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Gimnazjalisto!

Przed Tobą egzamin kończący naukę w gimnazjum. Egzamin 
składa się z trzech części: humanistycznej, matematyczno-przy-
rodniczej oraz z języka obcego nowożytnego. Część matema-
tyczno-przyrodnicza podzielona jest na dwa odrębne arkusze: 
matematyczny i przyrodniczy. Wiadomości i umiejętności z fi-
zyki sprawdzane są w zadaniach wchodzących w skład arkusza 
przyrodniczego. 
Ten etap egzaminu trwa 60 minut, zatem na rozwiązanie zadań 
z fizyki masz około 15 minut.

Zadania z fizyki

Przygotowany zestaw zadań ma sprawdzić, w jakim stopniu 
potrafisz:
• wykorzystywać wielkości fizyczne do opisu poznanych 

zjawisk lub wykonania prostych obliczeń
• wyciągać wnioski z otrzymanych wyników lub opisanych 

doświadczeń
• wskazywać w otaczającej rzeczywistości przykłady zjawisk 

opisywanych za pomocą poznanych praw i zależności 
fizycznych

• stosować wiedzę i umiejętności w praktyce.

Typy zadań

Zadania z fizyki mają wyłącznie formę zamkniętą. Są zróżnicowa-
ne pod względem sprawdzanych wiadomości i umiejętności, po-
ziomu trudności, a także sposobu udzielania odpowiedzi. Polegają 
najczęściej na dopasowaniu gotowych elementów. Mogą opierać 
się na informacjach odczytywanych z wykresów, tabel, rysunków.
Zadania wielokrotnego wyboru z jedną poprawną odpowie-
dzią – wybór jednej poprawnej odpowiedzi z kilku możliwych, 
często na podstawie informacji wprowadzającej do zadania 
(np. tabeli, tablicy, wykresu, diagramu, tekstu). 

Zadania wielokrotnego wyboru – wybór kilku poprawnych od-
powiedzi z kilku zaproponowanych, często na podstawie infor-
macji wprowadzającej do zadania.
Zadania z luką – uzupełnienie zdania, tekstu, schematu, zesta-
wienia poprzez wstawienie w odpowiednie miejsca wyrazów, 
określeń, liter czy cyfr wybranych z kilku podanych.
Zadania na dobieranie – przyporządkowanie lub uporządkowa-
nie w określonej kolejności pary elementów wybranych ze wska-
zanych zbiorów (np. wyrazów, wyrażeń, rysunków, symboli) we-
dług podanych kryteriów.
Zadania typu prawda/fałsz – ocenienie prawdziwości podanych 
zadań lub stwierdzeń najczęściej poprzez zaznaczenie odpowied-
nio P – prawda, F – fałsz lub T – tak, N – nie. 

Strategie egzaminacyjne i kryteria 
oceniania

Pamiętaj, aby przy rozwiązywaniu zadań dokładnie czytać pole-
cenia i zapisywać odpowiedzi w przeznaczonych na to miejscach, 
w formie wymaganej w treści polecenia. W tym celu podczas czy-
tania polecenia zwróć uwagę na zdania zawierające czasowni-
ki operacyjne (np. wybierz, zaznacz, wstaw, dokończ, dopasuj) 
precyzyjnie określające właściwy sposób wykonania zadania.
Zadania zamknięte zapewniają obiektywizm punktowania i są 
oceniane według jednolitych kryteriów. Przy ocenie przyznaje 
się tylko pełne punkty. Brak odpowiedzi, błędna odpowiedź lub 
zaznaczenie większej liczby odpowiedzi niż wskazano w polece-
niu ocenia się na 0 (zero) punktów. Pamiętaj, aby wybierać tyle 
elementów, ile wymaga polecenie.
Zadania z fizyki i punkty, które możesz uzyskać za ich prawidło-
we rozwiązanie, stanowią 25% egzaminu przyrodniczego. Bardzo 
ważne jest kontrolowanie czasu w trakcie pisania egzaminu, za-
cznij więc od tych zadań, na które znasz odpowiedzi. Zadania 
zgromadzone w tej książce pomogą Ci powtórzyć i usystematyzo-
wać wiedzę z fizyki. Pozwolą Ci też oswoić się ze specyficzną for-
mą zadań egzaminacyjnych i poznać techniki ich rozwiązywania.

