
ZAGADNIENIA Z FIZYKI KLASA 7 

I. Pierwsze spotkanie z fizyką 

1. Czym zajmuje się fizyka i jakie są metody jej badań? 

2. Co to są substancje i ciała fizyczne ? 

3. Co to jest pomiar i jak zapisać poprawnie wynik pomiaru wraz z niepewnością pomiarową? 

4. Wskaż poprawnie zapisaną wartość temperatury wraz z niepewnością pomiarową, odczytane na termometrze 
zaokiennym w letni słoneczny dzień. 

A. 34oC +- 0,1oC 

B. 36oC +- 1oC 

C. -17oC +- 1oC 

D. 31oC +- 10oC 

5. Wybierz poprawne zaokrąglenie wyniku pomiaru 419,35 mm do trzech cyfr znaczących. 

A. 419,3 mm. 

B. 419,4 mm. 

C. 420 mm. 

D. 419 mm. 

6. Czym jest układ Sii i jakie znasz jednostki w tym układzie? 

7. Wykorzystaj wielokrotności i odwielokrotności jednostek i odpowiedz na pytania. 

A. 1 m ile to: km, dm, cm, mm, nm? 

B. 1 g ile to: kg, dag, mg? 

C. 1 h ile to: d, min, s? 

8. Wymień trzy nazwiska znanych fizyków i krótko opisz ich wkład do rozwoju fizyki i techniki. 

9. Wymień rodzaje oddziaływań i na czym polega ich wzajemność? 

10. Czym jest siła, jakie cechy ją charakteryzują i co jest jej jednostką i jak ja można zmierzyć? 

11. Co nazywamy siłą wypadkową i kiedy układ pozostaje w równowadze? 

12. Oblicz wartość ciężaru osoby o masie 50 kg. 

 

II. Właściwości i budowa materii. 

1. Jak zbudowana jest materia i na czym polega oddziaływanie cząsteczkowe? 

2. Co to jest dyfuzja i w jakich ciałach zachodzi? 

3. Co to są oddziaływania między cząsteczkowe i jaka jest różnica między siłami spójności a siłami przylegania? Jakie 
zjawisko jest skutkiem sił spójności? 

4. Dlaczego mokre ubrania trudniej zdjąć niż suche? 

5. Kiedy występuje menisk wypukły a kiedy wklęsły? 

6. Wyjaśnij zjawisko włoskowatości. 

7. Jakie są stany skupienia i czym się charakteryzują? 



8. Wskaż zdanie fałszywe. 

A. W cieczach cząsteczki mogą się przemieszczać, ale w przeciwieństwie do cząsteczek w ciałach stałych w ogóle ze 
sobą nie oddziałują, dlatego ciecze nie mają określonego kształtu. 

B. W gazach cząsteczki znajdują się w bardzo dużych odległościach od siebie, dlatego gazy są ściśliwe. 

9. Czym jest masa a czym ciężar ciała? Co to jest gęstość? 

10. Dlaczego lód pływa na powierzchni wody? 

11. Gęstość substancji z której wykonano bryłę wynosi 2790 kg/m3. Jaka jest masa bryły o objętości 50 dm3? 

12. Gęstość złota wynosi 19,3 g/cm3. Podaj tę wartość w kg/m3. 

13. Wyraź w kilogramach: 

A. 1800 g 

B. 300 g 

C. 150 dag 

D. 5000 mg 

E. 4 t 

14. Spośród wymienionych niżej przyrządów wybierz te, które są niezbędne do wyznaczenia gęstości metalowej kulki. 

A. linijka, waga 

B. waga, siłomierz 

C. menzurka z wodą 

D. siłomierz, menzurka z wodą 

15. Co to jest siła ciężkości i z jakiego wzoru można obliczyć ciężar ciała? 

16. Ile wynosi ciężąr dyni o masie 6 kg? 

A. na Ziemi 

B. na Księżycu 

 

III. Hydrostatyka i aerostatyka 

1. Czym są parcie i ciśnienie? 

2. Co to jest ciśnienie hydrostatyczne i od czego zależy? Na czy polega paradoks hydrostatyczny? 

3. Opisz doświadczenie, które w roku 1643 wykonał Torricelli. Dlaczego użył rtęci? 

4. Oblicz ciśnienie hydrostatyczne i parcie wywierane przez wodę na dno naczynia o polu podstawy 0,04 m2 i wysokości 
30 cm. Gęstość wody 1g/cm2 . 

