
W zadaniach zamkniętych oblicz na brudno i zapisz Ęlko odpowiedzi, w zadaniach otwartych
nie zapomnij zapisać yrzoru, przeksztalcić go , jeśli to potrzebne, i jednostek

PRACA, Moc, ENERG|A MEcHANlczNA
lUzupełnij zdaaia nazwami odpowiednich form energii.

'W słonęczne dni zbiorrriki wodne nagrzewają się dzięki przemianie energii
w energię wody.

W elektrowni wodnej energia spiętrzonej wody
zamieniana jest w energię

ENu podstawie wykresu uzupeŁrij zdaniawłaściwymi wyrażeniami . Zńóż, że siła dzińa
w tę samą §troną w ltórąprzemięszcza się przedmiot.

Praca wykonana przy przemieszczeńu przedmiotu
na odległość 5 m wyniosła ł B. Gdyby ztąsamą F
siłą przemieszczgno przedmiot na odległość 2,5

m, wykonanaptaca byłaby C/ D, poniewńptaca
jest Ei F propoĘonalna do plz'emieszczenia.

A, 40 J C. dwa razy większa E. odwrofurie

B. 58 J D. o połowę mniejsza F. wprost

ESiły tarciapadcr.as hamowania samochodu wykonĄpracę 50 kJ. Oblicz wańośó sił
tarcia, jeśli droga hamowania samochodu wyniosła 20 m.

lil Otu pokonała różnicę waniesień 50 m, a Kasia,w tym §amym czasie - różnicę 100 m.
Podczas wspinaczki dziewczęta wykonaĘ pracę przeciwko sile grawitacji. Masa Oli wraz
z ekwipunkiem wynosiła 60 kg, a Kasi - 30 kg. Co można powiedzieć o mocy dziewcz$?
Wybierz odpowiedz spośród podanych.
A, Moc obu dziewcąmek była taka sama, ponieważ wykonały one taką samąpracę w tym
§amym czasie.
B. Moc Kasi była większa, poniewaz ptzebyła ona dhrższą drogę.
C. Moc Oli była większa, ponieważ musiała ona dzińać większą siłą mięśni.
D. Moc obu dziewczynek była taka sama, poniewaź osiągnęły one cęl wspinaczki \il/ tym
§amym czasie.

§ rtóre z vządzeńma największą moc?
A, Urządzenie A wykonuje pracę równą 3,5 MJ w ciągu 100 h,
B, Urządzenie B wykonuje pracęrówną3 J w ciągu 0,5 s.

C,Urzndzenie C wykonuje pracę ńwną 25 kJ w ciągu 2 min.

]l OUticz pracą jaką wykonuje w czasie pół minuty silnik samochodu praĘący z mocą
200 kW. Wynik podaj w kilodźulach,

|QZaznacz,które zdanią sąprawdziwe, a które fałsąrwe.

1. Jednostką mocy jest wat, P F

, Praca jest wielkością ftzyczny }:tóra informuje nas, jakąmoc
uzyskuje silnikw jednostcę cza§u.

P r,

3.
Moc obliczamy, dzieląc wykonanąpracęprzez czas, w jakim
została ona wykonana,

P F

4.
Siła działającą na ciało za,wsze wykonuje pracę w sensie
ftrycnrym,

P F,



B Oa czego zaleĘ energia potencjalna grawitacji cińa? Wybierzodpowiedzi spośród
podanych.
A. od czasu ruchu ciata D. od kwadratu ptędkości
B. od wysokości, na jakiej znajduje się ciało E, od wartości działającej siły
C. od prędkości ciąła F. od masy ciała

§ O ite zmniejszyła się energia potencjalna grawitacji dziewczynki o masię 32 kg, która
zesźa po schodach z IV piętra na II pięho? Przyjmij, ze wysokość kondygnacji to 3 m.

A. 1920 J B, 960 J C. 1920 kJ D, 9ó0 kJ

El Zanaczwłaściwe uzupehrienia zdań,
Jeśli ciało o masie m, anajdljące się 3 m nad podłogą obniżymy na wysokość 2 m, jego
energia potencjalna grawitacji względem podłogi zmniejszy się Al B. Jeśli zaś to ciało
znajdzie się o 3 m wyżej niż początkowo, jego energia potencjalna grawitacji względem
podłogi C/D dwukrohie.

1
O, o i B, o połowę C. wzrośnie D. zmaleje

@rojazd o masie 700 kg, jaĄcy z prędkością2ł m/s,ma energię kinetycznąlówną
A. 16,8 kJ, B,201,6 kJ, C,201,6 J. D. 16,8 J.

fil Energia potencjaina grawitacji cegĘ umieszczonej na wysokości 20 m wynosi 1000 J.

Oblicz masę cegły. Zapiszobliczenia, Przyjmrj przyspieszenię ziemskie 10 mlsz.

@Zanacz sytuacje, w których zachodziprzemiana energii kinetyczrrej w potencjalną.
[3 wyrzut wody z fontanny il spadanie owoców z dtzew
I podrzucenie piłki fJruch wskazówęk zegarka mechanicznego
Dpodgrzewanie wody D opadanie liści

@rulka spadała swobodnie i w chwili uderzenia o ziemięjej prędkość wynosiła 10 m/s.

Oblicz wysokość, z jakiej spadła kulka, Zapiszobliczenia. Przyjmrj 8: 10 m/s2.

@ Uzupełnij zdaaia (1*3), wybierając właściwą odpowiedz spośród podanych.
l. W izolowanym układzie ciał całkowita energia mechanicana ł B zmianie.
2. Podczas swobodnego spadania ciała jego energia potencjalna grawita§ji ClDlE.
3. Podczas wyrzucania piłki do góry jej energia kinetyczna ClDl E,

A. ulega B, nie ulega C. nie znrienia się D. rośnie E. maleje