Życzymy powodzenia na egzaminie.
Autorki i Wydawnictwo
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Ruch jednostajnie prostoliniowy

(0–1) Wiemy, że 1 km = 1000 m oraz że 1 h = 3600 s. Jakiej 
wartości w metrach na sekundę odpowiada zatem pręd-
kość v = 72 km/h?
A. 10 m/s
B. 15 m/s

C. 20 m/s
D. 25 m/s

liczba uzyskanych punktów

(0–1) Ciało porusza się ruchem jednostajnym prostolinio-
wym. Uzupełnij zdania. Wybierz odpowiedź spośród A-D.

W czasie 1 s ciało pokonało odległość równą 2 m, zatem 
poruszało się z prędkością  A /  B. Jeśli to ciało będzie 
poruszało się przez 6 s, to pokona drogę równą  C /  D.
A. 2 m/s
B. 0,5 m/s

C. 12 m
D.   3 m

liczba uzyskanych punktów

(0–1) Ciało porusza się ruchem jednostajnym prostoli-
niowym i w czasie 2 s pokonuje drogę 8 m. Który z po-
niższych wykresów przedstawia zależność prędkości od 
czasu tego ciała? Wybierz A, B lub C.
A. 

v [m/s]
4

t [s]

B. v [m/s]
4

t [s]

C. 

1/4

v [m/s]

t [s]

liczba uzyskanych punktów

(0–1) Policjant zauważył złodzieja i  zaczął go gonić. 
Początkowa odległość między policjantem a złodziejem 
wynosiła 100 m. Złodziej uciekał z prędkością 4 m/s, na-
tomiast policjant gonił go z prędkością 6 m/s. Uzupełnij 
zdania. Wybierz odpowiedzi spośród podanych.

Po 40 s biegu policjant pokonał drogę  A /  B, a zło-
dziej  A/  B. Po  C /  D policjant dogonił złodzieja.
A. 240 m
B. 160 m

C. 60 s 
D. 50 s

liczba uzyskanych punktów

(0–1) Który wykres opisuje zależność drogi od czasu dla 
policjanta z poprzedniego zadania? Zaznacz rysunek A, 
B, C lub D.

A. B. 

C. D. 

liczba uzyskanych punktów

(0–1) Janek przejechał na rowerze 100 m w ciągu 10 s. 
Marek przejechał 72 km w ciągu dwóch godzin, a Krzyś 
300 m w ciągu minuty. Które zdanie jest prawdziwe?
A. Krzyś był z nich wszystkich najszybszy.
B. Janek był z nich wszystkich najszybszy.
C. Marek był z nich wszystkich najwolniejszy.
D. Prędkość Marka i Janka miały taką samą wartość.

liczba uzyskanych punktów

(0–1) Ograniczenie prędkości na terenie zabudowanym 
wynosi 50 km/h. Ania, jadąc ze stałą prędkością, w cią-
gu 10 minut przebyła drogę 10 km. Zaznacz zdanie pra-
widłowo opisujące prędkość Ani.
A. Ania jechała z prędkością mniejszą od dozwolonej.
B. Ania jechała z maksymalną dozwoloną prędkością.
C. Ania przekroczyła dozwoloną prędkość o 10 km/h.
D. Ania przekroczyła dozwoloną prędkość o 20 km/h.

liczba uzyskanych punktów

Materiał do zadania 8

Wykres przed-
stawia zależność 
drogi od czasu 
dla pewnego po-
ruszającego się 
ciała.

