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•  Zadania o różnorodnej formie i różnym, 

oznaczonym stopniu trudności umożliwiają 

pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu fizyki. 

•  Przykładowo rozwiązane zadania, często dwoma 

sposobami, pomagają w pełniejszym zrozumieniu 

zagadnień.

•  Wprowadzenia teoretyczne zawierające 

najważniejsze treści z danego działu są 

doskonałym powtórzeniem wiadomości.

•  Odpowiedzi do wszystkich zadań ułatwiają pracę 

ze zbiorem.

Zbiór zadań z fizyki 
dla szkoły podstawowej

Propozycje doświadczeń i projektów – na lekcje 

i do samodzielnej pracy.

•  Wykonywanie eksperymentów 

opisanych w zbiorze i ich analiza 

przygotowują do rozwiązywania 

zadań doświadczalnych. 

•  Praktyczne wskazówki dotyczące 

realizacji doświadczeń ułatwiają 

ich sprawne przeprowadzenie.  

•  Propozycje projektów umożliwiają 

pogłębienie wiedzy na dany 

temat.

Doskonała pomoc przez cały okres nauki w szkole 

podstawowej.



Bartłomiej Piotrowski
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Kody QR, pod którymi zamieszczono 
dodatkowe zadania, przykłady, doświadczenia, 
fi lmy z doświadczeń, testy i kartę wzorów

Jak korzystać z zeszytu ćwiczeń

Na dobry początek
Proste zadania 
wprowadzające w temat

Dla dociekliwych

Zadania dla bardziej 
zainteresowanych 
fi zyką

Na niebieskich 
karteczkach zamieszczono 
wskazówki do zadań

Praktyczne wskazówki 
o charakterze 
matematycznym

Jest na to sposób! 

Na poniższym rysunku wyróżniono i omówiono elementy ułatwiające pracę z zeszytem ćwiczeń. 
Podczas rozwiązywania zadań przydatna będzie również karta wzorów, która znajduje się pod 
kodem QR (patrz Spis treści). Warto ją wydrukować i włożyć do zeszytu.

Najważniejsze 
wiadomości  
ujęte skrótowo

Zapamiętaj! 

Odsyłacze do dziennika 
laboratoryjnego zamieszczonego 
na końcu działu lub pod kodami QR

Propozycje doświadczeń, które 
warto wykonać i przeanalizować. 
Doświadczenia obowiązkowe 
oznaczono dwiema kropkami

Dziennik laboratoryjny

Odsyłacze do 
dodatku 
matematycznego
znajdującego się 
na końcu zeszytu

Na końcu każdego działu 
zamieszczono test powtórzeniowy

Test powtórzeniowy
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1 Czym zajmuje się fizyka 

Na dobry początek

Z lekcji przyrody i z życia codziennego znasz różne zjawiska zachodzące w otaczającym nas świe-
cie. Teraz będziesz uczyć się o nich na: fizyce, geografii, biologii i chemii. Poniżej zilustrowano 
zjawiska i zagadnienia, którymi zajmują się te nauki przyrodnicze. Przyporządkuj do ilustracji 
nazwy nauk: fizyka, geografia, biologia, chemia. 

Uwaga. Nazwy nauk przyrodniczych mogą się powtarzać.

W poniższym tekście podkreśl fragmenty, które dotyczą zjawisk fizycznych.
W umiarkowanej strefi e klimatycznej jesienią liście na drzewach zmieniają barwę na różne 
odcienie żółci, brązu i czerwieni. Liście ze względu na swój kształt opadają wolniej niż 
spadająca z takiej samej wysokości gruba gałąź. Gdy grabimy je plastikowymi grabiami 
z drewnianym trzonkiem, zęby grabi odkształcają się, ale ich twardy drewniany trzonek nie 
zmienia kształtu. Zgrabione liście można spalić, zachowując odpowiednie środki 
bezpieczeństwa. 
Jesienią, pomimo deszczowej pogody, rzadko obserwujemy wyładowania atmosferyczne 
(błyskawice), natomiast często pojawiają się mgły (powstające podczas skraplania pary 
wodnej w niskiej temperaturze) utrudniające jazdę kierowcom. Mgła jest niekorzystna, 
ponieważ silnie rozprasza światło refl ektorów samochodowych. 

Rozwiąż 
dodatkowe 
zadania
docwiczenia.pl

Kod: F7HK7C

1

2

I. Pierwsze spotkanie z fizyką

A

D

B

E

C

F



Pierwsze spotkanie z fizyką

Dla dociekliwych

Korzystając z dostępnych źródeł, znajdź informacje o różnych sposobach komunikacji na 
odległość, jakie były stosowane od najdawniejszych czasów. 

a) Podpisz ilustracje właściwymi określeniami z ramki. 

A B C D

telegraf optyczny • znaki dymne • telegraf elektryczny • telefon • przekaz satelitarny

b)  Uporządkuj sposoby komunikacji podane w ramce w kolejności od tego, który był stoso-
wany jako pierwszy, do tego, który zaczął być używany najpóźniej. 

4

Dopasuj do opisów A–D pojęcia spośród I–VI. Uwaga. Nie wszystkie pojęcia  
trzeba wykorzystać.

