Zadanie 13. (0–1)
Obserwując start zawodników w biegu na krótkim dystansie, zauważono, że jeden z nich już
po pierwszej sekundzie wyprzedził pozostałych biegaczy.
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Analizując ruch tego zawodnika, możemy stwierdzić, że w czasie pierwszej sekundy
A.
B.
C.
D.

pokonał on krótszy dystans niż pozostali.
tylko on poruszał się ruchem przyśpieszonym.
poruszał się on z największym przyśpieszeniem.
poruszał się z tą samą średnią prędkością co pozostali.

Zadanie 14. (0–1)
Na wykresie przedstawiono zależność temperatury od czasu dla jednakowych mas wody
znajdujących się w dwóch kubkach – porcelanowym (I) i metalowym (II). Temperatura
początkowa wody była wyższa od temperatury otoczenia.
kubek porcelanowy (I)

kubek metalowy (II)
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W którym kubku woda stygnie wolniej? Wybierz odpowiedź A albo B oraz jej
uzasadnienie 1. albo 2.
Woda stygnie wolniej w kubku
A.

porcelanowym,

B.

metalowym,

ponieważ taki
kubek

1.

jest złym przewodnikiem ciepła.

2.

jest dobrym przewodnikiem ciepła.

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI!

GM-P1

Strona 9 z 17

Zadanie 15. (0–1)
Promień światła pada na zwierciadło wklęsłe równolegle do głównej osi optycznej tak, jak
przedstawiono na rysunku. Środek krzywizny zwierciadła znajduje się w punkcie O.

F

O

Na którym rysunku poprawnie przedstawiono bieg promienia odbitego od zwierciadła?
Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
A.

F

B.

O

F

O

C.

F

D.

O

F

O

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI!
Strona 10 z 17

GM-P1

Zadanie 16. (0–2)
Na rysunku przedstawiono tabliczkę znamionową znajdującą się na czajniku elektrycznym.
Podane informacje wykorzystaj do rozwiązania zadania.

Dokończ zdania. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.
16.1. Natężenie prądu elektrycznego płynącego przez grzałkę czajnika ma wartość około
A. 3,7 A

B. 4,6 A

C. 7,1 A

D. 17 A

16.2. Prąd elektryczny, płynący przez grzałkę czajnika, wykonał w ciągu 240 s pracę
A. 850 J

B. 3400 J

C. 51000 J

D. 204000 J

Zadanie 17. (0–1)
Uczniowie badali siłę wyporu działającą na aluminiowy obciążnik zanurzony w wodzie.
Aluminiowy obciążnik zawiesili na siłomierzu.
Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli
zdanie jest fałszywe.
Wskazanie siłomierza po zanurzeniu obciążnika w wodzie jest mniejsze niż
wskazanie siłomierza w powietrzu.

P

F

Gdy obciążnik zanurzony jest w wodzie, siła wyporu jest równa wskazaniu
siłomierza.

P

F
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Zadanie 18. (0–1)
Na sprężynkach zawieszono kulki K1 i K2. Po wychyleniu kulek z położenia równowagi kulka
K1 drgała z częstotliwością 1 Hz, natomiast okres drgań kulki K2 był równy 0,8 s.
Uzupełnij poniższe zdanie. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.
W ciągu jednej minuty kulka K1 wykonała A/B drgań, a częstotliwość drgań kulki K2 była
równa C/D.
A. 60
B. 10

C. 1,25 Hz
D. 8 Hz

Zadanie 19. (0–1)
Egipskie miasto Aleksandria (31°N) i stolica Rwandy Kigali (02°S) leżą na tym samym
południku (30°E).
Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie 1. albo 2.
W Aleksandrii południe słoneczne jest
A.

później niż w Kigali,

B.

w tym samym momencie,
co w Kigali,

ponieważ miasta
leżą na tej samej

1.

szerokości geograficznej.

2.

długości geograficznej.
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