(0–1) Korzystając z powyższego wykresu, oceń prawdzi-
wość poniższych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest praw-
dziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Ciało osiąga prędkość 50 m/s. P F

Po 6 s ruchu ciało przebyło drogę 30 m. P F

Między szóstą a ósmą sekundą ruchu ciało 
pokonało drogę 40 m. P F

liczba uzyskanych punktów

6.

2.

8.

1
1.

8

3.

4.

7.

40

50

0 2 4 6 8 10

30

20

10

0

s 
[m

]

t [s]

5.
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6.

(0–1)  Ciało porusza się z prędkością 5 m/s i nagle zaczy-
na poruszać się ruchem jednostajnie przyspieszonym 
z przyspieszeniem 2 m/s2 . Jaką prędkość osiągnie to cia-
ło po 3 sekundach ruchu? Wybierz właściwą odpowiedź 
spośród podanych.
A. 6 m/s
B. 5 m/s

C. 11 m/s
D. 10 m/s

liczba uzyskanych punktów

(0–1) Wykres przedstawia zależność prędkości i czasu dla 
pewnego poruszającego się ciała. Zaznacz zdanie, które 
błędnie opisuje parametry ruchu tego ciała.

v 
[m

/s
]

t [s]

5

6

7

0 2 4 6 8 10

4

3

2

1

0

A. W ciągu 10 s ciało poruszające się tym ruchem przebyło 
drogę 36 m.

B. Średnia prędkość ciała to 3,6 m/s.
C. W pierwszych dwóch sekundach ruchu ciało poruszało 

się ruchem jednostajnym prostoliniowym.
D. Prędkość ciała pomiędzy drugą a czwartą sekundą ru-

chu była stała.
liczba uzyskanych punktów

(0–1) Janek jechał rowerem z domu do babci i z powrotem. 
Do babci jechał z prędkością 5 km/h, a do domu z pręd-
kością 15 km/h. Jaka była prędkość średnia, jeśli odle-
głość między jego domem a domem babci wynosi 15 km?
A. 7,5 km/h
B. 10 km/h

C. 12,5 km/h
D. 15 km/h

liczba uzyskanych punktów

(0–1) Na wykresie przedstawiono zależność prędkości 
i czasu hamującego autobusu. Które zdanie prawidłowo 
opisuje jego ruch? Zaznacz A, B, C lub D.

v 
[m

/s
]

t [s]

15

20

0 2 4 6 8 10

10

5

0

A. Autobus zatrzymał się po 10 s, jego droga hamowania 
wyniosła 200 m.

B. Droga hamowania autobusu wyniosła 100 m, a  jego 
prędkość początkowa 72 km/h.

C. Jego prędkość początkowa wynosiła 20 km/h, a  opóź- 
nienie było równe 2 m/s2.

D. Autobus poruszał się ruchem jednostajnie opóźnionym 
bez prędkości początkowej.

liczba uzyskanych punktów

(0–1) Dwa samochody poruszały się w tym samym kie-
runku – fiat ruchem jednostajnym prostoliniowym (wykres 
jasny), mercedes ruchem jednostajnie przyspieszonym (wy-
kres ciemny). Ko- 
rzystając z wykresu, 
uzupełnij opis ru-
chu pojazdów tak, 
aby był prawdziwy. 
Wybierz dokończe-
nie zdania A albo B 
i C albo D oraz sa-
mochód 1 albo 2.

Oba samochody miały

A. taką 
samą 
pręd-
kość 
począt-
kową,

a ich 
pręd-
kości 
śred-
nie

C. były 
rów-
ne po 
4 sekun-
dach. W czwar-

tej se-
kundzie 
ruchu

1. fiat miał 
mniej-
szą 
pręd-
kość 
niż 
drugi 
samo-
chód.