4. Powierzchnie tłoków podnośnika hydraulicznego są równe odpowiednio 15 cm2 i 600 cm2. Jaka siłą należy podziałać 
na mniejszy tłok aby podnieść auto o masie 2,5 tony? Skorzystaj z prawa Pascala. 

5. Czym jest siła wyporu? Czego dotyczy prawo Archimedesa? 

6. Na siłomierzu zawieszono odważnik i siłomierz wskazał wartość ciężaru odważnika 0,8 N. Po zanurzeniu odważnika w 
wodzie wskazanie siłomierza zmalało do 0,5 N. Ile wynosi wartość siły wyporu? Wskaż prawidłową odpowiedź. 

A. 1,3 N 



B. 0,3 N 

C. 1,6 N 

D. 0,625 N 

7. Ciśnienie wody na dnie naczynia o powierzchni 20 cm2 jest równe 25 hPa. Ile wynosi wartość siły parcia na dno ? 

8.Jakie są warunki pływania ciał? Kiedy ciało: 

A. tonie? 

B. wypływa na powierzchnię? 

C. jest całkowicie zanurzone w cieczy? 

9. Wyjaśnij dlaczego statek zbudowany ze stali i przewożący ogromne ilości ładunku nie tonie? 

IV. Kinematyka 

1. Co to jest układ odniesienia i na czy polega względność ruchu? 

2. Co to jest tor ruchu? Jak określamy drogę i jaka jest jednostka drogi w układzie SI? 

3. Jak opisać ruch jednostajny prostoliniowy? Jakie parametry go opisują i jakie wykresy możemy wykonać 
przedstawiając te zależności? 

4. Samochód porusza się ruchem jednostajnym. Jeśli w pierwszej minucie przebył drogę 

1,4 km, to jaką drogę przebędzie w drugiej minucie a jaką w trzeciej? 

5. Gimbus wyruszył z najdalszego miejsca od szkoły o godzinie 7.15 i zabierając uczniów z kilku miejscowości, dojechał do 
szkoły o godzinie 7.45, przebywając trasę 18 km. Ile wynosiła średnia szybkość gimbusa? 

6. Szybkość 130 km/h przedstaw w m/ s. 

4. Czy charakteryzuje się ruch jednostajnie zmienny? Co to jest prędkość chwilowa, prędkość średnia i przyśpieszenie w 
ruchu jednostajnym zmiennym? 

7. Po 20 sekundach od chwili startu samochód osiągnął szybkość 25 m/s. Ile wynosiła wartość przyspieszenia zakładając, 
że poruszał się on ruchem jednostajnie przyspieszonym? 

8. Wykonaj wykres zależności prędkości od czasu V (t) w ruchu jednostajnie przyśpieszonym gdy prędkość 
początkowa Vp = 0 m/s odpowiednio dla przyśpieszenia: 

A. 1,5 m/s2 

B. 3 m/s2 

W którym przypadku wykres zależności prędkości od czasu jest bardziej stromy? 

 

V. Dynamika 

1. Czy zajmuje się dynamika? 

2. Jak dodajemy siły o tym samym kierunku, a jak siły o różnych kierunkach? 

3. Przedstaw metodę równoległoboku i metodę łańcucha wektorów dla sił o różnych kierunkach. 

4. Co dzieje się z ciałem, jeśli na ciało nie działają żadne siły lub działające siły się równoważą? Jak nazywamy to prawo? 

5. Na czym polega bezwładność i co jest miarą bezwładności ciała? 

6. Jak definiuje się jednostkę siły? 

7. Na czym polega druga zasada dynamiki? 



8. Prędkość początkowa toczącej się piłki wynosi 1,5 m/s. Piłka zatrzymuje się po 12 sekundach. Masa piłki wynosi 0,6 kg. 
Oblicz siłę oporu działającą na piłkę. 

Wykonaj wykres V(t). 

9. Na stojący motocykl o masie całkowitej (wraz z motocyklistą) działa siła o wartości 1400 N Ile wynosi wartość 

przyśpieszenia, z który rusza motocykl? Przeprowadź obliczenia i wskaż odpowiedź prawdziwą. 

