
FIZYKA Kl. VIII 

I. Elektrostatyka 

1. Na czym polega zjawisko elektryzowania się ciał i jakie są sposoby elektryzowania ciał? 

2. Jak oddziałują ze sobą ładunki elektryczne? 

3. Jak zbudowany jest atom (podaj uproszczony model atomu)? 

4. Co to jest ładunek elementarny i jaka jest jego wielkość? 

5. Czy może istnieć jon o ładunku 4 x 10-19C? Odpowiedź uzasadnij.  

6. Co to jest szereg, tryboelektryczny? 

7. Czym różnią się przewodniki od izolatorów? 

8. Jak jest zbudowany elektroskop i do czego służy? 

9. Gdzie wykorzystuje się zjawisko elektryzowania ciał? 

10. Naelektryzowaną metalową kulkę zawieszoną na izolującej nici zetknięto z nienaelektryzowaną 
płytką metalową ustawioną na izolowanej podstawce. 
Wskaż zdanie fałszywe.  
A. Jeśli kulka była naelektryzowana ujemnie, to po zetknięciu z metalową płytką „odskoczy” od 
niej.  
B. Jeśli kulka była naelektryzowana dodatnio, to po zetknięciu z metalową płytką „odskoczy” od 
niej.  
C. Płytka naelektryzowała się tylko w miejscu zetknięcia z kulką, gdyż jest wykonana z 
przewodnika. 

11. Dwie identyczne kulki wykonane z przewodnika, zawieszono na izolujących nitkach. Na lewej 
kulce został zgromadzony ładunek elektryczny 1,2 nC, a na prawej kulce ładunek elektryczny  
1,5 nC. Jak zachowają się kulki podczas zbliżenia i jaki ładunek zgromadzi się na kulkach? 

II. Prąd elektryczny 

1. Na czym polega przepływ prądu elektrycznego? 

2. Co to jest natężenie prądu elektrycznego, jaka jest jego jednostka i jaki przyrząd służy do jego 
pomiaru? 

3. Co to jest napięcie prądu elektrycznego, jaka jest jego jednostka i jaki przyrząd służy do jego 
pomiaru? 

4. Jaki jest umowny kierunek przepływu prądu? 

5. W jakich substancjach możemy obserwować przepływ prądu elektrycznego? 

6. Co wiesz o Alessandro Volta i o Andre Marie Ampere? 

7. Jak powstaje burza i jak działa piorunochron? 

8. Co to jest opór elektryczny, jaka jest jego jednostka i jaki przyrząd służy do jego pomiaru? 



9. Narysuj schemat obwodu elektrycznego z dwoma odbiornikami połączonymi: 
a) szeregowo 
b) równolegle 

10. Z jakich źródeł możemy czerpać energię elektryczną? 

11. Na jakie formy energii może być zamieniona energia elektryczna? 

12. Jak obliczamy moc prądu elektrycznego? 

13. Jak udzielisz pierwszej pomocy osobie porażonej prądem? 

14. Przez dwie żarówki o takim samym oporze, podłączone szeregowo do baterii o napięciu 
1,6 V płynie prąd o natężeniu 0,25 A. Narysuj rysunek. Jakie jest napięcie na każdej z nich  
i jaka moc się wydziela? 

15. Oto podstawowe dane zamieszczone przez producenta na opakowaniu lampek choinkowych: 
napięcie: 230 V, moc: 40 W, liczba żarówek: 100.  
W lampkach choinkowych wszystkie żarówki mają taki sam opór elektryczny, a połączone są ze 
sobą szeregowo. Opór zastępczy oporników połączonych szeregowo jest sumą oporów 
poszczególnych oporników.  

Oblicz parametry pojedynczej żarówki i uzupełnij luki w tekście.  
Natężenie prądu płynącego przez żarówkę wynosi około __________ A, a opór tej żarówki to 
około ________ Ω. Napięcie na żarówce wynosi _______ V, a moc tej żarówki to ________ W.  

16. Czajnik elektryczny o mocy 1800 W jest podłączony do napięcia 230 V. 
a) Oblicz natężenie prądu elektrycznego płynącego przez czajnik. 
b) Oblicz, ile energii w dżulach oraz kilowatogodzinach zużyje czajnik podczas jednego 
podgrzewania wody trwającego 3 minuty. 
c) Ile łącznie zapłacimy za energię zużytą przez czajnik w ciągu miesiąca (30 dni), jeżeli pracuje 
on dziennie 20 minut, a koszt 1kWh energii wynosi 60 groszy? 

III. Magnetyzm 

1. Jakie są bieguny magnetyczne i w jaki sposób oddziałują ze sobą? 

2. Jak zachowuje się igła magnetyczna w obecności magnesu? 

3. Gdzie są bieguny magnetyczne Ziemi i jak działa kompas? 

4. Co to są materiały ferromagnetyczne i jak działają na nie magnesy? 

5. Do czego wykorzystuje się oddziaływanie magnetyczne? 

6. Jak oddziaływają przewodniki z prądem? Opisz doświadczenie Oersteda. 

7. Jak zbudowany jest elektromagnes i jakie jest jego zastosowanie? 

8. Wyjaśnij działanie dzwonka elektromagnetycznego? 

9. Co to są paramagnetyki i diamagnetyki? 
10. Co to jest siła magnetyczna (elektrodynamiczna) i od czego zależy jej wartość? 