B. inną 
pręd-
kość 
począt-
kową,

D. nie 
zrówna-
ły się.

2. mer-
ce-
des

liczba uzyskanych punktów

(0–1) Od czego zależy droga hamowania w ruchu jed-
nostajnie opóźnionym?
A. Od prędkości początkowej.
B. Od prędkości początkowej i opóźnienia.
C. Od opóźnienia.
D. Od prędkości początkowej i końcowej.

liczba uzyskanych punktów

(0–1) Wiedząc, że 1 h = 3600 s oraz że 1 km = 1000 m, 
zaznacz prawidłową odpowiedź.
A. 1 m/s2 = 3,6 km/h2

B. 2 m/s2 = 3,6 km/h2

C. 1 m/s2 = 12 960 km/h2

D. 2 m/s2 = 12 960 km/h2

liczba uzyskanych punktów

1.

2.

3.

5.

2 Ruch jednostajnie zmienny

4.

7.

s 
[m

]

t [s]

15

20

0 1 2 3 4 5

10

5

0
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8.

3 Siły i oddziaływania

(0–1) Dzieci przeciągają linę. Ania i Jacek ciągną w pra-
wo, a Kasia i Michał w lewo. Ania działa siłą o wartości 
15 N, Jacek siłą o wartości 21 N, Kasia siłą 10 N, a Michał 
siłą 16 N. Która para wygra? Wybierz odpowiedź A albo 
B i jej uzasadnienie 1 albo 2.

A. Zwyciężą 
Ania i Jacek

ponieważ

1. ich siła wypadkowa jest 
większa niż siła wypad-
kowa przeciwników.

B. Zwyciężą 
Kasia 
i Michał

2. ich suma sił jest więk-
sza niż suma sił prze-
ciwników.

liczba uzyskanych punktów

(0–1) W jaki sposób dzieci z poprzedniego zadania musia-
łyby się dobrać w pary, aby żadna z par nie zdołała prze-
ciągnąć liny? Wybierz odpowiedź A, B lub C.
A. Ania z Kasią, a Michał z Jackiem.
B. Ania z Jackiem, a Michał z Kasią.
C. Michał z Anią, a Kasia z Jackiem.

liczba uzyskanych punktów

(0–1) Dlaczego trudniej idzie się pod wiatr niż w dzień 
bezwietrzny? Wybierz odpowiedź A, B lub C.
A. Ze względu na większe opory powietrza.
B. Ze względu na mniejszą siłę oporu powietrza.
C. Ze względu na większą siłę ciężkości wiatru.

liczba uzyskanych punktów

(0–1) Dlaczego spadochroniarz spada wolniej z otwartym 
spadochronem niż ze złożonym spadochronem? Wybierz 
właściwą odpowiedź spośród podanych.
A. Siła wypadkowa działająca na spadochroniarza z otwar-

tym spadochronem jest mniejsza niż w przypadku spado-
chroniarza z zamkniętym spadochronem, stąd mniejsze 
przyspieszenie.

B. Siła wypadkowa działająca na spadochroniarza z otwar-
tym spadochronem jest większa niż w przypadku spado-
chroniarza z zamkniętym spadochronem, stąd mniejsze 
przyspieszenie.

C. Spadochroniarz z otwartym spadochronem ma mniejszą 
masę niż spadochroniarz ze złożonym spadochronem.

liczba uzyskanych punktów

(0–1) Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.
Mamy dwie siły o wartościach 15 N i 10 N. Siła wypadkowa
A. wynosi 25 N.
B. wynosi 15 N.
C. wynosi 5 N.
D. zależy od kierunku i zwrotu obu działających sił.

liczba uzyskanych punktów

1.

2.

7.

3.

6. (0–2) W życiu codziennym obserwujemy lub wykonujemy 
mnóstwo czynności, przy których opory ruchu są na tyle 
małe, że można nie brać ich pod uwagę. Zaznacz T (tak), 
jeśli przy danej czynności opór jest mały, lub N (nie), je-
śli jest duży.

