
ZADANIA Z IBE 2011   FIZYKA    

 

1. Pomiar siły wyporu 

Agnieszka przywiązała mosiężną figurkę słonia do siłomierza, a następnie – korzystając z naczynia 

z wodą – wykonała pomiary sił w czterech sytuacjach przedstawionych na rysunkach. 

Autor: W. Grajkowski                                                                 

         Źródło: zasoby własne IBE 

(I)  Aby obliczyć wartość siły wyporu działającej na figurkę w sytuacji 1, należy odjąć od wartości 

pomiaru w sytuacji 

 A. 1               B. 2             C. 3            D. 4 

(II)  wartość pomiaru w sytuacji 

 A.1.           B.2.          C.3.           D. 4. 

 

2. Obóz nurkowy 

Przed wyjazdem na obóz nurkowy nad Morze Czerwone Jacek dowiedział się, że będzie musiał 

nurkować z dodatkowym obciążeniem, ponieważ w Morzu Czerwonym nurkuje się trudniej niż w 

basenie – nurek musi włożyć więcej wysiłku, by zejść na żądaną głębokość. Wraz z kolegami 

zastanawiali się nad możliwymi przyczynami tego faktu. 

Oceń poprawność poniższych wyjaśnień. 

  Wyjaśnienie     Czy jest poprawne? 

1. 
Basen ma określoną, stosunkowo niewielką długość i szerokość, w 

związku z tym na Jacka działa mniejsza siła wyporu. 
 Tak  /   Nie 

2. 
Dno morza jest piaszczyste lub kamieniste, w związku z tym występuje 

większa siła tarcia niż w wyłożonym kafelkami basenie. 
 Tak  /   Nie 

3. 
W morzu na Jacka działa większa siła wyporu, gdyż woda w nim jest 

bardziej zasolona niż w basenie. 
 Tak  /   Nie 

 

3.Motocykl i samochód 
Przeciętny motocykl, ruszając z miejsca równocześnie z samochodem (na przykład po zapaleniu 

się zielonego światła), szybko pozostawia go w tyle. 

 

1. Oznacza to, że w porównaniu z samochodem motocykl ma 

A. większe przyspieszenie, 

B. większą prędkość maksymalną, 

C. większą moc silnika, 

 

2. ponieważ dla motocykla, w porównaniu z samochodem, większa jest wartość 

A. iloczynu wypadkowej siły działającej na pojazd i jego masy. 

B. ilorazu wypadkowej siły działającej na pojazd do jego masy. 



 

4. Bezpieczniki 
Aby uniknąć przegrzania się przewodów w domowej instalacji elektrycznej, instaluje się w niej 

bezpieczniki, które odcinają dopływ prądu gdy przekroczy on pewne graniczne natężenie. Za 

pomocą przedłużacza Maciek włączył jednocześnie trzy grzejniki elektryczne do tego samego 

gniazdka, co spowodowało zadziałanie bezpiecznika i odcięcie dopływu prądu. Wszystkie 

grzejniki były sprawne. 

 

Które z poniższych stwierdzeń jest jedynym możliwym wyjaśnieniem zadziałania bezpiecznika? 

 

  A. Przekroczono maksymalną dopuszczalną wartość napięcia. 

 B. Przekroczono największą możliwą wartość wypadkowego oporu. 

 C. Włączono zbyt dużą liczbę urządzeń elektrycznych. 

 D. Przekroczono dopuszczalną łączną moc urządzeń. 

 

5. Zjazd z górskiej przełęczy 
Samochód zjeżdża z górskiej przełęczy z wyłączonym silnikiem. Kierowca naciska pedał hamulca, 

utrzymując przez cały czas stałą prędkość 20 km/h. 

Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. 

  Stwierdzenie Czy jest prawdziwe? 

1. Energia kinetyczna samochodu zamienia się w energię potencjalną.  Tak  /   Nie 

2. Energia potencjalna samochodu zamienia się w energię wewnętrzną.  Tak  /   Nie 

3. Energia kinetyczna samochodu rośnie kosztem energii potencjalnej.  Tak  /   Nie 

 


