
Copyright by CES, www.ces.edu.plC

1. Gazy:

A) nie ulegaj¹ zjawisku dyfuzji B) charakteryzuj¹ siê wysok¹ œciœliwoœci¹

C) maj¹ swój sta³y kszta³t D) mog¹ zmieniaæ stan skupienia w stan sta³y

2. Wrzenie:

A) zachodzi w cieczach B) zachodzi w ca³ej objêtoœci substancji

C) zachodzi wy³¹cznie na powierzchni D) zachodzi w gazach

3. Ruchy Browna:

A) s¹ dowodem na cz¹steczkow¹ budowê materii

B) s¹ to ruchy drobin obserwowane na powierzchni cieczy

C) wynikaj¹ ze zderzeñ cz¹steczek cieczy i poruszaj¹cej siê substancji

D) wystêpuj¹ równie¿ w cia³ach sta³ych

4. Aby zwiêkszyæ prêdkoœæ cz¹stek gazu znajduj¹cego siê w zamkniêtym pojemniku mo¿na:

A) podgrzaæ gaz B) dodaæ gazu do pojemnika

C) oziêbiæ gaz D) zmniejszyæ objêtoœæ pojemnika

6. Wska¿ cia³o o najmniejszej masie.

A) 10 g B) 0,01 kg C) 1000 mg D) 10 dag

7. Wybierz poprawne informacje na temat parcia.

A) wyra¿ane jest w paskalach

B) zale¿y od pola powierzchni badanego cia³a

C) zale¿y wprost proporcjonalnie od przyspieszenia grawitacyjnego

D) nie zale¿y od masy cia³a

8. Naczynia po³¹czone wykorzystywane s¹ w:

A) wie¿ach ciœnieñ B) œluzach rzecznych

C) rurkach wodowskazowych D) prasach hydraulicznych

9. Przyspieszenie:

A) jest sta³e w ruchu jednostajnym prostoliniowym

B) jest wartoœci¹ skalarn¹

C) zale¿y wprost proporcjonalnie od czasu, w którym dochodzi do zmiany prêdkoœci cia³a

D) w uk³adzie SI wyra¿ane jest w m/s

10. Jak¹ prêdkoœæ maksymaln¹ uzyska³ ruszaj¹cy samochód, który przejecha³ 2 km w czasie 200 s? Auto
porusza³o siê ruchem jednostajnie przyspieszonym.

A) 36 km/h B) 56 km/g C) 72 km/h D) 88 km/h

11. Z jakiej wysokoœci spada³o swobodnie cia³o na Ziemiê, jeœli czas trwania jego ruchu wynosi³ 8 s?

A) 160 m B) 320 m C) 480 m D) 640 m

12. Która z planet Uk³adu S³onecznego nie jest zaliczana do planet wewnêtrznych?

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

13. Jak¹ pracê wykona³ ch³opiec nios¹c torbê z zakupami o masie 2 kg na dystansie 1 km?

A) 20 kJ B) 2 kJ C) 200 J D) 20 J
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5. Si³y spójnoœci:

A) nazywane s¹ inaczej si³ami kohezji

B) wystêpuj¹ miêdzy cz¹stkami tej samej substancji

C) przewa¿aj¹ nad si³ami przylegania w menisku wklês³ym

D) nie maj¹ zastosowania praktycznego
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17. Z jak¹ prêdkoœci¹ porusza³ siê skuter napêdzany przez silnik o mocy 20 kW? Si³a ci¹gu silnika wynosi³a 
1250 N.

A) 57,6 km/h B) 60 km/h C) 40 km/h D) 20 km/h

18. Pewne cia³o porusza³o siê ruchem jednostajnym prostoliniowym z prêdkoœci¹ 20 m/s. Energia 
kinetyczna cia³a wynosi³a 100 J. Oblicz masê cia³a.

A) 250 g B) 500 g C) 750 g D) 1000 g

19. Badano cia³o o masie 2 kg i cieple w³aœciwym 2000 J/kg x K. Do cia³a dostarczono 4 kJ energii. Jak 
zmieni siê temperatura tego cia³a?

A) nie zmieni siê B) wzroœnie o 1 K C) zmaleje o 1 K D) wroœnie o 10 K

20. Zmieszano dwie równe iloœci wody o ró¿nych temperaturach. Koñcowa temperatura mieszaniny wynosi³a
303 K. Oblicz temperaturê ch³odniejszej cieczy, jeœli wiadomo, ¿e temperatura cieplejszej cieczy wynosi³a 
312 K.

A) 303 K B) 294 K C) 301 K D) 292 K

22. Wska¿ izolatory elektryczne.

A) grafit B) diament C) drewno D) solanka

23. Wska¿ b³êdne informacje.

A) kationy to atomy, które przyjê³y nadmiar protonów

B) aniony maj¹ niedobór elektronów

C) wi¹zania jonowe opieraj¹ siê na oddzia³ywaniach elektrostatycznych

D) laska ebonitowa elektryzuje siê ujemnie

24. Zgodnie z prawem Coulomba si³a oddzia³uj¹ca miêdzy dwoma ³adunkami zale¿y:

A) wprost proporcjonalnie od wielkoœci cia³a

B) odwrotnie proporcjonalnie od wielkoœci ³adunków

C) wprost proporcjonalnie od odleg³oœci miêdzy ³adunkami

D) wprost proporcjonalnie od kwadratu odleg³oœci miêdzy atomami

25. Natê¿enie pr¹du:

A) wyra¿ane jest w voltach

B) jest to ró¿nica potencja³ów

C) mierzone jest woltomierzem

D) jest to iloœæ ³adunków elektrycznych przep³ywaj¹cych w czasie przez przekrój poprzeczny przewodnika

26. Opór elektryczny:

A) zale¿y od natê¿enia p³yn¹cego pr¹du

B) zmienia siê wraz ze zmian¹ przy³o¿onego napiêcia

C) jest wielkoœci¹ charakterystyczn¹ dla badanej substancji

D) mo¿e siê zmieniaæ wraz ze zmian¹ temperatury cia³a

14. Ch³opiec zbiega³ z góry. Jakie nast¹pi³y przemiany energii?

A) jego energia wewnêtrzna wzros³a B) jego energia potencjalna wzros³a

C) jego energia kinetyczna mala³a D) nie zachodzi³y ¿adne przemiany energetyczne

15. Wska¿ przyk³ad dŸwigni jednostronnej.

A) no¿yce B) taczka

C) ¿uraw studzienny D) waga szalkowa

16. Miêdzy cia³ami niebieskimi dzia³a si³a powszechnego ci¹¿enia. Jak zmieni siê ta si³a, jeœli odleg³oœæ 
miêdzy badanymi cia³ami zmniejszy siê dwa razy?

A) zwiêkszy siê dwukrotnie B) zwiêkszy siê czterokrotnie

C) zmniejszy siê dwukrotnie D) zmniejszy siê czterokrotnie

21. W czasie elektryzowania cia³ poprzez tarcie:

A) elektrony z jednego cia³a przechodz¹ na drugie cia³o

B) cia³a siê przyci¹gaj¹

C) jedno cia³o elektryzuje siê dodatnio, a drugie ujemnie

D) nie stwierdza siê zmian ³adunków elektrycznych
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