
 

 

28.05.2020 

 

Temat: Test sprawdzający – fizyka  
 

Proszę rozwiązać test do zakończonego działu i odesłać do godz. 9 

 

Zadanie 1.  

Uporządkuj chronologicznie etapy prac nad doświadczeniem. Wpisz litery A–E  

w odpowiednie okna diagramu.  
A. Analiza wyników. 

B. Planowanie. 

C. Przygotowanie. 

D. Wnioskowanie, ocena i podsumowanie. 

E. Pomiary. 

 

Zadanie 2. 

Przyporządkuj wynalazki podane w ramce (A–I) do odpowiedniego wynalazcy. Wpisz 

właściwe litery w odpowiednie pola tabeli.  

Wskazówka: w ramce wymieniono też wynalazki, nad którymi nie pracowali wynalazcy 

wymienieni w tabeli. 

 

 

Wynalazca 

 

Wynalazek 

 

1. Daniel Gabriel Fahrenheit  

2. Rudolf Diesel  

3. Galileusz  

4. Thomas Edison  

5. Ignacy Łukasiewicz  

Zadanie 3. 

Oceń prawdziwość poniższych zdań. Zaznacz literę P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub 

literę F, jeśli jest fałszywe. 

 

Budowa i zasada działania czterosuwowego niskoprężnego silnika spalinowego  

 

Tłok wykonuje cztery ruchy posuwisto-zwrotne w jednym 

cyklu roboczym. 
P F 

Zapłon jest wymuszony iskrą świecy. P F 

Tłok wykonuje dwa ruchy posuwisto-zwrotne w jednym cyklu 

roboczym. 
P F 

Energia spalania mieszanki paliwowo-powietrznej jest 

zamieniana na ruch obrotowy wału korbowego. 
P F 

A. silnik parowy 

B. luneta 

astronomiczna 

C. lampa naftowa 

D. telegraf elektryczny 

E. żarówka 

F. silnik 

wysokoprężny 

G. silnik spalinowy 

H. termometr 

I. telefon 



Po wtrysku paliwa następuje zapłon samoczynny. P F 

Wyróżniamy cztery suwy: ssania, sprężania, pracy i wydechu. P F 

 

Zadanie 4. 

Wybierz poprawne dokończenia zdań. Wpisz właściwe litery w odpowiednich wierszach 

tabeli.  

 

 

 

 

 

 

 

A. przedmiot stworzony przez człowieka, emitujący światło na skutek zachodzących 

procesów fizycznych, chemicznych lub innych. 

B. ciało emitujące promieniowanie widzialne w wyniku rozgrzania do odpowiedniej 

temperatury. 

C. widmo światła pochłanianego przez daną substancję, które ma postać ciemnych 

prążków widzianych na tle widma ciągłego. 

D. ciało świecące samoczynnie w wyniku procesów w nim zachodzących. 

E. widmo światła emitowanego przez ciała stałe lub ciecze. 

 

Zadanie 5. 

Podkreśl wyrażenia, tak aby powstały prawdziwe informacje. 

 

Ze względu na własności elektryczne ciała dzielimy na: przewodniki, półprzewodniki, 

nadprzewodniki i izolatory. Przewodniki to ciała, które są / nie są zdolne do przewodzenia 

prądu elektrycznego. Izolatory to ciała, które są / nie są zdolne do przewodzenia prądu 

elektrycznego. Półprzewodniki wykazują własności pośrednie pomiędzy przewodnikami  

a izolatorami. Wyróżniamy półprzewodniki samoistne i domieszkowane.  

Do półprzewodników samoistnych należą / nie należą german i krzem. Półprzewodniki typu 

p mają nadmiar/ niedomiar elektronów, przez co wykazują przewodnictwo elektronowe / 

dziurowe. 

 

Zadanie 6. 

Uszereguj zegary od zbudowanego najwcześniej do zbudowanego najpóźniej, wpisując 

A, B, C lub D w odpowiednie okna diagramu. 

 

A. Zegar wahadłowy.  

B. Klepsydra (zegar piaskowy). 

C. Zegar pulsarowy. 

D. Zegar atomowy. 

 

 

 

 

 

 

1. Termicznym źródłem światła nazywamy  

 

 

2. Naturalnym źródłem światła nazywamy 

 

 

3. Widmo emisyjne to 

 

 

najstarszy najmłodszy 



Zadanie 7. 

Zaznacz poprawne dokończenie zdania. 

 

Woda dociera z korzeni rośliny do jej liści dzięki  

 A. zjawisku przylegania.      

 B. zjawisku włoskowatości.  

 C. napięciu powierzchniowemu. 

  D. ruchom Browna. 

 

 

Zadanie 8.  

Zaznacz poprawne dokończenie zdania. 

 

W zegarze słonecznym wykorzystano zjawisko 

 A. zmiany temperatury powietrza. 

 B. zmiany długości i położenia cienia w ciągu dnia. 

 C. zmiany wilgotności powietrza. 

 D. rozszerzalności termicznej materiału, z którego zbudowany jest gnomon. 

 

Zadanie 9. 

Zaznacz poprawne dokończenie zdania. 

 

Przewodzenie ciepła jest procesem  

 A. promieniowania elektromagnetycznego generowanego przez cząstki naładowane 

elektrycznie w wyniku ich ruchu termicznego w materii. 

 B. przekazywania ciepła związanego z makroskopowym ruchem materii w gazie, 

cieczy bądź plazmie. 

 C. wymiany ciepła pomiędzy ciałami o różnej temperaturze, pozostającymi ze sobą  

w bezpośrednim kontakcie. 

 

Zadanie 10. 

a) Podpisz lampy przedstawione na rysunkach. 

        

                                                         

 

b) Która z pokazanych lamp jest najmniej energooszczędna? Uzasadnij odpowiedź, 

podając co najmniej dwie przyczyny. 

 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 


