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(Przyjmujemy, że przyspieszenie grawitacyjne na powierzchni Ziemi jest równe 10 m/s2)
1. Dwie współśrodkowe, sferyczne powłoki wykonane z przewodnika,
naładowano jednakowymi ładunkami, po 1 nC (rysunek). Promień mniejszej
jest równy 10 cm. Większa powłoka ma promień dwa razy większy od
mniejszej. W punkcie P, znajdującym się w jednakowej odległości od każdej
z powłok, wektor natężenia pola elektrostatycznego wytwarzanego przez te
dwie powłoki ma wartość:
A. 0 N/C

B. 200 N/C

C. 400 N/C

D. 800 N/C

2. Jednorodna kula stacza się z równi pochyłej o kącie nachylenia α. Współczynnik tarcia
statycznego pomiędzy kulą, a powierzchnią równi wynosi f. Aby kula staczała się bez poślizgu,
współczynnik tarcia statycznego o powierzchnię równi musi spełniać warunek:
A. f ≥ 2/7 tg α

B. f ≥ 2/7 sin α

C. f ≥ 2/5 tg α

D. f ≥ 2/5 sin α

3. Za pomocą nieważkiej i nierozciągliwej nici
przerzuconej przez nieruchomy bloczek, po
którym nitka może się ślizgać beż tarcia połączono
2 klocki (rysunek). Masa górnego klocka 2 kg, a
dolnego 6 kg. Do dolnego klocka przyłożono stałą
siłę o wartości10 N. Współczynnik tarcia górnego
klocka o dolny jest równy 0,2. Tarcie pomiędzy
dolnym klockiem, a podłożem można zaniedbać.
Wartość przyspieszenia klocków względem
powierzchni Ziemi jest równa:
A. 0,125 m/s2

B. 0,25 m/s2

C. 0,5 m/s2

D. 0,75 m/s2

4. Nieruchome ciało zaczyna poruszać się ruchem jednostajnie przyspieszonym po okręgu o
promieniu 2 m z przyspieszeniem stycznym równym 0,1 m/s2. Czas, po którym kąt pomiędzy
wektorem przyspieszenia dośrodkowego, a wektorem przyspieszenia całkowitego będzie równy
60º, jest równy.
A. 3,4 s

B. 6,3 s

C. 18 s

D. 20 s

5. Ciągnik gąsienicowy porusza się z prędkością 14,4 km/h. Odległość między gąsienicami jest
równa 2 m. Wartość o jaką należy zmniejszyć prędkość jednej z gąsienic, aby środek ciągnika
poruszał się po okręgu o promieniu 7 m jest równa.
A. 0,5 m/s

B. 1,0 m/s

C. 1,6 m/s

D. 3,2 m/s
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6. Statek kursuje pomiędzy dwoma miejscowościami położonymi nad brzegiem rzeki. Drogę w dół
rzeki pokonuje w ciągu 3 godzin. Tratwa płynąc między tymi samymi miejscowościami,
spływałaby przez 1 dobę. Statek płynąc w górę rzeki zachowując tę samą prędkość względem
nieruchomej wody, pokona odległość między tymi miejscowościami w ciągu:
A. 4 h

B. 4,5 h

C. 5 h

D. 6h

7. Traktujemy Ziemię jak jednorodną kulę o promieniu 6400 km. Praca, jaką należy wykonać, aby
masę 2 kg przenieść ze środka Ziemi do nieskończoności jest równa:
A. 64 MJ

B. 85 MJ

C. 128 MJ

D. 192 MJ

8. Wahadło sekundowe zawieszono u sufitu szybkobieżnej windy. Wprawiona w ruch, winda
poruszała się najpierw przez 8 sekund do góry, ruchem jednostajnie przyspieszonym, a następnie
przez 7 sekund ruchem jednostajnie opóźnionym, również w górę. W obydwu przypadkach
wartość przyspieszenia była stała i równa 5 m/s2. Ilość pełnych wahnięć, jakie wykonało to
wahadło podczas 15 sekund ruchu była równa:
A. 11

B. 13

C. 15

D. 17

9. Na jednej osi optycznej ustawiono soczewkę skupiającą o ogniskowej 15 cm, a za nią zwierciadło
wypukłe o promieniu krzywizny 10 cm. Na soczewkę pada wiązka promieni równoległych do osi
optycznej. Po przejściu przez soczewkę wiązka pada na zwierciadło. Odległość od soczewki, w
jakiej należy ustawić zwierciadło, aby wiązka odbita od zwierciadła była wiązką równoległą jest
równa:
A. 5 cm

B. 10 cm

C. 12 cm

D. 15 cm

10. Początek pociągu elektrycznego składającego się z 4 wagonów o długości 25 m każdy, znajduje
się w odległości 50 m od obserwatora stojącego przy torach. Pociąg rusza ze stałym
przyspieszeniem 0,125 m/s2. Ostatni wagon pociągu będzie mijał obserwatora w czasie:
A. 2,2 s