3

A. Sformułowane na podstawie wielokrotnie powtarzanych ob-
serwacji i doświadczeń, ściśle opisane (często w postaci mate-
matycznej), słuszne w ściśle określonych warunkach.

B. Każdy przedmiot lub organizm żywy stanowiący obiekt zain-
teresowania fizyków.

C. Nauka zajmująca się wyjaśnianiem podstawowych praw 
przyrody, badaniem zjawisk w niej zachodzących oraz właści-
wości materii.

D. Odtworzenie zjawiska zachodzącego w przyrodzie w warun-
kach laboratoryjnych w celu dokładnej obserwacji i sformu-
łowania wniosków dotyczących tego zjawiska. 

I. fizyka

II. substancja

III. eksperyment

IV. biologia

V. prawo fizyczne

VI. ciało fizyczne

    

• Ciało fizyczne – każdy przedmiot, a także organizm żywy mogący stanowić obiekt badania 
fizyki.

• Substancja – materiał, z którego zbudowane jest ciało fizyczne.

• Fizyka – nauka, która bada i wyjaśnia podstawowe prawa przyrody oraz właściwości materii.

 
  Zapamiętaj!

6
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2  Wielkości fizyczne,  
jednostki i pomiary 

Na dobry początek 

Na podstawie zamieszczonych poniżej opisów różnych wielkości fizycznych obok liczb do-
pisz do podanych wielkości odpowiednie jednostki, jak w przykładzie a). 

a) Długość zapałki wynosi 42   mm .

b) Głębokość wody na środku jeziora wynosi 11,8   .

c) Wysokość pokoju wynosi 27   .

d) Masa batonika wynosi 75   .

e) Masa lokomotywy wynosi 83,4   .

f) Masa kostki masła wynosi 20   .

g) Czas trwania krótkiej przerwy wynosi 600   .

h) Czas trwania jednej połowy meczu piłki nożnej wynosi 45   .

Rozwiąż 
dodatkowe 
zadania
docwiczenia.pl

Kod: F73NEC

Dodatek mat. 1 s. 123

1

Wpisz do tabeli jednostki podanych wielkości fizycznych oraz nazwy przyrządów, którymi 
zmierzysz daną wielkość fizyczną.

Wielkość 
fizyczna Długość Masa Czas Temperatura Objętość

Jednostka 
podstawowa

Przyrząd 
pomiarowy

Wśród jednostek wymienionych w ramce wskaż i podkreśl jednostki układu SI.

gram • metr • kilogram • minuta • sekunda • centymetr • godzina • stopień Celsjusza

Zamień jednostki długości, masy i czasu. 

a) 150 cm = 1,5 m = 0,0015 km

370 cm =  m =  km

11 230 cm =  m =  km

b) 2,3 km = 2300 m = 23 000 dm

9,95 km =  m =  dm

0,51 km =  m  =  dm

c) 235 μm = 0,235 mm = 0,000235 m

27 μm =  mm =  m

3 μm =  mm =  m

d) 276 mg = 0,276 g = 0,000276 kg

5 mg =  g =  kg

0,83 mg =  g =  kg

2

3

4 Dodatek mat. 1 s. 123



Pierwsze spotkanie z fizyką

Dla dociekliwych 

W Polsce zużycie paliwa podaje się w litrach na 
100 km (np. spalanie 6 l na 100 km oznacza, że 
samochód zużywa średnio 6 litrów paliwa na 
przejechanie każdych 100 kilometrów). Im 
mniejsze spalanie, tym samochód jest bardziej 
ekonomiczny. 
W  USA wielkość określająca zużycie paliwa 
może być myląca, gdyż im większa jej wartość, 
tym lepiej. Oznacza się ją symbolem MPG (Mi-
les Per Gallon – mil na jeden galon). Wielkość ta 
określa liczbę mil przejechanych na jednym ga-
lonie paliwa. Mila to odległość 1,61 kilometra, 
natomiast jeden galon to objętość 3,79 litra. 

Oblicz, ile litrów paliwa na 100 km zużywa samochód, dla którego spalanie wynosi 30 MPG.    

5

    

• Pomiar polega na porównywaniu wartości mierzonej wielkości z wzorcem.

• Wielkości fizyczne służą do ilościowego opisu cech ciał i zjawisk (są to np. masa, długość).

• Wartości wielkości fizycznych podaje się wraz z ich jednostkami. 

• Układ SI to Międzynarodowy Układ Jednostek Miar.

 
  Zapamiętaj!

e) 1540 g = 1,54 kg

125 g =  kg

42 g =  kg

f) 3960 s =  66 min = 1,1 h

3600 s =  min =  h

90 min =  s =  h

g) 15 h =  min

24 h =  min

45 min =  h

h) 20 μs =  s

1200 ms =  s

2 s =  μs

8
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3  Jak przeprowadzać  
doświadczenia

Na dobry początek

Uzupełnij zdania, wybierając literę określającą przyrząd pomiarowy spośród zilustrowanych 
poniżej oraz dokładność, z jaką należy wykonać dany pomiar, spośród podanych w ramce.
Uwaga. Nie wszystkie przyrządy i nie wszystkie dokładności pomiarów trzeba dopasować.

