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1. 2 p.  Krążek hokejowy o masie 150 g został uderzony kijem hokejowym i po uderzeniu do chwili

zatrzymania przebył drogę 10 m. Oblicz prędkość początkową krążka, jeśli siła tarcia krążka o lód

jest równa 0,03 N.

2. 2 p.  Oceń prawdziwość każdego zdania. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest

fałszywe.

A. Przy wystrzale pocisku z karabinu siła działająca na pocisk ma wartość
większą od wartości siły działającej na karabin.

P F

B. Przy wystrzale pocisku z karabinu czas działania siły na pocisk jest dłuższy
od czasu działania siły na karabin.

P F

C. Przy wystrzale pocisku z karabinu zwroty sił działających na pocisk i karabin
są przeciwne.

P F

3. 1 p.  Biedronka wędrująca po płaskiej powierzchni przemieszczała się z położenia A do

położenia B po torze przedstawionym na rysunku. Przebyła w tym czasie drogę 15 cm.

A. Wektor przemieszczenia biedronki jest zwrócony w prawo od punktu B do
punktu A.

P F

B. Wektor przemieszczenia biedronki ma wartość 15 cm. P F

4. 1 p.  Samochód jadący po poziomej drodze wjechał w zakręt i porusza się po okręgu.

Uzupełnij tekst. Wpisz w lukę odpowiedni wyraz.

W opisanej sytuacji rolę siły dośrodkowej odgrywa siła ____________________ .
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NAZWA TESTU SPRAWDZIAN PRZYKŁADOWY (FIZYKA PPOD)

GRUPY A

LICZBA ZADAŃ 4

CZAS NA ROZWIĄZANIE 7 MIN

POZIOM TRUDNOŚCI ŁATWY

CAŁKOWITA LICZBA PUNKTÓW 6

SEGMENT

GRUPA A

Numer
zadania

Poprawna odpowiedź Zasady przyznawania punktów Typ
Czas na

rozwiązanie
Liczba

punktów

1 v0 = 2 m/s

Obliczenie prędkości początkowej – 2 p.

Porównanie zmiany energii kinetycznej
krążka z pracą siły tarcia – 1 p.

RO 3 min 0–2

2
A - Fałsz
B - Fałsz
C - Prawda

Trzy poprawnie ocenione zdania – 2 p.
Dwa poprawnie ocenione zdania – 1 p.

P/F 2 min 0–2

3
A - Fałsz
B - Fałsz

Za poprawnie ocenione zdania – 1 p. P/F 1 min 0–1

4 tarcia Poprawna odpowiedź – 1 p. L 1 min 0–1

TYPY ZADAŃ:
RO – zadanie rozszerzonej odpowiedzi
P/F – zadanie typu prawda/fałsz
L – zadanie z luką

WYKORZYSTANE WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE:
Mechanika

Uczeń

II.2 posługuje się do opisu ruchów wielkościami wektorowymi: przemieszczenie, prędkość i przyspieszenie wraz z ich jednostkami

II.6 stosuje zasady dynamiki do opisu zachowania się ciał

II.8 wskazuje siłę dośrodkową jako przyczynę ruchu jednostajnego po okręgu

II.10 posługuje się pojęciami pracy mechanicznej, mocy, energii kinetycznej, energii potencjalnej wraz z ich jednostkami, stosuje zasadę zachowania
energii mechanicznej do obliczeń

PODSUMOWANIE SPRAWDZIANU
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