
 

 FIZYKA – OMNIBUS 

 
1. Po powierzchni kałuży pływa korek. Wskaż przyczynę tego zjawiska. 

a) na korek nie działa żadna siła  

b) na korek działa siła wyporu mniejsza niż jego ciężar  

c) gęstość korka jest mniejsza niż gęstość wody w kałuży  

d) gęstość korka jest większa niż gęstość wody w kałuży  

 

2. Na wykresie przedstawiono wskazania siłomierza podczas zawieszania na nim różnych 

obciążników. Wpisz do tabeli kolejność zawieszania obciążników.  

 

  
3. Dopasuj wzór do zastosowań zawartych w poszczególnych zdaniach (jeden wzór nie ma 

zastosowania).  

 

Zastosowanie  Wzór 

Obliczenie parcie tłoka o określonej powierzchni na dno naczynia o tej samej 

powierzchni, wiedząc, że wywiera on określone ciśnienie.  

 

Obliczenie, jaką prędkość uzyskałby pojazd w określonym czasie, gdyby poruszał się 

ruchem jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym. 

 

Obliczenie głębokości wody w basenie, wiedząc, jakie ciśnienie wywiera ona na dno 

basenu. 

 

Obliczenie masy kulki o znanej objętości oraz znanej gęstości substancji, z której 

została wykonana.  

 

Obliczenie zmiany energii potencjalnej plecaka podniesionego na pewną wysokość. 

 

 

 



4. Jaką energię posiada lecący ptak?  

a) potencjalną grawitacji  

b) potencjalną sprężystości  

c) kinetyczną  

d) kinetyczną i potencjalną grawitacji  

 

5. Oceń czy zdania są prawdziwe czy fałszywe.  

Zdanie    

Woda paruje w każdej temperaturze. P □ 

 

F□ 

Gdy temperatura wody rośnie od 0oC do 4oC to jej gęstość maleje.  P □ 

 

F□ 

Woda występuje w przyrodzie w trzech stanach skupienia.  P □ 

 

F□ 

W zimie na dnie głębszych zbiorników wodnych temperatura wody opada 

poniżej 4o C.  

P □ 

 

F□ 

W procesie parowania wody zwiększa się jej objętość (para wodna ma 

większą objętość niż woda). 

P □ 

 

F□ 

Podczas zanurzania się nurka na dno basenu, ciśnienie hydrostatyczne 

wywierane na jego ciało jest coraz mniejsze.  

P □ 

 

F□ 

Para wodna jest niewidoczna.  P □ 

 

F□ 

 
6. Nad lotniskiem unosi się balon. Oceń prawdziwość podanych zdań.  

 

Zdanie    

Siła wyporu działająca na balon w powietrzu, podobnie jak siła wyporu w wodzie, 

ma zwrot ku górze.  
P □ 

 

F□ 

Ogrzane powietrze wewnątrz balonu ma mniejszą gęstość niż powietrze na 

zewnątrz powłoki balonu.  
P □ 

 

F□ 

 

7. Co stanie się z sześciennym klockiem, wykonanym z drewna o gęstości 800 kg/m3
, po 

wrzuceniu go do wody?  

a) zatonie  

b) będzie pływał całkowicie zanurzony  

c) będzie pływał zanurzony do 0,2 swojej objętości  

d) będzie pływał tak, że ponad wodą będzie wystawało 0,2 jego objętości  

 

8. Na którym wykresie prawidłowo przedstawiono zależność siły wyporu od czasu dla kamienia 

opadającego na dno jeziora?  

 

 

A□ B□ C□ 

 



9. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.  

Lód i para wodna są zbudowane z: 

a) dwóch różnych rodzajów cząsteczek 

b) takich samych cząsteczek,  

przy czym odległości między cząsteczkami lodu są  

c) mniejsze 

d) większe  

niż odległości między cząsteczkami pary wodnej.  

 

10. Czego miarą jest gęstość?  

a) lepkości substancji  

b) masy jednostkowej objętości substancji  

c) twardości substancji  

d) zagęszczenia cząsteczek substancji  

 

11. Które z podanych jednostek nie są jednostkami gęstości? Zaznacz dwie odpowiedzi.  

a) m3/kg  

b) kg/cm3  

c) kg/litr  

d) g/cm2  

 

12. Zaznacz, gdzie wykorzystano własności sprężyste ciał stałych. Wskaż dwie odpowiedzi.  

a) łuku sportowym  

b) piłce futbolowej  

c) resorze samochodowym  

d) poduszce powietrznej samochodu  

 

13. Wskaż prawidłowe dokończenie stwierdzenia.  

Gazy od cieczy różni brak:  

a) kształtu  

b) zapachu  

c) powierzchni swobodnej  

d) barwy  

 

14. Jakie oddziaływanie wykorzystuje działanie kompasu? 

a) jądrowe  

b) grawitacyjne  

c) mechaniczne  

d) magnetyczne  

 

15. Który z fizyków jako pierwszy otrzymał Nagrodę Nobla?  

a) W. K. Roentgen.  

b) M. Skłodowska-Curie.  

c) N. Tesla  

 

16. Temperatura wrzenia wody wysoko w górach jest:  

a) niższa niż 100 stopni Celsjusza  

b) wyższa niż 100 stopni Celsjusza  

c) zawsze równa 100 stopni Celsjusza  

 

 

 



17. W której porze roku wieża Eiffla zwiększa swoją wysokość?  

a) zimą  

b) latem  

c) ma stałą wysokość  

 

18. AU to „jednostka astronomiczna”. Co oznacza?  

a) czas, w jakim światło dociera ze Słońca na Ziemię  

b) prędkość światła w próżni  

c) odległość między Ziemią i Słońcem  

d) wyraża masę obiektów w Kosmosie, przy czym masa Ziemi przyjęta jest jako 1. 

 

19. Wskaż jednostkę napięcia elektrycznego: 

a) wat 

b) wolt 

c) kulomb 

d) amper 

 

20. Który przedmiot, upuszczony z danej wysokości w próżni, spadnie najszybciej?  

a) kartka papieru  

b) kropla wody  

c) ołowiana kulka  

d) spadną tak samo szybko  

 