I Obwód w pasie

najlepiej 
zmierzyć 
przyrządem

a wynik podać 
z dokładnością do

II Długość pokoju

III Grubość stalowej blaszki

IV Grubość blatu stołu

V Czas pieczenia ciasta

Rozwiąż 
dodatkowe 
zadania
docwiczenia.pl

Kod: F76TZZ

1 

A. B. C. D. E.

F. G. H. I.

1 cm • 1 m • 10°C • 1 mm • 2°C • 1 s • 0,1 mm • 0,1°C • 1 min

Zaokrąglij wyniki pomiarów do dwóch i do trzech cyfr znaczących. 

Wynik pomiaru Zaokrąglenie do dwóch cyfr 
znaczących

Zaokrąglenie do trzech cyfr 
znaczących

5,863 km

0,00143527 m

26,291 kg

562,4 g

21,72 kg

2 Dodatek mat. 3 s. 125



Pierwsze spotkanie z fizyką

Przeanalizuj przykład opisany poniżej i uzupełnij tekst obok zamieszczonej ilustracji.

W celu wyznaczenia grubości jednej kartki papieru 
zmierzono grubość ryzy 500 kartek papieru – patrz 
zdjęcie A. 
Grubość 500 kartek papieru wynosi   51   mm 
z dokładnością do  1  mm. Jeżeli przyjmiemy, że 
wszystkie kartki mają jednakową grubość, to gru-
bość jednej kartki wynosi  0,102  mm z dokładnością 
do 0,002 mm, co możemy zapisać: 

l = 0,102 mm ± 0,002 mm 
W celu wyznaczenia masy jednego spinacza zważono 
10 spinaczy – patrz zdjęcie B.
Masa 10 spinaczy wynosi                    z dokładnością 
do                     . Jeżeli przyjmiemy, że wszystkie spi-
nacze mają jednakową masę, to masa jednego spina-
cza wynosi                       z dokładnością do                , 
co możemy zapisać m =                     . 

Dla dociekliwych

Dwa zespoły uczniów – Tomek i Krzysiek oraz Marta i Weronika – miały zmierzyć długość 
szkolnej bieżni za pomocą 25-metrowej taśmy mierniczej. 

Tomek i Krzysiek uzyskali wynik 59,73 m. Marta i Weronika uzyskały wynik 60,49 m.
Wiadomo, że bieżnia ma długość dokładnie 60 m (jest używana do biegów na 60 metrów). 
Wyjaśnij, jakie mogły być powody otrzymania zbyt dużego, a jakie – zbyt małego wyniku. 
Możesz sporządzić w tym celu rysunek pomocniczy. 

3 

4 

    

• Żaden pomiar nie jest idealnie dokładny. Wynik pomiaru należy podawać wraz  
z niepewnością pomiarową. 

• Dokładność wyniku nie może być większa niż dokładność przyrządu pomiarowego.

• Wyniki pomiarów i ich niepewności należy podawać z taką samą dokładnością.

• Liczba cyfr znaczących oznacza dokładność, z jaką należy podać wynik.

 
  Zapamiętaj!

A.

B.

10



4  Rodzaje oddziaływań  
i ich wzajemność 

Na dobry początek

Podpisz zilustrowane poniżej rodzaje oddziaływań i zapisz, między jakimi ciałami zachodzą.

Dwaj chłopcy o jednakowych masach stojący na deskorolkach trzymają końce naprężonej liny. 
Przeanalizuj sytuację i uzupełnij tekst dotyczący właściwości oddziaływań w przyrodzie.

A B

Jeżeli chłopiec A działa na chłopca B siłą o pewnej wartości, to chłopiec B działa na chłopca A 

siłą . Oznacza to, że oddziaływania są . 

Ustal, z jakimi skutkami oddziaływań mamy do czynienia w opisanych sytuacjach A–E. 
Wpisz litery oznaczające zdania w odpowiednich kolumnach tabeli oraz krótko uzasadnij 
odpowiedź. Uwaga. Opisanej sytuacji mogą towarzyszyć jednocześnie zarówno statyczne, 
jak i dynamiczne skutki oddziaływań.
A. Samochód uderzył w drzewo.
B. Filip usiadł na fotelu. 
C. Staś zgniótł kulkę z plasteliny.

Skutki statyczne – co widzimy i dlaczego? Skutki dynamiczne – co widzimy i dlaczego?

A. karoseria samochodu się zgniotła (uległa 
odkształceniu)

A. samochód zmienił prędkość (zatrzymał się)

Rozwiąż 
dodatkowe 
zadania
docwiczenia.pl

Kod: F7CNPS

1

2

3

A B C D

D.  Piłka do tenisa ziemnego została uderzona 
rakietą. 

E. Samochód zahamował przed skrzyżowaniem.

11



Podstawowe rodzaje oddziaływań
Każde oddziaływanie, które obserwujemy wokół nas, jest jednym z czterech 
oddziaływań podstawowych (inaczej fundamentalnych) występujących w przyro-
dzie: elektromagnetycznym, grawitacyjnym, silnym lub słabym, albo ich pochodną.

Korzystam z informacji

Oddziaływania silne są około 100 razy silniejsze niż oddziaływania elektromagnetyczne, ale ich 
zasięg jest niezwykle mały – mniejszy niż 0,00001 średnicy atomu. Występują w jądrach atomowych, 
które dzięki nim się nie rozpadają. Żeby rozbić jądro na pojedyncze cząstki (nukleony), potrzeba niepo-
równywalnie więcej energii, niż żeby oddzielić od siebie atomy tworzące cząsteczkę.

