
FIZYKA - klasa 7 – dnia: 25.05.2020  i 27.05.2020      ( 2 godziny ) 

Powtórzenie wiadomości o pracy, mocy, energii. 

Rozwiąż zadania i odpowiedzi przyślij do nauczyciela, do 28.05.20 

1) W którym z poniższych przypadków  jest wykonana praca?    

a) poeta układa wiersz,     b) Marcin ogląda telewizję, 

c) Jaś kopie dołek ,      d) Piotrek czyta książkę. 

2) W którym przypadku wykonano największą pracę?      

a) działając siłą 30N przesunięto ciało o 10 m,   

b) działając siłą 30N przesunięto ciało o 6 m. 

c) działając siłą 30N przesunięto ciało o 5 m,   

d) działając siłą 30N przesunięto ciało o 3 m. 

3) Tocząca się po boisku piłka posiada względem boiska:     

a) tylko energię potencjalną,    b) tylko energię kinetyczną, 

c) energię potencjalną i kinetyczną. 

4) W którym przypadku siła przyciągania ziemskiego  wykonuje pracy?    

a) samochód jedzie po poziomej drodze,   

b) kulka na nitce wykonuje ruch wahadłowy, 

c) kopnięta piłka toczy się w stronę bramki,   

d) dziecko jest wiezione w wózku po poziomej drodze. 

5) Chłopiec działa na ciało siłą  500N przez 5 s. Praca wykonana przez chłopca jest równa

  

a) 0 J   b) 100 J   c) 505 J   d) 2500 J 

6) Kulki o jednakowej objętości wykonane z aluminium, ołowiu i drewna, podniesiono na 

wysokość 1 m nad ziemię. ( gęstość: aluminium d=2700kg/m3, ołowiu d=11300kg/m3, 

drewna d=800kg/m3 ) 

Wskaż prawidłową odpowiedź.        

  

a) Największą energię potencjalną ma kulka aluminiowa. 

b) Największą energię potencjalną ma kulka ołowiana. 

c) Największą energię potencjalną ma kulka drewniana. 

d) Wszystkie kulki mają jednakowe energie potencjalne. 

 



7) Oceń, czy podane w poniżej informacje są prawdziwe. Jeśli tak, zaznacz literę P, jeśli 

fałszywe literę F.     

a) Jednostką mocy jest dżul.        P F 

b) Rzucona pionowo do góry piłka ma w najwyższym położeniu prędkość zero. P F 

c) Gdy wchodzimy na szczyt góry, nasza energia potencjalna się zwiększa. P F 

 

 ( W  każdym zadaniu poniżej: wypisz dane; podaj wzór z którego korzystasz; podaj jednostki; 

napisz odpowiedź, wartość przyspieszenia ziemskiego przyjmij  g=10 m/s² ) 

 

8) Oblicz, na jaką odległość zostanie przesunięte ciało, jeżeli działamy na nie siłą 50 N i 

wykonujemy przy tym pracę 400 J.       

  

9) Silnik o mocy 400 W pracował przez 5 minut. Oblicz pracę wykonaną w tym czasie. 

      

10) Auto, o masie 1,2 tony, zwiększyło swoją szybkość o 3 m/s. O ile wzrosła energia 

kinetyczna auta?  

 

11) Kamień o masie  100 g rzucono pionowo w górę z szybkością 3 m/s. Oblicz na jaką 

wysokość wzniesie się ten kamień.        

   