11. O czym mówi reguła lewej ręki? 



12. Jak zbudowany jest silnik elektryczny i jaka jest jego zasada działania? 

13. Wybierz poprawne dokończenie zdania.  
Silnik elektryczny może zamieniać energię elektryczną w energię mechaniczną w wyniku 
oddziaływania 
A. mechanicznego jedynie między magnesem a elektromagnesem.  
B. magnetycznego między magnesem a elektromagnesem lub między elektromagnesami.  
C. magnetycznego jedynie między magnesem a elektromagnesem.  
D. mechanicznego między magnesem a elektromagnesem lub między elektromagnesami. 

IV. Drgania i fale 

  
1. Czym są amplituda, okres i częstotliwość drgań i jak je odczytać z wykresu? 

2. Jak wyznaczyć okres i częstotliwość w ruchu okresowym? 

3. Jakie są jednostki okresu, a jakie częstotliwości? 

4. Od czego zależy okres drgań wahadła matematycznego? Opisz doświadczenie i omów 
niepewność pomiaru. 

5. Od czego zależy częstotliwość drgań wahadła sprężynowego i w jaki sposób? 

6. Jak określamy częstotliwość drgań własnych ciała? 

7. Jakie informacje można odczytać z wykresu zależności położenia od czasu dla ruchu 
drgającego? 

8. Omów przemiany energii w ruchu poziomym ciężarka na sprężynie. Kiedy energia potencjalna 
sprężystości a energia kinetyczna obciążnika jest równa zeru? 

9. Co to jest fala mechaniczna? Co jest źródłem fali? W jakich ośrodkach mogą rozchodzić się 
fale? 

10. Określ definicję długości, okresu, częstotliwości i amplitudy fali. Jak obliczyć prędkość 
rozchodzenia się fali i od czego ona zależy? 

11. Co jest źródłem dźwięku i jak rozchodzi się dźwięk?  

12. Czy fala dźwiękowa (akustyczna) jest falą mechaniczną? 

13. Wskaż zdanie prawdziwe. 
A. Fale dźwiękowe szybciej rozchodzą się w powietrzu niż w ciałach stałych. 
B. Fale dźwiękowe nie mogą się rozchodzić wewnątrz cieczy. 
C. Fale dźwiękowe nie mogą się rozchodzić w próżni. 

14. Membrana głośnika drga z częstotliwością 500 Hz. Oblicz, ile wynosi najmniejsza odległość 
Między dwoma obszarami zagęszczeń powietrza przed głośnikiem. Przyjmij, że prędkość 
rozchodzenia się dźwięku w powietrzu to 340 m/s. 

15. Od czego zależy wysokość a od czego głośność dźwięku? 

16. Od czego zależy energia fali i w jaki sposób? 

17. Jak opisać natężenie fali i jak można je obliczyć? 

18. W jakim zakresie ucho ludzkie może rejestrować dźwięki? 
19. Co to są infradźwięki, a co to ultradźwięki i jak je można wykorzystać? 



20. W czym mierzy się poziom natężenia dźwięku? O jakim poziomie natężenia dźwięku hałas jest 
szkodliwy dla zdrowia a jaki stanowi próg bólu? 

21. Dźwięk rozchodzi się w powietrzu z prędkością 340 m/s. 

Wskaż poprawne dokończenia zdań.  
a) Fala dźwiękowa o częstotliwości 35 Hz ma w powietrzu długość około  
A. 10 m i jest słyszalna dla człowieka. C. 0,1 m i jest słyszalna dla człowieka.  
B. 10 m i jest niesłyszalna dla człowieka. D. 0,1 m i jest niesłyszalna dla człowieka.  

b) Fala dźwiękowa o okresie 0,2 s ma w powietrzu długość około  
A. 7 m i jest słyszalna dla człowieka. C. 70 m i jest słyszalna dla człowieka.  
B. 7 m i jest niesłyszalna dla człowieka. D. 70 m i jest niesłyszalna dla człowieka.  

22. Jak powstaje fala elektromagnetyczna i czy może rozchodzić się w próżni? 

23. Wymień rodzaje fal elektromagnetycznych i ich zastosowania. 

24. Dopasuj opisy do rodzajów fal elektromagnetycznych, wpisując w rubrykach tabeli 
odpowiednie litery.  
Uwaga. Niektórym rodzajom fal elektromagnetycznych odpowiada kilka opisów. 

