
FIZYKA - klasa 7 – dnia 15.04.2020  

Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z działu „Siły w przyrodzie”  cz. 1 

Rozwiąż poniższy test. Odpowiedzi zapisz w zeszycie. Zrób zdjęcie i prześlij do 

nauczyciela na emaila, do dnia 17.04.2020. 

1) Uzupełnij poniższe zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.  

Treść III zasady dynamiki Newtona to: A/ B/ C.  

A. Jeżeli na ciało nie działają żadne siły lub działające siły równoważą się, to ciało pozostaje w 

spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym  

B. Jeżeli na ciało działa niezrównoważona siła, to porusza się ono ruchem zmiennym z przyspieszeniem 

wprost proporcjonalnym do działającej siły  

C. Jeżeli jedno ciało działa pewną siłą na drugie ciało, to drugie ciało oddziałuje na pierwsze siłą równą 

co do wartości, mającą ten sam kierunek, lecz przeciwny zwrot 

 

2) Którą z wymienionych sytuacji można wytłumaczyć bezwładnością ciała?  

A. Biegnący chłopiec potknął się i upadł do przodu.  

B. Zrzucony z pewnej wysokości kamień spada pionowo na ziemię.  

C. Wypuszczona z łuku strzała leci po zakrzywionym torze i spada na ziemię.  

D. Rzucona do wody piłka wypływa na powierzchnię. 

 

3)  Uzupełnij zdania 1 i 2, wybierając właściwą odpowiedź spośród podanych.  

1. Spadające swobodnie ciało porusza się A/ B/ C.  

2. W próżni wszystkie ciała spadają D/ E/ F.  

A. ruchem jednostajnym prostoliniowym   D.   z przyspieszeniem zależnym od kształtu ciała 

B. ze stałym przyspieszeniem     E.    z takim samym przyspieszeniem 

C. ze zmiennym przyspieszeniem    F.    ruchem jednostajnie opóźnionym 

  

4) Oceń prawdziwość poniższych wypowiedzi. 

1. Masa jest miarą bezwładności ciała.        P F 

2. Czas swobodnego spadania ciała zależy od jego masy.     P F 

3. W prasie hydraulicznej znalazło zastosowanie prawo Archimedesa.   P F 

4. Im większa gęstość cieczy, tym większa wartość siły wyporu działającej na ciało  

w niej zanurzone.          P F 

5. Siła wyporu zależy od kształtu ciała – im bardziej kształt jest zbliżony do kuli,  

tym większa jest siła wyporu.        P F 

6. Ciśnienie hydrostatyczne nie zależy od wysokości słupa cieczy.    P F 

7. Ciśnienie hydrostatyczne nie zależy od kształtu naczynia, w którym ciecz się znajduje.   P F 

 

5) Uzupełnij zdania 1 i 2, wybierając właściwą odpowiedź spośród podanych. 

1. Gdy autobus gwałtownie ruszy z przystanku, pasażer siedzący w fotelu przodem do kierowcy A/ B/ C/ D. 

2. Gdy autobus gwałtownie ruszy z przystanku, pasażer siedzący w fotelu tyłem do kierowcy A/ B/ C/ D. 

 

A. przechyli się w stronę kierowcy (do przodu pojazdu) C.   przechyli się do tyłu pojazdu  

B. nie odczuje żadnego oddziaływania     D.   zostanie dociśnięty do oparcia fotela 

 

6) Które z czynności (1–3) wykonuje się w celu zwiększenia tarcia (A), a które – w celu jego zmniejszenia 

(B)? Zaznacz odpowiednią odpowiedź. 

 



Czynność A B 

1. stosowanie łożysk   

2. budowa dróg o chropowatej nawierzchni   

3. posypywanie oblodzonej jezdni piaskiem   

 

7) W naczyniu z wodą znajdują się ciała wykonane z różnych substancji. Uszereguj te ciała według 

gęstości – od największej do najmniejszej. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. 

 

A. 1, 2, 3, 4 

B. 2, 1, 3, 4 

C. 4, 3, 1, 2 

D. 3, 4, 2, 1 
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