 s 93 s 

 

Jaką wartość ciepła właściwego otrzymali uczniowie?  

 

� A. 4,22 
Ckg

J
o⋅

. � B. 422 
Ckg

J
o⋅

.  � C. 4220 
Ckg

J
o⋅

.  � D. 38 000 
Ckg

J
o⋅

.  

 

 

 

 

 

6. (4 p.) 
Wskaż zdania prawdziwe i zdania fałszywe, wstawiając w odpowiednich miejscach znak ×. 
 
I. Piórko i żelazna podkowa podczas spadku w próżni mają jednakowe przyspieszenie. 

� PRAWDA  � FAŁSZ 

II.  Kropla deszczu zawsze porusza się ruchem jednostajnym. 

� PRAWDA  � FAŁSZ 
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III.  Im większa jest średnia energia kinetyczna cząsteczek ciała, tym wyższa jest jego 
temperatura. 

� PRAWDA  � FAŁSZ 

IV.  Walizka umieszczona na wysokości 2 m ma dwukrotnie mniejszą energię potencjalną niż 
walizka znajdująca się na wysokości 1 m nad tym samym poziomem odniesienia. 

� PRAWDA  � FAŁSZ 

 
7. (4 p.) 
Przedstawiony poniżej wykres zależności temperatury od dostarczonej ilości ciepła 
sporządzono dla 1 kg lodu. 

 

Który odcinek wykresu odpowiada ogrzewaniu wody, a który – topnieniu lodu? Dlaczego? 
Zaznacz prawidłowe odpowiedzi i wybierz ich uzasadnienia spośród propozycji A–D. 

Ogrzewaniu wody odpowiada odcinek 
� I/ � II / � III, 

ponieważ  � A/ � B/ � C / � D. 

Topnieniu lodu odpowiada odcinek 
 � I/ � II / �III, 

ponieważ � A / � B/ � C /� D. 

 

A. odebranie ciepła powoduje spadek temperatury 

B. dostarczenie ciepła powoduje wzrost temperatury     

C. dostarczenie ciepła nie zmienia temperatury 

D. dostarczenie ciepła powoduje spadek temperatury 

 
8. (3 p.) 
Adam wrzuca piłkę do kosza zawieszonego na wysokości 3 m nad ziemią. Jak zmienia się 
energia piłki podczas jej ruchu w górę w kierunku kosza? Pomiń straty energii. Zaznacz 
właściwą odpowiedź, wstawiając znak × w odpowiednich miejscach tabeli. 
 
Co się dzieje z  
energią 

Energia kinetyczna Energia potencjalna 
grawitacji 

Całkowita energia 
mechaniczna 

Rośnie    
Maleje    
Nie zmienia się    
 
 
9. (1 p.) 
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Pod wpływem siły wypadkowej o wartości 800 N pojazd w ciągu 1 min rozpędza się od 

prędkości o wartości 0 do 108 
h

km
. Jaka jest jego masa? 

 
� A. 7,4 kg. 

� B. 27 kg. 

� C. 444 kg. 

� D. 1 600 kg. 

 
10. (1 p.) 
Jaka jest moc czajnika elektrycznego, za pomocą którego można zagotować wodę w ciągu  
2 min, gdy wykonywana jest praca 264 kJ?  
 

� A. 132 W. 

� B. 2,2 kW. 

� C. 132 kW. 

� D. 31,68 MW. 

 
11. (4 p.) 
Niżej przedstawiono pary wyrażeń, z których jedno opisuje przyczynę, a drugie – skutek. 
Wstaw znak × obok wyrażenia opisującego przyczynę. 

I.  � wzrost energii wewnętrznej opon – � hamowanie rowerzysty  
II.  � sublimacja – � wysychanie mokrego prania na mrozie 
III.  � łańcuchy śniegowe na oponach – � wzrost tarcia opon o podłoże 
IV.  � ruch satelity wokół Ziemi – � siła grawitacji 

 
 
 
 
 
 

12. (2 p.) 
Wykres przedstawia zależność temperatury od dostarczonego ciepła podczas topnienia trzech 
substancji o jednakowych masach. Przeanalizuj w przypadku każdej substancji fragment 
wykresu narysowany linią ciągłą. 
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Która substancja ma największe ciepło topnienia? Dlaczego? Zaznacz prawidłową 
odpowiedź, a jej uzasadnienie wybierz spośród propozycji A–D. 

 

Największe ciepło topnienia ma substancja  
� I/ � II/ � III, 

ponieważ 
ilość dostarczonego jej ciepła  
w temperaturze topnienia  
� A/ � B/ � C/ � D. 

 
 
A. ma najmniejszą wartość 

B. ma największą wartość 

C. nie zależy od rodzaju substancji 

D. powoduje przyrost temperatury 

 
13. (1 p.) 
Wskaż właściwe dokończenie zdania. 
Motocykl rusza z miejsca, co oznacza, że: 

 

� A. równoważą się wszystkie działające na niego siły. 

� B. równoważą się siły działające na niego w poziomie. 

� C. działające na niego siły się nie równoważą. 

� D. siła ciągu silnika ma mniejszą wartość niż siły oporu. 

 
 
14. (4 p.) 
Rysunki przedstawiają siły ciężkości i oporu powietrza działające na opadających skoczków 
spadochronowych. 
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   I.     II.    III. 

 
Na którego z nich działa siła wypadkowa o najmniejszej wartości? Który z nich porusza się  
z przyspieszeniem o największej wartości? Dlaczego? Zaznacz właściwe odpowiedzi i wskaż 
uzasadnienie każdej z nich. 

 
Siła wypadkowa o najmniejszej wartości działa na skoczka  
� I/ � II /� III, 

ponieważ � A/ � B/ � C /� D. 

Z przyspieszeniem o największej wartości porusza się 
skoczek � I/ � II/ � III, 
 

ponieważ � A/ � B/ � C/ � D. 

 
A. suma wartości sił działających na skoczka jest najmniejsza 
B. suma wartości sił działających na skoczka jest największa 
C. różnica wartości sił działających na skoczka jest najmniejsza 
D. różnica wartości sił działających na skoczka jest największa 
 
15. (4 p.) 
Kulkę o masie 200 g zawieszono pionowo na nici o długości 50 cm. Jaką wartość prędkości 
początkowej w kierunku poziomym należy jej nadać, aby odchyliła się od pionu o kąt 90o? 
Oblicz wartość energii mechanicznej kulki, jaką miała wtedy, kiedy znajdowała się 25 cm nad 
poziomem początkowego jej położenia. Odpowiedź uzasadnij. Pomiń straty energii. 
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