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              KLASA VII 

 

Zapisz wszystkie obliczenia. 

Zadanie 1. 

Ala, Wojtek, Staś i Mariusz mieszkają w miejscowości, przez którą pociągi pospieszne 

przejeżdżają bez zatrzymania. Kiedyś postanowili zmierzyć prędkość takiego pociągu. 

Najpierw obejrzeli w Internecie zdjęcie satelitarne stacji i korzystając z zamieszczonej skali, 

obliczyli długość peronu. Otrzymali wynik 340 m. Następnie stanęli w bezpiecznej odległości 

od toru na końcach peronu: Ala na jednym, a chłopcy na drugim. Kiedy przód lokomotywy 

mijał początek peronu, Ala podniosła rękę, a chłopcy włączyli stopery. Wyłączyli je, gdy 

przód lokomotywy dojechał do końca peronu. Ich stopery wskazywały: 19,4 s, 21,5 s, 18,9 s. 

Jaką prędkość mogli wyznaczyć na podstawie tych danych?  

Zadanie 2. 

Pociąg jechał z prędkością 70 —km h . Gdy wjechał na Centralną Magistralę Kolejową, 

rozpędził się do 160 —km h , co zajęło 1 min 40 s. Z jakim przyspieszeniem poruszał się 

pociąg w czasie rozpędzania? 

Zadanie 3. 

Samochód jechał przez pół godziny z prędkością 100 h km , a następnie przez godzinę 

z prędkością 40 h km . Oblicz prędkość średnią samochodu na całej trasie. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     KLASA VIII 

                                                    Zapisz wszystkie obliczenia. 

Zadanie 1. 

Na żelazny gwóźdź nawinięto kilkanaście zwojów izolowanego drutu, którego 

końce połączono z baterią - płaską, a w obwód włączono wyłącznik. 

Wybierz właściwe dokończenie zdania. 

Powstały elektromagnes będzie magnesem tylko wtedy, gdy 

A. drut będzie wykonany z miedzi. 

B. drut będzie wykonany z żelaza. 

C. obwód prądu będzie zamknięty. 

D. napięcie na zaciskach baterii wyniesie co najmniej 3V. 

 

Zadanie 2. 

    Oto podstawowe dane zamieszczone przez producenta na opakowaniu lampek 

choinkowych: napięcie: 230 V, moc: 40 W, liczba żarówek: 100. W lampkach choinkowych 

wszystkie żarówki mają taki sam opór elektryczny, a połączone są ze sobą szeregowo. 

Opór zastępczy oporników połączonych szeregowo jest sumą oporów poszczególnych 

oporników. Oblicz parametry pojedynczej żarówki  (natężenie prądu płynącego przez 

żarówkę,  opór tej żarówki, napięcie na żarówce,  moc tej żarówki).                                                     

Zadanie 3. 

Wybierz poprawne dokończenie zdania.  

Silnik elektryczny może zamieniać energię elektryczną w energię mechaniczną w wyniku 

oddziaływania 

A. mechanicznego jedynie między magnesem a elektromagnesem.  

B. magnetycznego między magnesem a elektromagnesem lub między elektromagnesami.  

C. magnetycznego jedynie między magnesem a elektromagnesem.  

D. mechanicznego między magnesem a elektromagnesem lub między elektromagnesami. 

 

                                                                               POWODZENIA 

 


