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Test 4 
 
1. (4 p.) 

Na lekcji fizyki uczniowie (w grupach) wyznaczali opór elektryczny opornika. Połączyli 
szeregowo zasilacz, amperomierz i opornik. Następnie do opornika dołączyli równolegle 
woltomierz. Zmieniali napięcie elektryczne za pomocą zasilacza i odczytywali wskazania 
mierników. Obliczyli opór elektryczny opornika i porównali otrzymane wartości 
w poszczególnych grupach.  

Co mogło być przyczyną różnic między wartościami oporu elektrycznego opornika 
otrzymanymi przez poszczególne grupy? Oceń prawdopodobieństwo każdego z nich, 
wstawiając we właściwych miejscach znak ×. 
 

I. Uczniowie wyznaczali opór elektryczny różnych oporników. 

  �  PRAWDOPODOBNE �  NIEPRAWDOPODOBNE 

II. Zakres mierników był zbyt mały. 

  �  PRAWDOPODOBNE �  NIEPRAWDOPODOBNE 

III. Uczniowie niedokładnie odczytywali wskazania mierników. 

  �  PRAWDOPODOBNE �  NIEPRAWDOPODOBNE 

IV. W pomieszczeniu było zbyt gorąco. 

  �  PRAWDOPODOBNE �  NIEPRAWDOPODOBNE 

 

2. (1 p.) 
Wskaż obwód, który umożliwi wyznaczenie mocy żarówki.  

 
 

                 
  
          � A.    � B.   � C.   � D.  
 
 
 
 
3. (1 p.) 
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Marek przygotowywał się do sprawdzianu z fizyki. Rozwiązując zadanie rachunkowe, 

otrzymał końcowy wzór 
q

tU ⋅
. Wskaż nazwę jednostki wielkości fizycznej, którą można 

wyrazić przedstawioną zależnością. 
� A. wat. 

� B. dżul. 

� C. om. 

� D. amper. 

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

I.   � napięcie między chmurą a Ziemią – �  wyładowanie elektryczne  
II.  � podnoszenie żelaznego złomu – �  przepływ prądu przez elektromagnes dźwigu 
III.  � osłabienie działania elektromagnesu – �  wysunięcie rdzenia ze zwojnicy 
IV.  � zwiększenie liczby żarówek połączonych równolegle – � zmniejszenie oporu całkowitego 

obwodu 
 

5. (4 p.) 

Wskaż zdania prawdziwe i zdania fałszywe, wstawiając w odpowiednich miejscach znak ×. 
 
I. W czasie pocierania linijki o rękaw swetra zmienia się całkowity ładunek elektryczny tych 

ciał.  

� PRAWDA  � FAŁSZ 

II.  W obwodzie elektrycznym elektrony swobodne przemieszczają się od bieguna dodatniego 
baterii do bieguna ujemnego. 

� PRAWDA  � FAŁSZ 

III. Biegun południowy igły magnetycznej kompasu wskazuje południowy biegun 
geograficzny. 

� PRAWDA  � FAŁSZ 

IV. Po dotknięciu palcem naelektryzowanej puszki po coca-coli ładunek elektryczny z jej 
powierzchni zostaje odprowadzony do ziemi. 

� PRAWDA  � FAŁSZ 

 

 

6. (3 p.) 
Uzupełnij zdanie, wstawiając we właściwych miejscach znak ×.  
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Silnik elektryczny działa dzięki � A / � B / � C. W tym urządzeniu energia  
� D / � E / � F jest przetwarzana na energię � G / � H / � I. 
 

A. wzajemnemu oddziaływaniu magnesów z elektromagnesami 
B. wzajemnemu oddziaływaniu ładunków elektrycznych 
C. wzajemnemu oddziaływaniu magnesów z ładunkami 
D. elektryczna 
E. wewnętrzna 
F. mechaniczna 
G. elektryczną 
H. wewnętrzną 
I. mechaniczną 

 
7. (1 p.) 
Na powierzchni naelektryzowanego balonika znajduje się 100 elektronów o ładunku  
1,6·10-19C każdy. Całkowity ładunek elektryczny balonika wynosi: 

� A. 62,5·10-19 C. 
� B. 101,6·10-19 C.  
� C. 1,6·10-17 C. 
� D. 16 ·10-19 C. 

 
8. (1 p.) 
Wskaż rysunek, na którym poprawnie przedstawiono bieguny magnetyczne magnesu 
zawieszonego swobodnie.  

                                     
  

  � A.       � B. 
        
   

      
 
� C.       � D     

   
 
9. (2 p.) 
W której z przedstawionych sytuacji igła magnetyczna się wychyli? Dlaczego? Zaznacz 
właściwą odpowiedź, a jej uzasadnienie wybierz spośród propozycji A–D. 
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I.                                                                 II.                                                 III.  
 
 Igła magnetyczna się wychyli w sytuacji  
� I  /� II   /� III, 

ponieważ � A  /� B  /� C  /� D. 

