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1. 2 p.  Z wysokości 1500 m nad powierzchnią gruntu spada kropla deszczu. Przed uderzeniem

w ziemię wartość jej prędkości jest stała.

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

fałszywe.

A. Siły działające na kroplę deszczu spadającą ruchem jednostajnym mogą,
ale nie muszą się równoważyć.

P F

B. Podczas ruchu kropli deszczu działają na nią siła ciężkości oraz siła oporu
ruchu.

P F
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2. 1 p.  Ciągnik z przyczepą porusza się ruchem jednostajnym z prędkością o wartości 8 .

Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Siły akcji i reakcji poprawnie zaznaczono na rysunku

  A.

  B.

  C.

  D.

3. 1 p.  Po poziomej drodze ze stałą prędkością o wartości 80  jedzie samochód o masie 1500

kg. Wartość siły napędzającej ten samochód wynosi 700 N.

Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Wartość siły oporów ruchu działających na ten samochód wynosi

  A. 700 N   B. 780 N   C. 800 N   D. 2200 N
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4. 2 p.  Rakieta startuje z powierzchni Ziemi ruchem jednostajnie przyspieszonym, wyrzucając za

siebie produkty spalania paliwa.

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

fałszywe.

A. Siłą akcji jest siła, z jaką gazy wyrzucane są w dół, siłą reakcji jest siła, z
jaką rakieta popychana jest w górę.

P F

B. Siłą akcji jest siła ciężkości rakiety, siłą reakcji jest siła, z jaką rakieta
przyciąga Ziemię.

P F

5. 1 p.  Na samochód jadący po poziomym odcinku prostoliniowej drogi działają następujące siły:

 – siła ciężkości,  – siła oporu ruchu,  – siła napędzająca,  – siła reakcji podłoża.

Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Samochód porusza się ruchem jednostajnym, gdy

  A. >   B. =   C. >   D. =                
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