
 Fizyka, klasa 8,  dnia:  20.04.2020   

Powtórzenie wiadomości z elektromagnetyzmu. 

Rozwiąż poniższy test Odpowiedzi przyślij do nauczyciela do 23.04.20. 

 

1) Oceń, czy podane informacje są prawdziwe. Jeśli tak, zaznacz literę P, jeśli fałszywe – literę F.       

a) W pobliżu północnego bieguna geograficznego Ziemi znajduje się jej północny biegun magnetyczny.   P  F 

b) Magnesowanie ciał może następować na odległość bez ich zetknięcia.         P F 

c) Biegunów magnetycznych nie można rozdzielić.            P F 

 

2) Który z poniższych  rysunków  przedstawia poprawnie działające na magnesy siły?     

a)        c) 

                                                               

 

b)        d) 

 

 

3) Najsłabsze pole magnetyczne występuje w punkcie:       

 

•D 

•A     •C 

             •B 

 

a) A    b)    B    c)    C    d)    D 

 
4) W silniku elektrycznym następuje zamiana :         

a) energii mechanicznej w elektryczną    c)    energii elektrycznej w mechaniczną 

b) energii elektrycznej w cieplną    d)    energii cieplnej w mechaniczną 

 

5) Jeśli na długi gwóźdź nawiniemy izolowany drut i podłączymy do jego końców źródło napięcia (np. baterię 

płaską), to otrzymamy A / B / C, który jest tym silniejszy, im D / E / F.      

A. elektromagnes    B. silnik   C. magnes 

D. więcej zwojów drutu nawinięto na gwóźdź   

E. dłuższy jest gwóźdź 

F. mniejsze jest natężenie prądu płynącego przez drut 

 

6) Spośród podanych niżej zwrotów wybierz 2 i ułóż z nimi poprawne zdanie.      

zwojnica, prąd indukcyjny, odpychają się,  przyciągają się, pole magnetyczne, dwa bieguny jednoimienne , 

 

7) Uzupełnij zdanie. Wybierz odpowiedź (1 lub 2) i jej uzasadnienie (A lub B).      
 

Igła magnetyczna umieszczona w 

pobliżu przewodnika, przez 

który nie płynie prąd elektryczny, 

1. wychyla się,  

ponieważ 

przewodnik ten 

A.  wykazuje właściwości magnetyczne. 

2. nie wychyla się, B.  nie wykazuje właściwości magnetycznych. 
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8) Zaznacz bieguny elektryczne, kierunek przepływu prądu i  bieguny magnetyczne elektromagnesu. 

 

 

 

9) Mówimy, że kaloryfer jest źródłem ciepła, natomiast fizyk powie, że jest źródłem promieniowania   

a) nadfioletowego.   b) mikrofalowego.   c) radiowego.   d) podczerwonego. 

 

10) Największą częstotliwość ma światło          

a) fioletowe.    b) zielone.    c) żółte.   d) czerwone. 

 

11) Oceń, czy podane  informacje są prawdziwe. Jeśli tak, zaznacz  literę P, jeśli fałszywe – literę F.   

a) Promieniowanie nadfioletowe ma inne właściwości cieplne niż promieniowanie podczerwone. P F 

b) Fale radiowe i światło rozchodzą się w próżni z taką samą prędkością.    P F 

c) Długość fal radiowych jest mniejsza niż długość fal światła widzialnego.    P F 

d) Opalamy się dzięki promieniowaniu podczerwonemu.      P F 

 

12) Uzupełnij tabelę obliczając częstotliwości:  ( c = 300 000 000 m/s )      

 

Fale radiowe Długość fali w próżni Częstotliwość 

długie 1000 m  

krótkie 10 m  

 

 

 

 

 

 

 

Fizyka, klasa 8,  dnia:  23.04.2020   

Źródła światła. Powstawanie cienia. 

 

1) Obejrzyj film z serii „Fizyka od podstaw”, tytuł „Światło i jego własności”. 

Lub 

Przeczytaj z podręcznika temat: 12.1 Źródła światła. Powstawanie cienia. 

2) Zapisz w zeszycie: 



 Podaj przykłady naturalnych i sztucznych źródeł światła oraz przy każdym 

przykładzie wyjaśnij co jest przyczyną wysyłania światła. 

Np.: sztuczne: neon – świecący gaz podczas przepływu prądu 

 Zapisz w jakich ośrodkach światło porusza się prostoliniowo. 

 Wyjaśnij jak powstają cienie i półcienie. 

 Wyjaśnij co to jest obraz rzeczywisty przedmiotu. 

 


