Zadanie 12.
W którym wierszu tabeli poprawnie scharakteryzowano wymienione w glowodory?
Wybierz odpowied spo ród podanych.
Metan

Eten

Etyn

A.

jest gazem

jest gazem

jest ciecz

B.

odbarwia wod bromow

nie odbarwia wody
bromowej

C.

w jego cz steczce
wyst puje wi zanie
podwójne
odbarwia wod bromow

ulega polimeryzacji

jest gazem

D.

jest zwi zkiem nasyconym

jest zwi zkiem
nienasyconym

w jego cz steczce
wyst puje wi zanie
potrójne

Zadanie 13.
Wzd u dróg krajowych umieszczone s w równych odst pach (co 100 m) bia o-czerwone
s upki. Tomek, jad c z tat samochodem, zauwa y , e od pewnego czasu mijaj je równo co
5 sekund. W pewnej chwili pr dko
samochodu zacz a stopniowo male . Tomek,
kontynuuj c w tym czasie swoje obserwacje, otrzyma dwa kolejne wyniki.
Które spo ród podanych ni ej wyników (zapisanych w kolejno ci ich otrzymania) móg
uzyska Tomek?
A. 4 s i 3 s

B. 3 s i 4 s

C. 6 s i 7 s

D. 7 s i 6 s

Zadanie 14.
Na rysunku pokazano przecinanie sznurka w punkcie S za pomoc no yczek.

Oce prawdziwo
jest fa szywe.

poni szych zda . Wybierz P, je li zdanie jest prawdziwe, lub F  je li

Aby zwi kszy warto si y tn cej, nale y sznurek przysun bli ej
punktu O.
Praca wykonana przez si tn c jest wi ksza od pracy wykonanej
przez si nacisku r ki.
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Informacje do zada 15. i 16.
Uczniowie, podzieleni na cztery grupy (I IV), otrzymali zadanie wyznaczenia mocy arówki.
W tym celu zbudowali obwody elektryczne, które przedstawili na schematach.

Zadanie 15.
Która grupa uczniów poprawnie zbudowa a obwód potrzebny do przeprowadzenia
pomiaru? Wybierz odpowied spo ród podanych.

A. I

B. II

C. III

D. IV

Zadanie 16.
Grupa, która poprawnie zbudowa a obwód elektryczny, odczyta a, e napi cie
i nat enie pr du s równe odpowiednio: 4,5 V i 0,3 A. Za pomoc którego dzia ania
uczniowie oblicz moc arówki? Wybierz odpowied spo ród podanych.
A.

4,5 V
0,3 A

B. 4,5 V · 0,3 A

C.

0,3 A
4,5 V

D. 4,5 V + 0,3 A

Zadanie 17.
Uczennica wyznaczy a obj to zabawki o masie 20 g po zanurzeniu jej w menzurce z wod
za pomoc sztywnego, cienkiego drutu (patrz rysunek).

Nast pnie zdj a zabawk z drutu i wrzuci a j do miski wype nionej wod (przyjmij g sto
g
wody równ 1 3 ).
cm
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Czy zabawka b dzie w misce p ywa , czy zatonie? Wybierz odpowied A albo B i jej
uzasadnienie 1. albo 2.
A.

Zabawka b dzie
p ywa ,

1.
poniewa

B.

Zabawka zatonie,

2.

warto si y wyporu dzia aj cej na zabawk
jest mniejsza od ci aru zabawki.
g sto zabawki jest mniejsza od g sto ci
wody.

Zadanie 18.
Janek ma wad wzroku. Poni ej na uproszczonym rysunku przedstawiono bieg dwóch
promieni wietlnych od przedmiotu do wn trza jego oka.

siatkówka

obraz
przedmiotu
soczewka
oka
Doko cz poni sze zdania: wybierz w a ciwe odpowiedzi spo ród podanych.
Janek jest A / B.
W celu skorygowania
o kszta cie C / D.

wady

wzroku

powinien

A. dalekowidzem

B. krótkowidzem

C.

D.

otrzyma
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soczewki

okularowe