6.1. Ruch krążka hokejowego po lodzie. T N

6.2. Bieg w wodzie głębokiej do kolan. T N

6.3. Spadanie małej żelaznej kulki. T N

6.4. Spadanie jabłka z drzewa. T N

6.5. Lot papierowego samolotu. T N

6.6. Bieg po łące w bezwietrzny dzień. T N

6.7. Przesuwanie szafy po dywanie. T N

6.8. Ciągnięcie wozu przez konia. T N

liczba uzyskanych punktów

(0–1) Koń ciągnie wóz po wiejskiej drodze. Które zdanie 
najpełniej opisuje opory występujące podczas tego ru-
chu? Wybierz właściwą odpowiedź.
A. Siła oporu ruchu nie występuje, ponieważ wóz ma koła.
B. W ruchu tym występuje siła tarcia oraz siła oporu 

powietrza. Siła tarcia skierowana jest w stronę prze-
ciwną do ruchu konia, natomiast siła oporu powietrza 
w tę samą stronę.

C. W ruchu tym występuje siła tarcia oraz siła oporu po-
wietrza. Siła tarcia, podobnie jak siła oporu powietrza, 
skierowana jest w stronę przeciwną do ruchu konia.

D. W ruchu tym występuje jedynie siła oporu powietrza.
liczba uzyskanych punktów

(0–1) Poniżej wypisano zestaw cech, ale tylko niektóre 
z nich są charakterystyczne dla wielkości wektorowych. 
Dokończ zdanie, zaznaczając właściwe odpowiedzi spo-
śród podanych A-H.

Dla wielkości wektorowych 
charakterystyczne są: A B C D E F G H

A. wartość
B. krzywizna
C. punkt przyłożenia
D. kierunek

E. prędkość
F. zwrot
G. kolor
H. faktura

liczba uzyskanych punktów

(0–1) Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe. 
Siła jest wielkością wektorową, ponieważ ma
A. zwrot i kierunek.
B. zwrot i wartość.
C. kierunek, wartość i punkt przyłożenia.
D. zwrot, kierunek, wartość i punkt przyłożenia.

liczba uzyskanych punktów

10

5. 9.

4.
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(0–1) Koń ciągnie wóz po równej asfaltowej szosie. Wóz 
porusza się ruchem jednostajnym. Które z poniższych 
zdań prawidłowo charakteryzuje ruch wozu? Zaznacz 
odpowiedź A, B lub C.
A. Wóz porusza się, ponieważ koń oddziałuje na niego 

pewną siłą – siła jest warunkiem koniecznym do ist-
nienia ruchu, a zatem bez konia wóz natychmiast by 
się zatrzymał.

B. Ponieważ do tego, aby ciało się poruszało, nie potrzeb-
na jest żadna siła, wóz pojechałby również bez konia.

C. Koń swoją siłą równoważy siły oporu ruchu (siłę tar-
cia), dlatego wóz się porusza. Gdyby nie było konia, 
wóz po pewnym czasie zatrzymałby się.

liczba uzyskanych punktów

(0–1) Co nie może być wynikiem działania niezrównowa-
żonej siły na poruszające się ciało? Wybierz odpowiedź 
spośród podanych.
A. Zmiana kierunku ruchu ciała.
B. Utrzymywanie stałej prędkości przez ciało.
C. Zmniejszanie prędkości przez ciało.
D. Zwiększanie prędkości przez ciało.

liczba uzyskanych punktów

(0–1) Dlaczego samochód zwalnia, kiedy przestajemy naci-
skać pedał gazu? Wybierz odpowiedź spośród podanych.
A. Ponieważ działają na niego siły oporu ruchu (siła oporu 

powietrza, siła tarcia), co powoduje zmniejszanie jego 
prędkości.