Oddziaływania słabe są silniejsze niż oddziaływania grawitacyjne, ale słabsze niż elektromagnetycz-
ne i podobnie jak oddziaływania silne mają bardzo niewielki zasięg. Odgrywają ważną rolę w tzw. roz-
padach promieniotwórczych, czyli przemianach jąder atomów w inne jądra, którym towarzyszy emito-
wanie różnego rodzaju  promieniowania.

Oddziaływanie grawitacyjne
Dzięki niemu nie tylko ludzie, lecz także otaczające 
ich powietrze nie ulatują w przestrzeń kosmiczną, 
ciała spadają na Ziemię, a Ziemia wraz z innymi pla-
netami porusza się wokół Słońca. Jest najsłabsze 
ze wszystkich znanych oddziaływań i choć ma nie-
skończony zasięg, maleje wraz z odległością. Gdy-
by przedmiot o masie 5 kg znalazł się na wysokości 
10 km, siła, z jaką przyciągałaby go Ziemia, zmala-
łaby tylko o około 0,3%. Jednak gdyby umieścić go 
na wysokości 2640 km nad powierzchnią Ziemi, to 
siła grawitacji zmalałaby już dwukrotnie.

Oddziaływania elektromagnetyczne
Odpowiadają m.in. za elektryzowanie się suchych 
włosów, przyleganie magnesu do drzwi lodówki 
i błyskawice. Są tak powszechne, ponieważ wystę-
pują między cząsteczkami, atomami oraz we-
wnątrz samych atomów. Podobnie jak oddziały-
wanie grawitacyjne, mają nieskończenie daleki 
zasięg. Dzięki temu, że ludzie ponad sto lat temu 
zrozumieli, w jaki sposób obiekty mogą oddziały-
wać elektromagnetycznie na odległość, dziś mo-
żemy przesyłać informacje poprzez radio, telewi-
zję czy telefonię komórkową.
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Korzystam z informacji

Rozwiąż zadanie na podstawie informacji

a) Uporządkuj opisane w tekście oddziaływania od najsilniejszego do najsłabszego.

b) Oceń prawdziwość zdań. Zaznacz P, jeżeli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeżeli jest fałszywe.

1. Oddziaływania silne oraz słabe mają bardzo duży zasięg. P F

2. Zarówno elektryzowanie się wełnianego swetra, jak i ruch igły kompasu 
są przejawem tego samego oddziaływania, zwanego elektromagnetycznym. P F

3. Oddziaływania silne występują w jądrach atomów. P F

4. Oddziaływanie grawitacyjne jest najsłabszym ze znanych oddziaływań, ale 
ma nieskończony zasięg. P F

c) Wybierz takie uzupełnienia zdania, aby powstała informacja prawdziwa.

Gdy himalaista wejdzie na najwyższy szczyt na Ziemi, Mount Everest (8848 m n.p.m.), to siła, 
jaką przyciąga go Ziemia, w porównaniu z siłą, jaką przyciągałaby go na poziomie morza  
(0 m n.p.m.), A/ B o C/ D niż 1%.

A. wzrośnie B. zmaleje C. mniej D. więcej

d) Podaj przykłady dwóch domowych urządzeń, które wykorzystują oddziaływania elektro-
magnetyczne.

e) Poniżej podano opisy oddziaływań. Obok opisu oddziaływania wpisz jego nazwę.

A. Zasięg tych oddziaływań jest bardzo niewielki, dzięki nim jądra atomów są stabilne i nie 
rozpadają się na pojedyncze nukleony.     

B. Dzięki tym oddziaływaniom zachodzą rozpady promieniotwórcze.   

C. Dzięki temu, że oddziaływania tego typu mają nieograniczony zasięg, możemy odbierać  
sygnały z satelitów krążących wokół Ziemi (np. sygnał GPS).   

4

    

• W przyrodzie można zaobserwować m.in. oddziaływania, które zachodzą na odległość – 
grawitacyjne, elektrostatyczne, magnetyczne – oraz przy bezpośrednim kontakcie ciał – 
mechaniczne.

• Wszystkie oddziaływania są wzajemne.

• Statyczny skutek oddziaływań związany jest z odkształceniem ciała.

• Dynamiczny skutek oddziaływań związany jest ze zmianą prędkości ciała.

 
  Zapamiętaj!
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5 Siła i jej cechy 

Na dobry początek

Oceń prawdziwość zdań. Zaznacz P, jeżeli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeżeli jest fałszywe.

1. Siła jest miarą wzajemnego oddziaływania ciał. P F

2. Jednostką siły jest kilogram. P F

3. Punkt przyłożenia, kierunek, zwrot i wartość to cechy każdego wektora. P F

4. Siła jest wielkością liczbową (czyli skalarną). P F

5. Siłomierz służy do pomiaru wartości siły. P F

Zapisz wartości sił wskazywane przez siłomierze oraz niepewność każdego z pomiarów.

