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Grupa A

Imię i nazwisko .................................................

Klasa ...................................

Liczba punktów .......... / ..........

Zadanie 1
Oceń prawdziwość poniższych wypowiedzi. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F
– jeśli jest fałszywe. 

Zadanie 2

Winda poruszała się przez 14 s ruchem jednostajnym prostoliniowym z prędkością 2 m/s.
Na jaką wysokość wjechała?
       A. 28 m                     B. 14 m                      C. 7 m                        D. 2 m

Zadanie 3

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
W ruchu jednostajnym prostoliniowym prędkość
    A. zwiększa się, a tor jest linią prostą.
    B. jest stała, a tor jest linią krzywą.
    C. zmienia się stale o tę samą wartość w jednostce czasu, a tor jest linią prostą.
    D. jest stała, a tor jest linią prostą.

Zadanie 4

Zaznacz przyrząd pomiarowy, który nie nadaje się do wyznaczenia prędkości patyka
dryfującego z nurtem rzeki.
       A. linijka         B. stoper       C. taśma miernicza      D. zegarek z sekundnikiem

Zadanie 5

Uzupełnij zdania 1 i 2, wybierając właściwą odpowiedź spośród podanych.
1. Zmiana położenia ciała względem wybranego układu odniesienia to A/ B/ C.
2. Długość toru ruchu to C/ D.
              A. prędkość              B. ruch               C. droga             D. odległość

Zadanie 6

Pasażer niosący plecak idzie w stronę kasownika w jadącym autobusie. 
Dokończ zdanie. Pasażer jest w spoczynku względem
      A. kierowcy autobusu.             C. siedzących pasażerów.
      B. swojego plecaka.                 D. wyprzedzającego ten autobus samochodu.

1. Droga w ruchu jednostajnie przyspieszonym jest wprost proporcjonalna
do czasu trwania ruchu. P F

2. Droga w ruchu jednostajnie przyspieszonym bez prędkości początkowej
jest wprost proporcjonalna do kwadratu czasu trwania ruchu. P F

3. Prędkość w ruchu jednostajnie przyspieszonym ma wartość stałą. P F
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Zadanie 7

Zadanie 8

Zadanie 9

Wybierz zbiór zawierający tylko jednostki drogi.
A. km, Pa, s, cm2        B. kg, m, N, m/s        C. m, km, mm, cm       D. kg, m, s, m/s2

Zadanie 10

Zaznacz ciała poruszające się ruchem krzywoliniowym.
       A. kula wystrzelona poziomo z armaty                D. startujący samolot
       B. jadąca w dół winda                                           E. spadająca z kranu kropla wody
       C. dziecko kręcące się na karuzeli

Zadanie 11

Wybierz ciało, względem którego znajdujesz się w spoczynku, gdy:
1. siedzisz w szkolej ławce.   tablica / lecący samolot
2. jedziesz samochodem.       plecak w bagażniku / przystanek autobusowy
3. huśtasz się na huśtawce.    trawnik, na którym stoi huśtawka / maskotka na twoich
                                                                                                       kolanach

Jakiego rodzaju ruchu dotyczy wykres zależności prędkości od
czasu? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
A. jednostajnego                   C. niejednostajnie przyspieszonego
B. jednostajnie przyspieszonego     D. jednostajnie opóźnionego

Na podstawie wykresu zależności
prędkości samochodu od czasu oceń,
czy poniższe zdania są prawdziwe, czy
fałszywe.

                 
1. Na odcinku AB samochód przyspieszał. P F
2. Na odcinku DE samochód nie przyspieszał. P F
3. Na odcinku CD samochód hamował. P F
4. Na odcinku EF samochód przyspieszał. P F

5. Prędkość chwilowa w punkcie B była równa prędkości
chwilowej w punkcie C. P F