B. Ponieważ nie działa na niego żadna siła, a  bez 
działania siły ruch nie jest możliwy.

C. Ponieważ samochód jest tak skonstruowany, że gdy 
nie naciskamy pedału gazu, pojawia się siła hamująca.

D. Ponieważ gdy nie naciskamy pedału gazu, siła 
pochodząca od silnika i siły oporu ruchu zaczynają się 
równoważyć.

liczba uzyskanych punktów

(0–1) Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.
Pewne ciało ma masę 10 kg. Aby nadać mu przyspieszenie 
15 m/s2, należy zadziałać siłą o wartości
A. 100 N.
B. 150 N.

C. 15 N.
D. 10 N.

liczba uzyskanych punktów

(0–3) Poruszające się ciało ma masę 7 kg. Jego przyspie-
szenie zmienia się w zależności od siły. Jakie przyspie-
szenie nadadzą mu siły o podanych wartościach? Zaznacz 
A, B lub C.

5.1. 0 N A B C

5.2. 7 N A B C

5.3. 14 N A B C

A. 2 m/s2

B. 0 m/s2

C. 1 m/s2

liczba uzyskanych punktów

(0–1) Siła działająca na ciało wzrosła dwa razy, natomiast 
masa ciała dwukrotnie zmalała. Jak zmieniło się jego 
przyspieszenie?
A. Dwukrotnie wzrosło.
B. Dwukrotnie zmalało.
C. Wzrosło czterokrotnie.
D. Nie uległo zmianie.

liczba uzyskanych punktów

(0–1) Ciało o masie m1 = 3 kg porusza się z przyspiesze-
niem 3 m/s2, a ciało o masie m2 = 4 kg z przyspieszeniem 
4 m/s2. Co można powiedzieć o siłach działających na te 
ciała? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
A. Na oba ciała działa siła o takiej samej wartości.
B. Na ciało bardziej masywne działa większa siła.
C. Większa siła działa na ciało o mniejszej masie.
D. Pod wpływem jednakowych sił ciała uzyskałyby jed-

nakowe przyspieszenie.
liczba uzyskanych punktów

(0–1) Które zjawiska można tłumaczyć trzecią zasadą dy-
namiki Newtona?
A. Armata po wystrzeleniu pocisku odjeżdża w przeciw-

nym kierunku.
B. Idąc pod wiatr, czujemy większy opór, niż idąc z wia-

trem.
C. Jabłko, spadając z drzewa, zwiększa swoją prędkość.
D. Wrotkarz po odepchnięciu się od ściany zaczyna się 

poruszać.
liczba uzyskanych punktów

(0–1) Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe. 
Siły równoważące się mają
A. ten sam kierunek, wartość i przeciwny zwrot.
B. ten sam zwrot, wartość i przeciwny kierunek.
C.  ten sam kierunek, wartość, punkt przyłożenia i prze-

ciwny zwrot.
liczba uzyskanych punktów

1.

2.

6.

3.

7.

11

4 Zasady dynamiki Newtona

4.

5.

8.

9.



12

Lista kontrolna

 1. wzór na drogę w ruchu jednostajnie prostoliniowym.

 2. wzór na prędkość w ruchu jednostajnie prostoliniowym.

 3. wykres zależności drogi od czasu w ruchu jednostajnie prostoliniowym.

 4. wykres zależności prędkości od czasu w ruchu jednostajnie prostoliniowym.

 5. wzór na prędkość średnią.

 6. wzór na drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym.

 7. wykres zależności prędkości od czasu w ruchu jednostajnie opóźnionym.

 8. wzór na drogę w ruchu jednostajnie opóźnionym.

 9. wzór na prędkość końcową w ruchu jednostajnie przyspieszonym.

 10. rodzaje oddziaływań ciał.

 11. cechy wielkości wektorowych.

 12. pierwszą, drugą i trzecią zasadę dynamiki Newtona.

 13. wzór na przyspieszenie.

 14. jednostkę siły.

 15. jednostkę przyspieszenia.

Potrafię...