Rozwiąż 
dodatkowe 
zadania
docwiczenia.pl

Kod: F7D4LM

1 

2 

Niepewność pomiaru siły jest równa 
najmniejszej podziałce na skali 
użytego siłomierza. Odczytaj ją! 
np. dla pomiaru ze zdjęcia:

 F ± ΔF = (1,3 ± 0,1) N

Określenie niepewności pomiaru siłyJest na to sposób! 

Dodatek mat. 4, s. 126

    

wartość siły wskazywana przez 

siłomierz A: 

niepewność pomiaru: 

A.

wartość siły wskazywana przez 

siłomierz B: 

niepewność pomiaru: 

B.
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Siła i jej cechy

Na ilustracjach A, B i C pokazano wektory sił działających na ciało. Narysuj kolejne wektory sił 
działających na każde z tych ciał zgodnie z opisem.

3 

Zmierz długość wektora siły i długość 
podziałki. Dzieląc te wielkości przez siebie, 
obliczysz, ile razy dłuższy (lub krótszy) 
od podziałki jest wektor siły.

F2
®

F1
®

F3
®

50 N

F1

F2

F3

A.

B.

C.

wektor siły o takim samym 
kierunku i wartości jak siła F1

"
,  

ale o przeciwnym zwrocie

wektor siły o takim samym 
kierunku i zwrocie jak siła F2

"
, 

o dwukrotnie mniejszej wartości

wektor siły o takim samym 
kierunku i takiej samej wartości jak 
siła F3

"
, ale o przeciwnym zwrocie 

wektor siły o takim samym kierunku 
i zwrocie jak siła F1

"
, ale o trzykrotnie 

większej wartości

wektor siły o takiej samej wartości jak 
siła F2

"
, ale kierunku innym niż siły F1

"
, 

F2
"

 oraz F3
"

wektor siły działającej pionowo w dół, 
o wartości dwa razy mniejszej od siły F3

"

F1 =  N

F2 = 2,0 cm
0,5 cm ∙ 50 N = 200 N

F3 =  N

Na ilustracji poniżej zobrazowano wektory sił działających na dziecko zjeżdżające na sankach. 
Zmierz długości wektorów narysowanych sił i zapisz ich wartości, uwzględniając podaną 
podziałkę.

4 

    

•  Siła jest miarą wzajemnego oddziaływania ciał.

•  Siła jest wielkością wektorową, którą cechują: kierunek, zwrot, wartość i punkt przyłożenia.

• Jednostką siły jest niuton (1 N).

 
  Zapamiętaj!
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6 Siły wypadkowa i równoważąca

Na dobry początek

Zmierz długości wektorów sił i narysuj wypadkową działającą na każde z ciał A–D. Następ-
nie uzupełnij zdanie, wstawiając odpowiednie litery i wartości. Przyjmij, że strzałce o dłu-
gości 1 kratki na rysunku odpowiada siła o wartości 1 N.

Najmniejsza siła wypadkowa działa na ciało na rysunku   , ma ona wartość   . Nato-
miast największa siła wypadkowa działa na ciało na rysunku   , ma ona wartość   .

Zapisz, które pary sił na zdjęciach się równoważą. Na którym zdjęciu wypadkowa siła dzia-
łająca na ciało jest równa zero? Podkreśl prawidłową odpowiedź.

Na zdjęciu A równoważą się siły , a siła wypadkowa jest/ nie jest równa zero.

Na zdjęciu B równoważą się siły , a siła wypadkowa jest/ nie jest równa zero.

Gdy na siłomierzu I zawieszony jest jeden ciężarek, przyrząd 
wskazuje 1 N. Jakie wartości wskażą siłomierze II i III (takie 
same jak siłomierz I), jeśli połączy się je lekkim drutem, na 
którym zawiśnie pięć ciężarków, takich jak ten zawieszony 
na siłomierzu I? Zapisz wskazania tych przyrządów wraz 
z niepewnością pomiarową.

Siłomierz II:  N.    Siłomierz III:  N.
Niepewność pomiarów wynosi   N.

Rozwiąż 
dodatkowe 
zadania
docwiczenia.pl

Kod: F7XWZW

1 

2 

3 

A.

F1
"

F3
"

F2
"

F4
"

B.

F1
®

F3
"

F2
"

A.

C.

B.

D.

N
0
1
2
3

N
0
1
2
3

N
0
1
2
3

I II III
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Siły wypadkowa i równoważąca

Oblicz wartość siły wypadkowej działającej na wózek pokazany na rysunku, postępując 
zgodnie z instrukcją przedstawioną w krokach 1–4. Uwaga. Zwróć uwagę na podziałkę.

Krok 1  Odczytaj z rysunku 
wartości sił działających w prawo: 

F1 =  N, F2 =  N 

oraz wartości sił działających w lewo: 

F3 =  N, F4 =  N.

Krok 2  Oblicz wypadkową sił działających w prawo:

FP = F1 + F2 =  N +  N =  N

oraz wypadkową sił działających w lewo:

FL = F3 + F4 =  N +  N =  N.

Krok 3  Oblicz całkowitą wartość wypadkowej wszystkich sił działających na wózek:

FP – FL =  N –  N =  N.

Krok 4  Podkreśl poprawne wyrażenia, aby powstała informacja prawdziwa.

Wypadkowa siła działająca na wózek jest skierowana w lewo/ prawo, ponieważ wartość sił 
działających w lewą stronę jest mniejsza/ większa od wartości sił działających w prawą stronę.