A. 3,5 m/s2 

B. 10 m/s2 

C. 35 m/s2 

D. 5,6 m/s2 

10. Co to jest spadanie swobodne? Jakim ruchem porusza się ciało swobodnie spadające? 

11. Czy czas spadania ciała zależy od jego masy? 

12 Co piórko i cegła zrzucone z tej samej wysokości spadną jednocześnie? Odpowiedź uzasadnij. 

13. Czy przyśpieszenie ziemskie jest jednakowe w każdym punkcie Ziemi? Co można powiedzieć o przyśpieszeniu 
grawitacyjnym na Księżycu? 

14. Ciało spadające swobodnie z pewnej wysokości spada na ziemię po czasie 0,5 s. Czy ciało spadające swobodnie z 2 
razy większej wysokości spadnie po dwa razy dłuższym czasie? Odpowiedź uzasadnij. 

15. Oblicz czas spadania jabłka z gałęzi jabłoni znajdującej się na wysokości 3,2 m nad ziemią. Pomiń opór powietrza. 

16. Jak opisać wzajemne oddziaływanie się ciał, posługując się trzecią zasadą dynamiki? 

17. Wyjaśnij na jakiej zasadzie działa silnik odrzutowy? 

18.Jakie siły działaja na wagonik ciągnięty przez lokomotywę poruszająca się ruchem jednostajnym prostoliniowym? 
Wybierz odpowiedź. 

A. ciężkości, nacisku, sprężystości podłoża, tarcia 

B. ciężkości, sprężystości podłoża, ciągu lokomotywy, tarcia 

Wartość siły wypadkowej działającej na wagonik wynosi: 

C. zero 

D. Nie znając wartości działających sił, nie można obliczyć wartości siły wypadkowej. 

19. Czym są opory ruchu? O czego zależy siła tarcia? 

20. Czy tarcie bywa użyteczne? Podaj przykłady. 

21. W jakich momentach tarcie jest niepożądane? Jak można je zmniejszy? 

22. Winda rusza w górę i po chwili rozpędzenia zaczyna się poruszać ruchem jednostajnym . Pomiń opór powietrza. W 
opisanej sytuacji siła, z jaką lina ciągnie kabinę windy, jest: 

A. cały czas równa ciężarowi windy. 

B. cały czas większa od ciężaru windy. 

C. początkowo równa ciężarowi windy, a po chwili większa od ciężaru windy. 

D. początkowo większa od ciężaru windy, a po chwili równa ciężarowi windy. 

23. Czy opór powietrza zawsze przeszkadza sportowcom? Czy można płynąć żaglówką niezgodnie z kierunkiem wiatru? 

VI. PRACA, MOC, ENERGIA 



1. Jakie są formy energii? 

2. Co to jest praca w sensie fizycznym? Czy jadący na rowerze chłopiec wykonuje pracę w sensie fizycznym? 

3. Jaką literą oznaczamy pracę? Z jakiego wzoru korzystamy aby ją wyliczyć? 

4. Do wielkości fizycznej dopisz odpowiednią jednostkę w układzie SI. 

A. siła 

B. praca 

C. moc 

D. energia kinetyczna 

5. W pierwszy przypadku przesunięto szafę siłą 250 N na odległość 3,6 m, a w drugim siłą 150 N na odległość 2 m ? W 
którym przypadku wykonano większą pracę? Oblicz te wartości. 

6. Czym jest moc i jak można ją wyznaczyć? 

7. Co to oznacza, że urządzenie pracuje z mocą jednego wata (1 W)? 

8. Co to jest koń mechaniczny (1 KM)? 

9. Z jaką stałą prędkością poruszał się motocykl o mocy silnika 62,2 kW, jeśli siła ciągu silnika wynosiła 3,11 kN? 

10. Jakie mogą być rodzaje energii mechanicznej? 

11. Jaki obliczyć energię potencjalną grawitacji? 

12. Kiedy ciało ma energię potencjalną sprężystości? 

13. Upuszczony na wagę sprężynową odważnik powoduje ściśnięcie sprężyny wagi. Energia kinetyczna odważnika tuż 
przed zetknięciem się z szalką wagi jest: 

A. większa od energii potencjalnej sprężystości ściśniętej sprężyny 

B. mniejsza od energii potencjalnej sprężystości ściśniętej sprężyny 

C. równa energii potencjalnej sprężystości ściśniętej sprężyny 

14. Od czego zależy energia kinetyczna? 

15. Toczący się po podłodze koralik ma względem podłogi: 

A. tylko energię kinetyczną 

B. tylko energię potencjalną 

C. energię potencjalną i kinetyczną 

16. Spadające z trzeciego piętra klucze mają: 

A. tylko energię kinetyczną 

B. tylko energię potencjalną 

C. energię potencjalną i kinetyczną 

17. Pewna elektrownia wodna wykorzystuje energię potencjalną ciężkości wody, której lustro jest na wysokości 200 m 
względem dna koryta rzeki po drugiej stronie tamy. Oblicz jaką energię potencjalną ciężkości ma 1 litr wody na 
powierzchni tej elektrowni względem jej podłoża. 