 
A. przewód, przez który nie płynie prąd, oddziałuje z magnesem 

B. przewód, przez który nie płynie prąd, nie oddziałuje z magnesem 

C. ciało naelektryzowane oddziałuje z magnesem 

D. bieguny magnetyczne magnesów oddziałują ze sobą 

 

10. (4 p.) 

Na wykresie przedstawiono zależność natężenia prądu 
elektrycznego od przyłożonego napięcia dla trzech 
oporników. Który opornik ma największy opór 
elektryczny? Na którym z nich wydzieli się najmniejsza 
moc, jeżeli na wszystkich opornikach jest jednakowe 
napięcie elektryczne? Zaznacz właściwe odpowiedzi  
i wybierz uzasadnienie każdej z nich. 

 
 
 

 
A. iloczyn napięcia i natężenia przyjmuje wartość największą 
B. iloczyn napięcia i natężenia przyjmuje wartość najmniejszą 
C. iloraz napięcia i natężenia przyjmuje wartość największą 
D. iloraz napięcia i natężenia przyjmuje wartość najmniejszą 

 
 
11. (1 p.) 
Ania mierzyła natężenie prądu elektrycznego płynącego przez 
opornik, zmieniając napięcie elektryczne na zasilaczu. 

Największy opór elektryczny ma opornik � I /� II  /� III, ponieważ � A  /� B  /� C  /� D.  

Najmniejsza moc wydzieli się na oporniku � I  /� II  /�  III, ponieważ � A  /� B  /� C  /� D.  
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Następnie przedstawiła na wykresie zależność oporu elektrycznego opornika od przyłożonego 
napięcia. 
 
 
 
Wskaż tabelę zawierającą wyniki pomiarów uzyskane przez Anię. 
        
U [V] 0 1 2 3 
I [A] 0 10 5 3,3 
 
� A.        � B. 
        
U [V] 0 1 2 3 
I [A] 0 0,1 0,2 0,3 
 
� C.        � D. 
 
12. (2 p.) 
Do zawieszonej naelektryzowanej szklanej kulki zbliżano naelektryzowaną laskę ebonitową. 
Na którym rysunku przedstawiono prawidłowe położenie kulki i laski? Zaznacz właściwą 
odpowiedź, a jej uzasadnienie wybierz spośród propozycji A–E. 

                                           

 

Poprawne położenie kulki i laski przedstawiono 
na rysunku 

� I  /� II  /�  III, 

ponieważ  kulka i laska  
� A   /� B   /� C   /� D   /� 

E.    
 

A. naelektryzowane ładunkiem różnoimiennym się odpychają 

B. naelektryzowane ładunkiem różnoimiennym się przyciągają 

C. naelektryzowane ładunkiem jednoimiennym się przyciągają 

D. naelektryzowane ładunkiem jednoimiennym się odpychają 

E. ani się nie przyciągają, ani się nie odpychają 

 
13. (1 p.) 
Ile trzeba zapłacić za energię elektryczną zużytą w ciągu 0,5 godziny przez żelazko 
elektryczne o mocy 2000 W? Przyjmij, że 1 kWh kosztuje 0,60 zł. 
 

U [V] 0 1 2 3 
I [A] 10 10 10 10 

 

U [V] 0 1 2 3 
I [A] 0 10 20 30 
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� A. 0,60 zł. 

� B. 1,20 zł. 

� C. 6 zł. 

� D. 12 zł. 

 
14. (4 p.) 
Na rysunkach przedstawiono dwa sposoby połączenia żarówek. Wskaż w ramce odpowiedni 
obwód oraz wielkość fizyczną, która jest zawsze taka sama dla wszystkich żarówek w danym 
obwodzie. 

 

       

     I.     II. 

 

 

W obwodzie � I / � II żarówki 
połączone są równolegle, 

a wielkością taką samą są dla nich jest 
� napięcie elektryczne / � natężenie prądu 
elektrycznego. 

W obwodzie � I  / � II żarówki 
połączone są szeregowo, 

a wielkością taką samą są dla nich jest 
� napięcie elektryczne / � natężenie prądu 
elektrycznego. 

 

 

 

 

 

 

15. (5 p) 

Przez wykonany z glinu przewodnik o promieniu przekroju kołowego równym 2 mm przepłynął 
prąd elektryczny o natężeniu 6 A. Napięcie elektryczne na końcach przewodnika wynosiło 230 V.  
Oblicz: 
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a) długość przewodnika. 
b) jak zmieniłby się opór elektryczny przewodnika, gdyby był trzykrotnie dłuższy, a średnica 
pozostała bez zmian. 
c) jak zmieniłby się opór elektryczny przewodnika, gdyby pole powierzchni jego przekroju 
poprzecznego było trzykrotnie większe, a długość pozostała bez zmian. 
Uzasadnij odpowiedzi. Wykorzystaj wartości oporu właściwego zamieszczone w tabeli. 
 

  