4 

2 N
F1

F2F3

F4

W każdej z przedstawionych sytuacji dorysuj siłę równoważącą i zapisz jej wartość.5 

5 N
15 N

25 N

200 N
100 N

100 N140 N

A.

B.

C.

D.

    

• Jeśli kilka sił działających na ciało można zastąpić jedną siłą, której skutek działania jest taki 
sam jak sił składowych, to taką siłę nazywamy siłą wypadkową.

• Siła, która równoważy działanie jednej lub kilku sił, nosi nazwę siły równoważącej (wypadko-
wa tych sił wynosi 0 N).

 
  Zapamiętaj!

Wykonaj 
doświadczenie
docwiczenia.pl

Kod: F72UUB 
Wykonaj doświadczenie ukryte pod kodem QR.
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Dziennik laboratoryjny

Dziennik laboratoryjny

Cel: Zbadanie zależności temperatury wody od czasu.

Potrzebne będą: kubek z gorącą wodą z kranu (około 40°C), termometr zaokienny lub 
kuchenny, stoper (np. w telefonie komórkowym).

Przebieg doświadczenia:
1. Włóż termometr do gorącej wody i jednocześnie 

włącz stoper. Wpisz do tabeli początkową tempera-
turę wody, następnie zapisuj temperaturę wody co 
5 minut. 

Czas [min] 0 5 10 15 20 25 30

Temperatura [°C]

2. Na podstawie wyników pomiarów zapisanych w tabeli sporządź wykres zależności 
temperatury od czasu.

3. Określ i zapisz niepewność pojedynczego pomiaru czasu oraz pojedynczego pomiaru 
temperatury. 

4. Czy poza ograniczoną dokładnością przyrządów inne czynniki mają wpływ na  
niepewność pomiaru? 

5. Czy można obliczyć wartość średnią pomiaru temperatury? Odpowiedź uzasadnij.

Wniosek:

Wraz z upływem czasu temperatura wody w naczyniu rosła/ malała. Największa zmiana 
temperatury zaszła w pierwszych/ ostatnich pięciu minutach trwania eksperymentu.

 Temat 2

T [°C]

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 t [min]

Stygnięcie gorącej wody
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Dziennik laboratoryjny

Dziennik laboratoryjny

Badanie ruchu za pomocą tekturowej tacki

Cel: Obliczenie średniego czasu spadania tacki.

Potrzebne będą: kartka z bloku technicznego (format A4), nożyczki, taśma klejąca lub 
zszywacz, przybory do pisania, stoper (np. w telefonie komórkowym).

Przebieg doświadczenia:
1. Przygotuj tackę. Odmierz 4 cm od każdego boku kartki i narysuj linie wzdłuż odmie-

rzonych odległości. Natnij kartkę w miejscach oznaczonych na czerwono i zegnij ją 
do środka wzdłuż linii oznaczonych na niebiesko, aby uformować płaskie pudełko. 
Sklej ścianki pudełka taśmą klejącą lub zszyj je zszywaczem.

2. Upuść tackę z wybranej wysokości (np. z wysokości blatu stołu) dnem do dołu.
3. W chwili, kiedy ją puścisz, włącz stoper. Wyłącz go, kiedy tacka dotknie podłogi. 

Wykonaj pomiar dziesięciokrotnie, upuszczając tackę zawsze z tej samej wysokości. 
Wpisz uzyskane wyniki do tabeli.

Nr pomiaru 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Czas spadku [s] 

4. Oblicz średnią arytmetyczną wykonanych pomiarów. Zapisz wynik z dokładnością do 
2 miejsc po przecinku: 

średni czas spadania =  s.
5. Analogiczne pomiary i obliczenia wykonaj dla tacki spadającej z większej wysokości 

oraz spadającej z tej samej wysokości, ale obciążonej niewielkimi przedmiotami. 
Zastanów się, czy wyniki będą takie same jak w powyżej opisanym doświadczeniu. 
Wyjaśnij swoją odpowiedź. 

Wniosek:  

 Temat 3
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Oceń prawdziwość zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

1. Na niepewność pomiaru wpływa zaokrąglanie wyniku pomiaru. P F

2. Im więcej pomiarów wykonasz, tym niepewność pomiarowa będzie większa. P F

3. Na niepewność pomiaru mają wpływ sposób wykonania pomiarów  
i przyrząd pomiarowy, którego użyliśmy. P F

4. Wynik 672 111 m zaokrąglony do trzech cyfr znaczących to 670 000 m. P F

Wskaż poprawne dokończenia zdań. 

a) Wynik pomiaru odległości, którego nie można uzyskać za pomocą linijki szkolnej, to

A. 8 mm  ± 1 mm B. 1,2 cm  ± 0,1 cm C. 3,47 cm  ± 0,1 mm D. 52,4 cm  ± 0,2 cm

b) Zachodzą na odległość i zawsze powodują przyciąganie się ciał. Ten opis pasuje do 
oddziaływań

A. mechanicznych.

B. elektrostatycznych i magnetycznych.

C. elektrostatycznych i grawitacyjnych.

D. grawitacyjnych.

c) Przykładami wielkości liczbowych są

A. temperatura, długość i siła.

B. masa, temperatura i objętość.

C. siła, objętość i temperatura.

D. siła, masa i objętość.

Spinacz biurowy przyczepił się do magnesu tak jak na rysunku.
Wskaż zdanie, które nie jest prawdziwe.

