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1. 72 km/h to:

A) 15 m/s B) 7200 m/h C) 0,02 km/s D) 10 m/s

2. 20 kN to:

A) 2000 N B) 0,002 MN C) 20000000 mN D) 200 N

3. Do cech mog¹cych dotyczyæ jedynie cia³ sta³ych zaliczysz:

A) kruchoœæ B) kowalnoœæ C) twardoœæ D) œciœliwoœæ

4. Wska¿ b³êdne informacje.

A) gazy nie mog¹ przewodziæ pr¹du elektrycznego

B) wszystkie ciecze s¹ przewodnikami elektrycznymi

C) rozpuszczalnoœæ gazów wzrasta wraz ze spadkiem temperatury

D) gazy charakteryzuj¹ siê wiêksz¹ œciœliwoœci¹ ni¿ cia³a sta³e

5. Do porównywania twardoœci materia³ów u¿ywamy skali:

A) Becka B) Pascala C) Bella D) Mohsa

7. Wybierz przyk³ady zjawisk chemicznych.

A) korozja B) dyfuzja

C) erozja wiatrowa ska³ D) spalanie

8. Wska¿ b³êdne informacje dotycz¹ce Uk³adu S³onecznego.

A) najwiêksz¹ liczbê ksiê¿yców ma Jowisz B) najwiêksza planet¹ Uk³adu S³onecznego jest Jowisz

C) Ziemia jest trzeci¹ planet¹ od S³oñca D) pas planetoid oddziela Ziemiê i Marsa

9. Wska¿ metodê rozdzielania substancji mog¹c¹ s³u¿yæ do rozdzia³u jednorodnej mieszaniny cieczy.

A) destylacja B) dekantacja

C) sedymentacja D) u¿ycie rozdzielacza

10. Powietrze:

A) ma ró¿ny sk³ad w zale¿noœci od wysokoœci nad poziomem Ziemi

B) zawiera przede wszystkim azot

C) jest mieszanin¹ jednorodn¹

D) wdychane i wydychane z dróg oddechowych ma inny sk³ad chemiczny

11. Uk³ad SI:

A) zawiera 7 jednostek podstawowych B) jest to Miêdzynarodowy Uk³ad Jednostek Miar

C) nie uwzglêdnia centymetrów jako jednostek
podstawowych

D) jako jednostkê podstawow¹ masy uznaje gram

12. Oddzia³ywania:

A) zawsze s¹ wzajemne B) mog¹ mieæ dynamiczne i statyczne skutki oddzia³ywania

C) miar¹ ich oddzia³ywañ jest si³a D) nie musz¹ byæ wzajemne
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6. Krzepniêcie cia³ krystalicznych:

A) zachodzi w sta³ej temperaturze

B) polega na uporz¹dkowywaniu struktury wewnêtrznej

C) zachodzi w tej samej temperaturze co topnienie

D) wymaga dostarczania energii do krzepn¹cego cia³a
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13. Do pomiaru ciœnienia u¿ywamy:

A) dynamometru B) barometru C) termometru D) si³omierza

14. Si³a akcji i reakcji:

A) s¹ si³ami równowa¿¹cymi siê B) maj¹ wspólny zwrot

C) maj¹ przeciwny kierunek D) maj¹ tê sam¹ wartoœæ

15. Wartoœæ si³y wypadkowej dzia³aj¹cej na cia³o unosz¹ce siê w toni cieczy:

A) wynosi 0 N B) wyra¿ana jest w niutonach

C) zmienia siê wraz z g³êbokoœci¹ zanurzenia cia³a D) wyra¿ana jest w Pascalach

16. Aby zwiêkszyæ ciœnienie panuj¹ce wewn¹trz zamkniêtego naczynia z gazem mo¿na:

A) zwiêkszyæ iloœæ substancji w pojemniku B) och³odziæ gaz

C) zmniejszyæ objêtoœæ naczynia D) ogrzaæ badane cia³o

17. Wybierz poprawn¹ informacjê.

A) si³y spójnoœci to si³y dzia³aj¹ce miêdzy cz¹stkami ró¿nych substancji

B) si³y przylegania to si³y oddzia³uj¹ce miêdzy cz¹stkami tej samej substancji

C) w menisku wklês³ym si³y spójnoœci przewa¿aj¹ nad si³ami przylegania

D) si³y spójnoœci wspó³odpowiadaj¹ za tworzenie siê napiêcia powierzchniowego

18.
3Oblicz gêstoœæ szeœcianu o masie 1 kg, który po zanurzeniu w cieczy wypar³ 250 cm  p³ynu.

A) 4000 kg/m3 B) 1000 kg/m3 C) 2000 kg/m3 D) 4 g/cm3

19. Oblicz jakie parcie wywiera na pod³o¿e cia³o o polu podstawy 20 cm  i masie 10 kg.2

A) 50 kPa B) 50 hPa C) 5 hPa D) 0,5 hPa

20. Ciœnienie hydrostatyczne zale¿y wprost proporcjonalnie od:

A) przyspieszenia grawitacyjnego B) wysokoœci s³upa cieczy

C) gêstoœci zanurzonego cia³a D) czasu trwania zanurzania

21. Naczynia po³¹czone wykorzystane zosta³y przy konstrukcji:

A) wie¿ ciœnieñ B) œluz rzecznych

C) rurek wodowskazowych D) systemów nawadniaj¹cych

22. Oblicz jak¹ prêdkoœæ koñcow¹ osi¹gnie spadaj¹ce swobodnie cia³o, jeœli czas trwania ruchu wynosi³ 8 s.

A) 10 m/s B) 40 m/s C) 60 m/s D) 80 m/s

23. Dwa pojazdy pokona³y tê sam¹ trasê. Pojazd pierwszy porusza³ siê ruchem jednostajnym prostoliniowym
z prêdkoœci¹ 10 m/s w czasie 22,5 s. Drugi pojazd poruszaj¹cy siê ruchem jednostajnie przyspieszonym 
drogê tê pokona³ w czasie 15 s. Oblicz wartoœæ przyspieszenia drugiego cia³a.

A) 20,5 m/s B) 1 m/s2 C) 1,5 m/s2 D) 2 m/s2

24. Jak¹ pracê wykona Janek nios¹c torbê o masie 20 kg na dystansie 2 km?

A) 40 W B) 400 W C) 4 W D) 10 W

25. Noœnikami ³adunku elektrycznego mog¹ byæ:

A) protony B) kationy C) aniony D) neutrony

26. Pêd cia³a:

A) jest wielkoœci¹ skalarn¹ B) wyra¿any jest w kg x m/s2

C) jest wprost proporcjonalny do masy cia³a D) nie zale¿y od czasu trwania ruchu
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