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2. Jednostk¹ d³ugoœci wg uk³adu SI jest:

A) cal B) kilometr C) centymetr D) milimetr

3. Wybierz zjawiska fizyczne.

A) elektryzowanie siê w³osów B) spalanie oleju

C) je³czenie mas³a D) kruszenie siê ska³

4. Pomiêdzy Ziemi¹ a pasem planetoid znajduje siê:

A) Merkury B) Wenus C) Mars D) Jowisz

5. Ksiê¿yc:

A) jest naturalnym satelit¹ Ziemi B) mo¿e œwieciæ swoim œwiat³em

C) okr¹¿a Ziemiê w ci¹gu 24 h D) œwieci jedynie œwiat³em odbitym

6. Wybierz poprawne informacje.

A) ruch obiegowy to ruch Ziemi wokó³ w³asnej osi

B) ruch obrotowy Ziemi trwa 365 dni

C) w czasie pór roku odleg³oœæ miêdzy Ziemi¹ a S³oñcem jest sta³a

D) poza ko³em podbiegunowym d³ugoœæ dnia zawsze jest mniejsza ni¿ d³ugoœæ nocy

7. Wska¿ fa³szywe informacje.

A) œwiat³o bia³e jest to mieszanina ró¿nych barw œwiat³a

B) têcza to efekt rozszczepienia œwiat³a bia³ego

C) do podstawowych kolorów têczy nie zalicza siê koloru granatowego

D) stopieñ rozproszenia œwiat³a nie zale¿y od chropowatoœci powierzchni, na któr¹ pada œwiat³o

8. Jednorodne mieszaniny cieczy mo¿na rozdzieliæ za pomoc¹:

A) dekantacji B) rozdzielacza C) sedymentacji D) destylacji

9. Powietrze:

A) jest mieszanin¹ jednorodn¹

B) w 78% sk³ada siê z tlenu

C) wdychane i wydychane przez organizmy ¿ywe ró¿ni siê sk³adem

D) wywiera na pod³o¿e ciœnienie atmosferyczne

10. Para wodna:

A) powstaje na skutek skraplania B) jest widoczna

C) ma bia³y kolor D) mo¿e zamieniæ siê w lód w procesie resublimacji

11. Wska¿ poprawne cechy si³y wyporu.

A) jej zwrot jest pionowy

B) ma kierunek zwrócony ku do³owi

C) jej wartoœæ zale¿y odwrotnie proporcjonalnie od objêtoœci wypartej cieczy

D) w przypadku p³ywania cia³ jest równowa¿ona przez si³ê grawitacji

12. Wska¿ substancjê charakteryzuj¹c¹ siê najmniejsz¹ œciœliwoœci¹ w temperaturze 277 K.

A) para wodna B) azot C) miedŸ D) woda

PAMIÊTAJ!!! Ostateczne rozwi¹zania zaznacz na karcie odpowiedzi.PAMIÊTAJ!!! Ostateczne rozwi¹zania zaznacz na karcie odpowiedzi.
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1. 1200 sekund to inaczej:

A) 20 min B)     h C) 120000 ms D) 1 godzina
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13. Wybierz cechy typowe jedynie dla cieczy.

A) obecnoœæ powierzchni swobodnej B) zdolnoœæ do zachodzenia dyfuzji

C) niewielka œciœliwoœæ D) przyjmuj¹ one kszta³t naczynia

14. Co stanie siê w zamkniêtym pojemniku wype³nionym gazem, jeœli badany pojemnik zostanie ogrzany?

A) wzroœnie iloœæ zderzeñ miêdzy cz¹stkami B) zmaleje ciœnienie

C) wzroœnie ciœnienie D) zmniejszy siê œrednia prêdkoœæ cz¹stek w pojemniku

15. Cia³a sta³e charakteryzuj¹ siê:

A) œciœliwoœci¹, dobrym przewodnictwem pr¹du i ciep³a

B) w³asn¹, sta³¹ objêtoœci¹, wykazuj¹ swoist¹ kruchoœæ zale¿n¹ od substancji

C) zdolnoœci¹ do zmiany plastycznoœci w zmiennych warunkach otoczenia

D) brakiem zdolnoœci do podlegania dyfuzji

16. W czasie mieszania glicerolu z wod¹ sumaryczna objêtoœæ mieszanych p³ynów maleje co wynika z:

A) dyfuzji B) kontrakcji C) osmozy D) parowania

17. Wska¿ przyk³ady cia³ bezpostaciowych.

A) styropian B) szk³o C) drewno D) miedŸ

18. Rozdzielenie dwóch „sklejonych”, wilgotnych szklanych p³ytek wymaga niema³ego trudu. Zjawisko 
to wynika z:

A) ruchów Browna B) osmozy

C) si³ spójnoœci D) si³ przylegania

20.
3 3Oblicz masê cia³a o gêstoœci 1500 kg/m  i objêtoœci 150 cm .

A) 22,5 g B) 225 g C) 550 dag D) 0,225 kg

21. Wybierz poprawne stwierdzenia.

A) ciœnienie w cieczach najsilniej oddzia³uje na dno naczynia

B) ciœnienie hydrostatyczne zale¿y odwrotnie proporcjonalnie od gêstoœci wypartej cieczy

C) ciœnienie hydrostatyczne nie zale¿y od kszta³tu naczynia

D) ciœnienie hydrostatyczne zale¿y wprost proporcjonalnie od wysokoœci s³upa cieczy

22. Oblicz ciœnienie wywierane na dno naczynia przez ciecz o gêstoœci 1,5 g/cm . Wysokoœæ s³upa cieczy
wynosi 1,5 m.
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A) 22,5 hPa B) 45 hPa C) 225 Pa D) 22,5 Pa

23. W toni cieczy o gêstoœci 1600 kg/m  unosi siê cia³o. Oblicz masê tego cia³a, je¿eli si³a wyporu dzia³aj¹ca 
na to cia³o ma wartoœæ 8 kN.
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A) 400 kg B) 800 kg C) 1600 kg D) 3200 kg

24. Cia³o porusza³o siê ruchem jednostajnym przyspieszonym. W czasie 10 s pokona³o trasê 10 m. Oblicz
wartoœæ przyspieszenia.

A) 20,1 m/s B) 0,2 m/s2 C) 0,3 m/s2 D) 0,4 m/s2

25. Janek wybra³ siê na wycieczkê w góry. W pewnym momencie znajdowa³ siê 170 m od pionowej skalnej
œciany. Ch³opiec krzykn¹³. Po jakim czasie us³ysza³ echo? Prêdkoœæ rozchodzenia siê dŸwiêku 
w powietrzu wynosi 340 m/s.

A) 0,25 s B) 0,5 s C) 1 s D) 2 s

26. Przyspieszenie:

A) jest wielkoœci¹ skalarn¹ B) jest wielkoœci¹ wektorow¹

C) jest wprost proporcjonalne do zmiany prêdkoœci D) definiowane jest jako zmiana prêdkoœci w czasie

19. Wska¿ poprawne informacje na temat wody.

A) w czasie krzepniêcia zmniejsza swoj¹ objêtoœæ

B) w czasie resublimacji pary wodnej mo¿e powstaæ szron

C) charakteryzuje siê niewielk¹ œciœliwoœci¹

D) ma zawsze sta³¹, nigdy niezmienn¹ temperaturê wrzenia


	Strona 1
	Strona 2