 16. stosować i przekształcać wzory na: prędkość średnią, drogę w ruchu jedno-
stajnym prostoliniowym i ruchu jednostajnie opóźnionym, prędkość końco-
wą w ruchu jednostajnie przyspieszonym, prędkość w ruchu jednostajnym 
prostoliniowym, siłę wypadkową, przyspieszenie.

 17. odczytywać i rysować wykresy zależności: drogi od czasu i prędkości od 
czasu w ruchu jednostajnym prostoliniowym, prędkości od czasu w ruchu 
jednostajnie opóźnionym.

 18. wskazać siły równoważące się.

 19. obliczać siłę wypadkową.

 20. stosować zasady dynamiki Newtona w zadaniach praktycznych.

próba 1 próba 2 próba 3

moduły 1–4

Znam... 



o d p o w i e d z i 
d o  z a d a ń
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1
1. C    2. A, C    3. B    4. A, D    5. A    6. D    7. C     8. F, P, F

2
1. C    2. C    3. A    4. B    5. B, C, 1    6. B    7. C

3
1. A, 1    2. C    3. A    4. A    5. D    6. 6.1. T;  6.2. N;  6.3. T;  6.4. T;  
6.5. N;  6.6. T;  6.7. N;  6.8. N    7. C    8. A, C, D, F    9. D

4
1. C    2. B    3. A    4. B    5. 5.1. B;  5.2. C;  5.3. A    6. C    7. B     
8. A, D    9. C



z e s t a w y
e g z a m i n a c y j n e 



zadanie 1. (0–2) Na przedstawioną na rysunku sztabkę o ma-
sie 2 kg działają siły F1 , F2 , F3 . Dokończ zdania tak, aby otrzy-
mać zdania prawdziwe.

1.1. Wypadkowa tych sił wynosi
A. 0 N.
B. 7 N.

C. 3 N.
D. 5 N.

1.2. Przyspieszenie, jakie może osiągnąć ta sztabka, wynosi
A. 1,5 m/s2.
B. 0 m/s2.

C. 1 m/s2.
D. 2 m/s2.

zadanie 2. (0–1) Turysta wyrusza na wycieczkę rowerową. 
Zmianę prędkości turysty przedstawia poniższy wykres. Na 
podstawie wykresu oceń prawdziwość zdań. Wybierz P, jeśli 
zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Turysta przez całą drogę jechał ruchem jednostajnie 
przyspieszonym. P F

Przez dwie godziny rowerzysta jechał ze stałą prędko-
ścią. P F

Prędkość początkowa wynosi 0. P F

zadanie 3. (0–1) Magnes przyciąga ferromagnetyk umiesz-
czony niezbyt daleko od magnesu siłą F . Dokończ zdanie tak, 
aby otrzymać zdanie prawdziwe.

Ferromagnetyk
A. nie działa na magnes żadną siłą.
B. przyciąga magnes siłą o tej samej wartości.
C. przyciąga ten magnes mniejszą siłą.

zadanie 4. (0–1) Łączny ciężar pociągu wynosi 30 MN. Jaką 
pracę wykona lokomotywa na drodze 2 m, jeśli pominiemy 
opory ruchu? Wybierz odpowiedź A, B lub C.
A. 15 MJ B. 60 MJ C. 0 MJ

zadanie 5. (0–2) Poniższe rysunki przedstawiają bieg promie-
nia światła białego przez różne soczewki. Dopasuj rysunek do 
odpowiedniej  soczewki. Zaznacz A, B lub C.
A. 

B. 

C. 

5.1. soczewka skupiająca  A B C

5.2. soczewka rozpraszająca A B C

zadanie 6. (0–1) Uczniowie wykonali eksperyment. Na szklan-
ce położyli brystol, a na nim – nad środkiem naczynia – monetę. 
Następnie energicznie pociągnęli brystol. Co się stało? Wybierz 
poprawną odpowiedź spośród podanych.
A. Moneta przesunęła się wraz z kartką.
B. Moneta wpadła do szklanki.
C. Moneta upadła poza szklanką.

