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nazwisko i imię      

 

1. (1 pkt.) Które z wymienionych skutków oddziaływań ciał są skutkami statycznymi: 

A. hamowanie samochodu 

B. złapanie piłki przez bramkarza 

C. złamanie linijki 

D. odbicie piłki tenisowej 
 

 

2. (1 pkt.) Jeżeli na ciało poruszające się ruchem jednostajnym prostoliniowym działają dwie siły, to obie mają: 

A. jednakowe wartości i zwroty, 

B. jednakowe wartości i przeciwne zwroty, 

C. różne wartości, 

D. różne kierunki i zwroty. 
 

 

3. (1 pkt.) Na trzy ciała przedstawione poniżej działają jednakowe siły o wartości 10N. Które z tych ciał uzyska 

największe przyspieszenie? 

 

                                                                    

 

 

A. ciało o masie 5kg, 

B. ciało o masie 2kg, 

C. ciało o masie 1kg, 

D. wszystkie ciała uzyskają jednakowe przyspieszenia. 
 

4. (1 pkt.) Ciało porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym. Który z poniższych rysunków poprawnie 

przedstawia siły działające na to ciało? 

 

 

 

 

 

   
 

5. (1 pkt.) Oddziaływanie wzajemne Ziemi i Słońca jest oddziaływaniem:  

A. elektrostatycznym,  B. sprężystym, C. magnetycznym, D. grawitacyjnym. 
 

6. (1 pkt.) Ile wynosi wartość przyspieszenia klocka w sytuacji 

przedstawionej na rysunku? 

A. 12  
m

s2 , 

B. 10 
m

s2 , 

C. 8 
m

s2 , 

D. 5 
m

s2 

 

7. (1 pkt.) Pasażer jadącego tramwaju siedząc przodem do kierunku ruchu został przechylony w prawą stronę. Oznacza 

to, że motorniczy: 

A. skręcił w prawo, B. nagle zahamował, C. skręcił w lewo, D. przyspieszył. 
 

8. (1 pkt.) Wózek o masie 5 kg pod działaniem stałej siły uzyskał przyspieszenie 0,4 
m

s2 . Jaka była to siła? 

A. 0,08 N B. 12,5 N C. 10 N D. 2 N 

 

9. (1 pkt.) Na ciało o masie 5 kg działają dwie przeciwnie skierowane siły: F1 = 120 N i F2 = 40 N. Jakie przyspieszenie 

uzyska ono? 

A. 16  
m

s2  B. 32 
m

s2  C. 24 
m

s2  D. 8 
m

s2 

 

10. (1 pkt.)Na jadący samochód działają między innymi siła ciągu F oraz opory 

ruchu T. Jakim ruchem porusza się samochód przedstawiony na rysunku? 

A) jest w spoczynku 

B) jest ruchu jednostajnym prostoliniowym  

C) jest w ruchu jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym   

D) jest w ruchu jednostajnie opóźnionym prostoliniowym  

 

11. (1 pkt.) Na wysokości 500 m leci bocian ze stałą prędkością wynoszącą 40 km/h. Oznacza to, że: 

A. siły działające na bociana w pionie równoważą się 

B. siły działające na bociana w poziomie równoważą się 

C. wszystkie siły działające na niego równoważą się 

D. siły działające na niego nie równoważą się 

1kg 2kg 5kg 
10 N 10 N 10 N 

A C B D 

T 

F 



 

 

Grupa I 
12. (1 pkt.) Samochody - cysterny przewożą olej napędowy. Jak poruszają się te samochody w chwili zilustrowanej na 

rysunku? 

 
A. I -  hamuje, II - porusza się ruchem jednostajnym, III - przyspiesza, 

B. I - przyspiesza, II - hamuje, III - porusza się ruchem jednostajnym, 

C. I - hamuje, II - przyspiesza, III - porusza się ruchem jednostajnym, 

D. I - porusza się ruchem jednostajnym, II - hamuje, III - przyspiesza. 
 

13. (1 pkt.) Wykres przedstawia zależność prędkości samochodu-zabawki od czasu, 

gdy działa na niego siła o wartości 6 N. Masa tego samochodu-zabawki wynosi: 

A) 1,2 kg 

B) 0,2 kg 

C) 12 dag 

D) 0,5 kg 

 

14. (2 pkt.)  

Prędkość samochodu poruszającego się 

ruchem jednostajnym prostoliniowym  
1 / 2 / 3 ponieważ A / B / C 

 

1. rośnie A. siły działające na samochód równoważą się 

2. maleje B. siła ciągu jest większa od oporów ruchu 

3. jest stała C. opory ruchu są większe od siły ciągu 

 

15.  (4 pkt.) Na wykresie opisano ruch ciała o masie 5 kg. Ustal, na 

podstawie wykresu czy informacje podane w tabeli są prawdziwe P, 

czy fałszywe F. 

1. 
Podczas ruchu na I etapie siły działające na ciało 

równoważą się 
P / F 

2. 
Podczas ruchu na II etapie siły opory ruchu równe są 

sile ciągu 
P / F 

3. Opóźnienie ciała na II etapie wynosi 1 m/s2 P / F 

4. 
Siła wypadkowa działająca na ciało na II etapie ruchu 

wynosi 10 N 
P / F 

 

16. (4 pkt.) Oceń prawdziwość każdego zdania. 

 

1. Siły wzajemnego oddziaływania Ziemi i Słońca działają wzdłuż tej samej prostej i mają zwroty 

zgodne 
P / F 

2. Siły wzajemnego przyciągania się Ziemi i Księżyca równoważą się P / F 
3. Upuszczone jabłko spada na Ziemię. Siły wzajemnego oddziaływania jabłka i Ziemi mają 

jednakowe wartości. 
P / F 

4. Siły o jednakowych wartościach równoważą się gdy mają zwroty zgodne. P / F 
 

17. (4 pkt.) Ustal prawdziwość zdań dotyczących 

przedstawionego rysunku: 

 

 

 

 

1.  Siła wypadkowa działająca na ciało ma wartość 1 / 2 / 3 / 4 i ma zwrot A / B 

2.  Siła równoważąca działająca na ciało ma wartość 1 / 2 / 3 / 4 i ma zwrot A / B 

 

1. 60N 

2. 25N 

 

3. 85N 

4. 35N 

 

A. w lewo 

B. w prawo 

I I III II 