A. Może mieć długość kilku metrów.  
B. Jest używane w nawigacji i telefonii komórkowej, a także do podgrzewania żywności.  
C. Jest używane w pilotach zdalnego sterowania, służy także do precyzyjnego pomiaru 
temperatury bez dotykania ciała.  
D. Stanowi większość promieniowania emitowanego przez tradycyjną żarówkę wolframową.  
E. Ma długość fali nieco mniejszą niż światło fioletowe, ale dłuższą niż promieniowanie X.  
F. Ma mniejszą długość fali niż promieniowanie X i jest bardzo przenikliwe.  
G. Używane jest m.in. do wykrywania komórek nowotworowych.  
H. Jest odpowiedzialne za powstawanie opalenizny i stymulację wytwarzania witaminy D  
w organizmie.  
I. Jest używane do przekazywania sygnałów telewizyjnych.  
J. Jest wytwarzane przez materiały radioaktywne  
  

V. Optyka 

  
1. Czym jest światło i jakie są jego właściwości? 

2. Prędkość światła jest w naszej przestrzeni największą prędkością przenoszenia informacji.  
Ile wynosi jej wartość? 

3. Jakie ciała mogą być źródłem światła? Jakie są rodzaje źródeł światła?  
Czy Księżyc jest źródłem światła? 

4. Co nazywamy promieniem świetlnym w optyce? 

5. Jak rozchodzi się światło w ośrodku optycznie jednorodnym? 

     Promieniowanie Y  Promieniowanie UV Promieniowanie 
podczerwone 

Promieniowanie 
mikrofalowe 



6. Kiedy zachodzi do zaćmienia Słońca, a kiedy do zaćmienia Księżyca? 

7. Na czym polega zjawisko odbicia, rozproszenia i załamania światła? 

8. Jak brzmi prawo odbicia światła? 

9. Jakie obrazy otrzymuje się za pomocą zwierciadeł płaskich? 

10. Jakie znasz rodzaje zwierciadeł sferycznych? 

11. Gdzie znajduje się ognisko zwierciadła sferycznego wklęsłego a gdzie zwierciadła wypukłego? 
Co to jest ogniskowa? 

12. Kiedy w zwierciadle wklęsłym otrzymamy obraz rzeczywisty, odwrócony, 
a) pomniejszony? 
b) tej samej wielkości? 
c) powiększony? 

13. Kiedy w zwierciadle wklęsłym otrzymamy obraz pozorny, prosty, powiększony, a kiedy obraz 
nie powstaje? 

14. Jakie obrazy powstają w zwierciadle sferycznym wypukłym? 

15. Wybierz poprawne dokończenia zdania. 
Za pomocą zwierciadła wypukłego nie można  
A. utworzyć obrazu prostego.  
B. utworzyć obrazu pozornego.  
C. utworzyć obrazu odwróconego.  
D. utworzyć obrazu rzeczywistego.  
E. utworzyć obrazu powiększonego.  
F. utworzyć obrazu pomniejszonego.  
G. utworzyć obrazu o takich samych rozmiarach, jak rozmiary przedmiotu.  
H. skupić promieni światła równoległych do osi optycznej.  
I. rozproszyć promieni światła równoległych do osi optycznej. 

16. Jak można obliczyć powiększenie obrazu? 

17. Od czego zależy kąt załamania światła? Podaj prawo załamania światła. 

18. Na czym polega zjawisko rozszczepienia światła białego? Gdzie możemy zaobserwować to 
zjawisko? 

19. Czy światło lasera ulega rozszczepieniu? 

20. Wymień rodzaje soczewek. Jak można oznaczyć je symbolicznie? 

21. Co to jest ognisko soczewki skupiającej? Co to jest ogniskowa i jaka literą ją oznaczamy? 

22. Jakie ognisko posiada soczewka rozpraszająca i jak się je wyznacza? 

23. Rodzaj obrazu otrzymanego za pomocą soczewki skupiającej zależy od odległości x 
przedmiotu od soczewki (uzupełnij brakujące określenia). Jeśli: 
a) x > 2f, to obraz jest rzeczywisty, odwrócony i ….................. . 
b) x = 2f, to obraz jest rzeczywisty, …................. i  …..................... . 
c) f < x< 2f, to obraz jest  …................., odwrócony i  …..................... . 
d) x = f, to obraz nie powstaje. 



e) x < f, to obraz jest  …................. , …..................... i pomniejszony. 

24. Jaki obraz uzyskuje się za pomocą soczewek rozpraszających? 

25. Co to jest akomodacja? 

26. Na czym polega krótkowzroczność i jakie stosuje się soczewki korygujące? 

27. Na czym polega dalekowzroczność i jakie stosuje się soczewki korygujące? 

28. Jakie znasz inne wady wzroku? 

29. Wybierz poprawne uzupełnienia zdania.  
Jeśli krótkowidz założy okulary z soczewkami rozpraszającymi prawidłowo korygującymi jego 
wadę wzroku, to w jego oku zaczną powstawać obrazy A/ B i będą pomniejszone, rzeczywiste i C/ 
D.  
A. dokładnie na siatkówce C. proste  
B. między siatkówką a soczewką D. odwrócone  