A. Spinacz oddziałuje z magnesem oraz z Ziemią.

B. Między spinaczem a magnesem zachodzi wyłącznie oddziaływanie magnetyczne.

C. Ziemia oddziałuje zarówno ze spinaczem, jak i z magnesem.

D. Spinacz oddziałuje z magnesem mechanicznie i magnetycznie.

Przeanalizuj sytuację przedstawioną na rysunku. Na tej podstawie oceń prawdziwość poniż-
szych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe lub F – jeśli jest fałszywe.

NN SS
F1
"

F2
"

1. W pokazanej sytuacji siły F1
"

 i F2
"

 się równoważą. P F

2. Przedstawione na rysunku siły mają różne kierunki. P F

3. Siły pokazane na rysunku mają przeciwne zwroty. P F

1 

2 

3 

4 

S

N

Rozwiąż test
docwiczenia.pl

Kod: F7Q7AQ
Pierwsze spotkanie 
z fizyką
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II. Właściwości i budowa materii

7 Atomy i cząsteczki 

Na dobry początek

Spośród wyrażeń podanych w ramce wybierz podpisy do poszczególnych rysunków. Wpisz 
w kratkę nad rysunkiem numer odpowiedniego określenia.

1. cząsteczki zbudowane z tych samych atomów • 2. mieszanina różnych cząsteczek • 
3. cząsteczki zbudowane z różnych atomów • 4. atomy • 5. mieszanina różnych atomów 

Rozwiąż 
dodatkowe 
zadania
docwiczenia.pl

Kod: F7F7QG

1 

A.  B.  C.  D. 

Na rysunku przedstawiono etapy doświadczenia ilustrującego cząsteczkową budowę materii.2 

Potrząsanie 
zamkniętą 

próbówką w celu 
dokładnego 

wymieszania 
denaturatu i wody.

Szczelne 
zamknięcie 

próbówki 
korkiem.

Zaznaczenie 
poziomu 

obu cieczy 
po dodaniu 
denaturatu.

Zaznaczenie 
poziomu cieczy 
po dokładnym 

wymieszaniu 
denaturatu z wodą.

Przygotowanie 
próbówki z wodą.

Powolne 
dolewanie 

denaturatu 
po ściankach 

próbówki, aby 
nie zmieszał się 

z wodą.

A. B. C.

D. E. F.

Zapisz w poprawnej kolejności litery odpowiadające kolejnym etapom doświadczenia.

1.             2.             3.             4.             5.              6.  



Właściwości i budowa materii

Podkreśl fragmenty opisujące zjawiska fizyczne, które świadczą o cząsteczkowej budowie 
materii – parowanie, dyfuzję i powstawanie mieszaniny jednorodnej. Przepisz je poniżej 
i obok zapisz nazwę zjawiska fizycznego, tak jak w podanym przykładzie. Uwaga. Zjawiska 
mogą wystąpić więcej niż raz. Zapełnij wszystkie puste wiersze pod tekstem.

poczuł słodki zapach dyfuzja

 

 

 

 

Dla dociekliwych

Czyste złoto jest bardzo miękkim metalem, dającym się rozwalcować na 
bardzo cienkie płaty. Oszacuj, ile warstw atomów złota mieści się na po-
złacanym przedmiocie, jeżeli pokrywa złota na tym przedmiocie ma gru-
bość 60 μm, a atom złota ma średnicę około 0,15 nm.

3 

4 Patrz przykład
docwiczenia.pl

Kod: F7E5XR

Gdy Olek wszedł do domu i już od progu poczuł słodki zapach cynamonu, pomyślał, że 
mama upiekła szarlotkę. Nie mylił się. Na stole kuchennym leżało ciasto, z którego unosiła 
się aromatyczna mgiełka. – Jeszcze za gorące, musisz poczekać – powiedziała mama. Olek 
wyszedł niezadowolony i udał się do pokoju brata. Tomek skończył właśnie malować 
i wrzucił brudne pędzle do słoika z wodą. Po chwili strużki farby z pędzli zabarwiły wodę. 
Chłopcy nie zdążyli jeszcze omówić wczorajszego meczu, kiedy mama zawołała ich, by 
spróbowali ciasta. Z czajnika, w którym gotowała się woda, unosiła się para. – Dzisiaj nie 
będzie gazowanych napojów – wybieramy to, co zdrowe – powiedziała mama. Następnie 
zaparzyła herbatę. Widać było, jak esencja rozpływa się w wodzie. Następnie mama dodała 
do herbaty soku malinowego i dokładnie zamieszała łyżeczką. – Dla mnie jest za kwaśne ‒ 
stwierdził Tomek i wsypał do szklanki łyżeczkę cukru, po czym całość energicznie mieszał, 
aż cukier się rozpuścił.

    

• Wszystkie ciała są zbudowane z atomów i cząsteczek.

• Zjawiska dyfuzji oraz zmniejszania się objętości przy mieszaniu się cieczy i rozpuszczaniu 
substancji stałych w cieczach stanowią potwierdzenie cząsteczkowej teorii budowy materii.