1zestaw
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f i z y k a

2zestaw

Materiał do zadania 1.

Janek wykonał pomiary.
I. Kulkę o promieniu 1 cm zawiesił na siłomierzu i odczytał 

jego wskazania.
II. Następnie tę samą kulkę zawieszoną na siłomierzu zanu-

rzył w cylindrze pomiarowym  wypełnionym wodą i odczy-
tał wskazania siłomierza.

zadanie 1. (0–1) Oceń prawdziwość zdań. Wybierz P, jeśli zda-
nie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Pomiar I służy do obliczenia masy kulki. P F

Pomiar I i II służą do obliczenia siły wyporu kulki 
w wodzie. P F

Do wyznaczenia gęstości kulki służy pomiar II. P F

zadanie 2. (0–1) Poniższe schematy przedstawiają proste 
obwody elektryczne. Który z nich jest prawidłowy? Wybierz 
odpowiedź A, B lub C.

A. B. 

C. 

Materiał do zadania 3.

Rysunek przedstawia wzajemne oddziaływanie dwóch ciał. 

zadanie 3. (0–1) Wiedząc, że przy odległości r wartość siły 
wzajemnego oddziaływania przedstawionych powyżej ciał wyn-
osi F , zdecyduj, jaka będzie wartość siły tego oddziaływania dla 
odległości 2 r. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
A. F/2
B. F/4

C. 2 F
D. 4 F

zadanie 4. (0–1) Schemat przedstawia prasę hydrauliczną. Ile 
wynosi powierzchnia mniejszego tłoka prasy, jeśli F1  = 250 N, 
F2  = 50 N, a powierzchnia większego tłoka wynosi 10 cm2? 
Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. S
2
 = 5 cm2 

B. S
2
 = 2 cm2 

C. S
2
 = 20 cm2 

D. S
2
 = 50 cm2 

zadanie 5. (0–1) Przez przewodnik w ciągu 1 minuty prze-
płynął ładunek 30 C. Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zda-
nie prawdziwe.
Natężenie prądu płynącego w tym przewodniku wynosiło
A. I = 0,5 A. B. I = 2 A. C. I = 30 A.

zadanie 6. (0–1) Pocisk o masie 2 g poruszał się z prędko-
ścią 200 m/s i trafił w ścianę. W jaki sposób zmieni się ener-
gia wewnętrzna pocisku i ściany? Wybierz odpowiedź A albo 
B i wartość 1, 2 albo 3. 

A. Energia wewnętrzna pocisku i ścia-
ny wzrosła

o wartość

1. 10 J.

B. Energia wewnętrzna pocisku i ścia-
ny zmalała

2. 15 J.

3. 40 J.



Zestaw egzaminacyjny 1.
Numer 
zadania

Poprawna 
odpowiedź

Punktacja Zasady przyznawania punktów

1.
1.1. C
1.2. A

0-2
• za każdą poprawną odpowiedź – po 1 p.
• błędna odpowiedź lub brak odpowiedzi – 0 p.

2. FPP 0-1
• poprawna odpowiedź – 1 p.
• błędna odpowiedź lub jej brak – 0 p.

3. B 0-1

4. C 0-1

5.
5.1. C
5.2. A, B

0-2
• za każdą poprawną odpowiedź – po 1 p.
• błędna odpowiedź lub brak odpowiedzi – 0 p.

6. B 0-1
• poprawna odpowiedź – 1 p.
• błędna odpowiedź lub jej brak – 0 p.

Zestaw egzaminacyjny 2.
Numer 
zadania

Poprawna 
odpowiedź

Punktacja Zasady przyznawania punktów

1. PPF 0-1

• poprawna odpowiedź – 1 p.
• błędna odpowiedź lub jej brak – 0 p.

2. A 0-1

3. B 0-1

4. B 0-1

5. A 0-1

6. A, 3 0-1

Klucz odpowiedzi i punktowania zadań
zestawy