B. 3,1 s

C. 3,6 s

D. 4,3 s

11. Na osi optycznej zwierciadła kulistego wklęsłego, w odległości 16 cm od jego ogniska umieszono
świecącą żarówkę. Jeżeli rzeczywisty obraz żarówki powstał w odległości 4 cm od ogniska tego
zwierciadła to promień krzywizny zwierciadła jest równy:
A. 8 cm

B. 10 cm

C. 12 cm

D. 16 cm

12. Ze szczytu góry, której zbocze nachylone jest do poziomu
pod kątem 30º, wystrzelono pocisk z prędkością o wartości
6 m/s skierowaną poziomo ( rysunek ). Odległość punktu, w
który pocisk uderzył w zbocze góry od miejsca wystrzału
jest równa:
A. 3,4 m

B. 4,8 m

C. 7,2 m

D. 14,4 m

13. Na powierzchni jeziora utrzymuje się łódka. Na jednym z jej końców stoi człowiek o masie 80 kg.
Po przejściu na drugi koniec łódki, okazało się, że łódka przemieściła się względem brzegu o ¼
swojej długości. Masa łódki jest równa:
A. 120 kg

B. 160 kg

C. 240 kg

D. 300 kg
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14. Pustą szklankę, obróconą dnem do góry przeniesiono z powietrza, o temperaturze 27°C i ciśnieniu
1000 hPa do wody o temperaturze 7°C. Nie zmieniając położenia szklanki powoli zanurzano ją w
wodzie tak, że woda częściowo wypełniła szklankę i objętość powietrza w szklance zmniejszyła
się o 10 %. Poziom wody w szklance liczony od powierzchni wody znajdował się na głębokości:
A. 37 cm

B.45 cm

C. 48

D. 52 cm

15. Ciało A, o masie 1 kg jest połączone nieważką sprężyną z ciałem B, o masie 5 kg
(rysunek). Ciało A wykonuje drgania harmoniczne o amplitudzie 2 cm z
częstotliwością 5 Hz. Maksymalna siła nacisku, z jaką ten układ działa na podłoże
jest równa:
A. 70 N

B. 80 N

C. 90 N

D. 100 N

16. W stalowej butli znajduje się tlen pod ciśnieniem 250 atmosfer ( 1 atmosfera = 1000 hPa) i
temperaturze 17º C. W warunkach normalnych (T0 = 0º C, p0 = 1000 hPa) tlen ma gęstość 1,4
kg/m3. Gęstość gazu w butli jest równa:
A. 168 kg/m3

·B. 243 kg/m3

C. 329 kg/m3

D. 382 kg/m3

17. Dwa jednakowe ogniwa o siłach elektromotorycznych E i oporach wewnętrznych r, połączono
równolegle tworząc baterię ogniw. Do tej baterii dołączono opór zewnętrzny R. Największa moc
wydzielać się będzie na oporze zewnętrznym R, gdy spełniony będzie warunek:
A. R = ½ r

B. R = r

C. R = 3/2 r

D. R = 2r

18. Trzy niekończenie długie, równoległe do siebie i
leżące w jednej pionowej płaszczyźnie przewodniki
z prądem, wytwarzają wokół siebie pole
magnetyczne (rysunek). Kierunki prądów
oznaczono odpowiednimi symbolami. Odległość
między przewodnikami jest równa d. Jeżeli w
punkcie P oddalonym od przewodnika I3 o d, wektor indukcji pola magnetycznego jest wektorem
zerowym to natężenia prądów I1, I2 i I3 spełniają związek:
A. 3I1+2I2=6I3

B. 2I1+3I2=I3

C. 3I1+2I2=I3

D. 2I1+3I2=6I3

19. W układzie podwójnym gwiazd obie gwiazdy krążą wokół wspólnego środka masy. Jeżeli ich
wzajemna odległość jest równa 4 jednostki astronomiczne, a okres 2 ziemskie lata, to suma ich
mas w masach Słońca jest równa:
A. 64

B. 32

C. 16

D. 4

20. Dwie pionowo ustawione metalowe szyny oddalone są o ½ m. Szyny te spięto opornikiem o
oporze 2 Ω. Po szynach tych może się zsuwać w dół metalowa porzeczka o masie 1 g. Całość
znajduje się w polu magnetycznym o indukcji 0,1 T, skierowanym prostopadle do płaszczyzny w
której leżą szyny. Maksymalna prędkość, jaką osiągnie ta poprzeczka jest równa: (pomijamy opór
powietrza i siły tarcia):
A. 4 m/s

B. 8 m/s

C. 40 m/s

D. 80 m/s
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KLUCZ PRAWIDŁOWYCH ODPOWIEDZI:

1. C
2. A
3. B
4. A
5. B
6. A
7. D
8. C
9. B
10. D
11. D
12. B
13. C
14. A
15. B
16. C
17. A
18. D
19. C
20. B
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