18. Wybierz fałszywe dokończenie zdania. W tych samych jednostkach możemy wyrazić: 

A. moc i pracę. 



B. energię kinetyczną i pracę. 

C. energię kinetyczną i potencjalną. 

D. energię kinetyczną, energię potencjalną i pracę. 

19. Energia kinetyczna strzały o masie 0,02 kg wystrzelona z łuku wynosiła 16 J. 

Jaka była wartość jej prędkości początkowej? 

20. Pewne urządzenie wykonuje pracę 1200 J w ciągu 1 minuty. Oznacza to, że moc tego urządzenia wynosi: 

A. 120 W. 

B. 7200 W. 

C. 20 W. 

D. 0,5 W. 

 

VII. Termodynamika 

1. Czym jest energia węwnętrzna ciała? 

2. Co to jest temperatura? Jaki jest związek energii wewnętrznej z temperaturą ciała? 

3. Jakie są skale temperatur? 

4. Podaj temperaturę w stopniach Celsjusza (A, B) lub w kelwinach (C, D): 

A. 320 K, 

B. 100 K, 

C. 250 oC, 

D. -80 oC. 

5. Co wpływa na zmianę energii wewnętrznej? 

6. Jakie są sposoby przepływu ciepła? 

7. Podaj treść pierwszej zasady termodynamiki. 

8. Piłka o masie 0,5 kg uderzyła o podłogę z prędkością 10 m/s i odbiła się z prędkością 8 m/s. O ile wzrosła energia 
wewnętrzna piłki i otoczenia podczas odbicia? 

9. Jaka jest rola izolacji cieplnej? 

10. Czym jest ciepło właściwe i jak je wyznaczyć? 

11. Do gorącej wody dolewamy zimnej wody. Zimna woda pobiera ciepło od gorącej wody do chwili wyrównania się ich: 

A. energii wewnętrznych, 

B. temperatur, 

C. ciepła właściwego. 

12. Kiedy zachodzi przewodnictwo cieplne? Czy wszystkie ciała jednakowo przewodzą ciepło? 

13. Na czy polega zjawisko konwekcji? 

14. Jaki jest trzeci sposób przekazywania ciepła? 

15. Jeśli do 0,75 kg wody o temperaturze 10oC dodano 1,5 l wody o temperaturze 55oC, to temperatura końcowa 
mieszaniny wynosi: 



A. 33 oC, 

B. 60 oC, 

C. 120 oC, 

D. 40 oC. 

16. W jakich stanach skupienia występują substancja? 

17. Czy gęstość wszystkich substancji w stanie ciekłym jest mniejsza niż w stanie stałym? 

18. Do każdego z podanych opisów dopasuj nazwę zmiany stanu skupienia podanych niżej . 

Topnienie | krzepnięcie | parowanie | skraplanie | sublimacja | resublimacja 

A. Wieczorem, gdy temperatura powietrza spada, tworzy się rosa. 

B. Płynny mosiądz po wlaniu do formy zastyga i otrzymujemy odlew. 

C. Zimą na drzewach powstaje szton. 

D. Po ogrzaniu kryształki jodu zamieniają się w fioletowe opary. 

E. W ciepły słoneczny dzień kałuża wody wysycha po kilku godzinach. 

19. Od czego zależy szybkość parowania? 

20. Jaka jest różnica między wrzeniem a parowaniem? 

21. Co to jest ciepło parowania? 

22. Wskaż zdanie fałszywe. 

A. Temperatura w lodówce może wynosić 275 K. 

B. Żadnej substancji nie da się ochłodzić do -274 oC. 

C. Niektóre substancje, będące gazami w temperaturze pokojowej, mogą być cieczami w temperaturze niższej niż 70 K. 

D. Żaden metal nie może być w stanie stałym powyżej 2000 K. 

 


