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ZADANIA  DLA UCZNIÓW KLAS  SIÓDMYCH                 
ZADANIE 1 
Jaki ciężar miałaby rtęć wypełniająca 10-litrowy zbiornik (pojemność typowego wiadra)?  Gęstość rtęci jest 

równa 13,6 3cm

g
 .  

ZADANIE 2 
Poniższe wykresy przedstawiają zależność masy substancji od objętości ciała wykonanego z tej substancji. 

                           
Analizując dane z wykresu oblicz: 
a) O ile gęstość substancji S1 jest większa od gęstości substancji S2? 
b) Ile razy gęstość substancji S2 jest mniejsza od gęstości substancji S1? 
 

ZADANIE 3 
Wydrążona kula aluminiowa o objętości 15 cm3 ma masę 27 g. Jaka jest objętość części pustej? Gęstość 

aluminium wynosi 2,3 3cm

g
 .  

ZADANIE 4 
Oblicz masę deski olchowej o wymiarach 15 mm x 90 mm x 500 mm. Gęstość drewna olchowego wynosi 

570 3m

kg
.  

ZADANIE 5 

Brąz to stop miedzi z cyną. Oblicz gęstość brązu uzyskanego ze stopienia 100 g cyny o gęstości 7,3 3cm

g
 

oraz  900 g miedzi o gęstości 8,9 3cm

g
. 

ZADANIE 6 
Wykorzystując linijkę, ołówek, 2 nitki (wełniana i jedwabna), tabelę gęstości wyznacz masę jednej z nitek. 
Podaj kolejność czynności, potrzebne wzory /zależności/ oraz dokonaj analizy niepewności pomiaru. 

SUBSTANCJA 
GĘSTOŚĆ ( 

3cm

g
) 

 Papier 0,30 
Drewno 0,55 
Wełna 0,15 
Grafit 2,25 

 
Zadania wybrała ze zbiorów zadań i konkursów fizycznych: 
Małgorzata Piecuch 
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ZADANIA  DLA UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH  
ZADANIE 1 
Tramwaj poruszany silnikiem z sieci prądu stałego o napięciu 600 V, przy natężeniu prądu 100 A  osiąga 

prędkość 72 
h

km
. Oblicz siłę oporów ruchu tramwaju przyjmując, że sprawność wynosi 80%. 

 

ZADANIE 2 
Ile czasu potrzeba na stopienie umieszczonej w kalorymetrze bryły lodu o masie 20 g i temperaturze 0oC, 

grzałką z drutu oporowego o oporze właściwym 0,5  
m

mm2Ω
  i średnicy 2 mm oraz o długości 2 m przez 

który przepływał prąd o natężeniu 10 A  Ciepło topnienia lodu  ctop=330 000 
kg

J
. 

 

ZADANIE 3 
Narysuj schematycznie, na ile sposobów można połączyć trzy oporniki każdy o oporze 1Ω. Ile wynosi 
wartość oporu zastępczego w każdym wypadku? 
W połączeniu szeregowym opór zastępczy jest równy sumie oporów składowych, a w połączeniu 
równoległym, odwrotność oporu zastępczego jest równa sumie odwrotności oporów składowych. 
 

ZADANIE 4 
Zanurzoną w wodzie na głębokości 1,8m kulkę drewnianą puszczono swobodnie. Z jaką prędkością 

osiągnie ta kulka powierzchnię wody?   Opory ruchu pomiń.  Przyjmij g= 10 
2s

m
, d wody   = 1 3cm

g
, 

d drewna  = 0,5 3cm

g
. 

 

ZADANIE 5 
Kupując bezprzewodowy czajnik elektryczny, warto zapytać sprzedawcę oparametry techniczne urządzenia. 
Oto dane techniczne pewnego czajnika podane na tabliczce znamionowej: 240V, 1850W.  
a) Oblicz natężenie prądu płynącego przez obwód elektryczny czajnika. 
b) Oblicz czas, w jakim prąd elektryczny przepływający przez czajnik, wykona pracę  0,185 MJ, 
c) Oblicz opór elektryczny czajnika. 
d) Aby przygotować herbatę dla czterech osób, należy zagotować wodę o masie 1 kg. Oblicz czas 
podgrzewania wody o temperaturze początkowej 20oC do temperatury wrzenia. Przyjmij, że praca prądu 
elektrycznego w 90% zamieniona jest na ciepło. 
e) Przyjmując, że sprawność czajnika wynosi 40%, oblicz maksymalną masę wody, którą można zagotować 
w czasie 5 minut przy użyciu wspomnianego czajnika. Przyjmij, że początkowa temperatura wody jest 
równa 20oC.   
 

ZADANIE 6 
W przedstawionym na schemacie układzie elektrycznym żarówka ma 
opór 500Ω, a dwa oporniki po 100 Ω każdy. Po zamknięciu wyłącznika 
woltomierz mierzący napięcie na baterii, wskazał wartość 4,5 V. 
a) Napisz, w jaki sposób połączono oporniki? 
b) Zaznacz na schemacie sposób włączenia woltomierza mierzącego 
napięcie na baterii oraz amperomierza, który zmierzy natężenie 
całkowitego prądu płynącego w obwodzie. 
c) Oblicz natężenie całkowitego prądu płynącego w obwodzie.  
 d) Czy zmienią się wskazania mierników, gdyby wykręcono żarówkę?  

     
 
Zadania wybrała ze zbiorów zadań i konkursów fizycznych: 
Małgorzata Piecuch 
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ZADANIA  DLA UCZNIÓW KLAS TRZECICH  GIMNAZJALNYCH  

 

 

 

 

                                                

 

 

                                          

 

                                

 

 

                  



 

                      

 

 

 
 

 

                                    

               

 

 

       

 

 

 

 
 

 



     

            

 

                         

 

                                                

                     

 

 

 

 



 

 

                                                    

 

 

 

 
 
 
 

 

 

     
    

 

 

 



                                        

                 

 

                             

 

                    

              

 
Zadania wybrała ze zbiorów zadań dla gimnazjów, egzaminów  i konkursów fizycznych: 
Małgorzata Piecuch 

 