 
  Zapamiętaj!
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8  Oddziaływania 
międzycząsteczkowe

Na dobry początek

Jakie zjawiska związane z oddziaływaniami międzycząsteczkowymi są przedstawione na po-
niższych zdjęciach? Podpisz fotografie odpowiednimi wyrażeniami z ramki.

napięcie powierzchniowe • siły spójności • siły przylegania

 

 

 

 

 

 

Przy wylewaniu wody ze szklanki strużka wody spływa 
po brzegu, jakby przyklejała się do szkła – patrz zdjęcie. 
Zastanów się, dlaczego tak się dzieje. Podkreśl poprawne 
uzupełnienia zdania będącego wyjaśnieniem tego zjawiska.

Strużka wody przykleja się do szkła, ponieważ siły przylega-
nia między cząsteczkami wody i szkła są mniejsze/ większe 
niż siły spójności/ przylegania działające między cząsteczkami 
wody.

Rozwiąż 
dodatkowe 
zadania
docwiczenia.pl

Kod: F72ZAF

1 

2 

Na zdjęciach pokazano kształt kropli cieczy umieszczonej odpowiednio na plastiku (zdjęcie A) 
i impregnowanej tkaninie (zdjęcie B). Wskaż, w którym przypadku siły spójności występu-
jące wewnątrz cieczy są większe niż siły przylegania tej cieczy do podłoża. Uzasadnij 
odpowiedź.

3 

Im większe są siły spójności, tym 
trudniej rozdzielić poszczególne 
cząsteczki substancji i – co za tym 
idzie – zmienić kształt takiej substancji 
lub ją rozerwać.

A B

 

 

 

A B C
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Właściwości i budowa materii

Dwa kawałki tektury sklejono klejem (rysunek A). Gdy mocno szarpnięto za końce sklejonych 
kawałków, jedna z części tektury się rozerwała (rysunek B). Które siły są większe: siły spójności 
cząsteczek tektury czy siły przylegania kleju do tektury? Uzasadnij odpowiedź.

4 

A. B.klej

tektura

Oceń prawdziwość zdań. Zaznacz P, jeżeli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeżeli jest fałszywe.

1. Niektóre owady mogą poruszać się po powierzchni wody dzięki temu, że woda 
ma bardzo małe napięcie powierzchniowe w porównaniu z innymi cieczami. P F

2. Detergenty zmniejszają napięcie powierzchniowe wody. P F

3. Wraz ze wzrostem temperatury napięcie powierzchniowe wody rośnie. P F

4. Napięcie powierzchniowe to zjawisko występowania cienkiej „błony” 
na powierzchni cieczy. P F

Wykonaj doświadczenia z Dziennika laboratoryjnego ze str. 38 i 39.

Dla dociekliwych

Niektóre substancje wykazują bardzo niewielkie siły przylegania w porównaniu z siłami 
spójności (np. rtęć w szklanej próbówce). Substancje, do których woda ,,niechętnie przylega”, 
czyli takie, dla których siły przylegania Fp wody do tych substancji są niewielkie w porów-
naniu z siłami spójności Fs między cząsteczkami wody, nazywamy hydrofobowymi. Z kolei 
substancje, do których woda ,,chętnie przylega” (Fp > Fs), nazywamy hydrofilowymi.
Skorzystaj z dostępnych źródeł informacji i uzupełnij poniższy tekst, podając po jednym 
przykładzie substancji hydrofobowej oraz hydrofilowej. Uzasadnij swój wybór.

Substancją hydrofobową jest np. , ponieważ 

 .

Substancją hydrofi lową jest np. , ponieważ 

 .

5 

6 

• Siły spójności odpowiadają za wzajemne przyciąganie się cząsteczek tej samej substancji. 

• Siły przylegania powodują wzajemne przyciąganie się cząsteczek różnych substancji.

•  Tworzenie się kropli wody świadczy o istnieniu sił napięcia powierzchniowego.

 
  Zapamiętaj!
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9  Badanie napięcia   
powierzchniowego 

Na dobry początek

Na wykonanej z drutu kwadratowej ramce umieszczono czerwo-
ną nitkę (patrz rysunek obok), a następnie ramkę zanurzono 
w roztworze mydła z wodą, tak że na ramce powstała błona my-
dlana. Następnie przebito górną część błony. 
Wybierz i podkreśl poprawne uzupełnienia zdań. 

Pozostała część błony z nitką przyjmie kształt taki jak na rysunku A/ B/ C/ D, ponieważ 
cząsteczki wody położone blisko nitki są przyciągane/ odpychane przez pozostałe cząsteczki 
wody tworzące błonę. Cząsteczki te ciągną przylegającą do nich nitkę, powodując jej naprę-
żenie. Gdybyśmy nie użyli detergentu, nie moglibyśmy uzyskać tak dużej błony, ponieważ 
wzajemne siły przylegania/ spójności cząsteczek wody tworzących taką błonę byłyby zbyt 
małe/ duże. 

Na rysunku przedstawiono schematycznie siły dzia-
łające na cząsteczkę wody na powierzchni kropli oraz 
w środku kropli ze strony sąsiednich cząsteczek wody. 

a) Narysuj siły działające ze strony sąsiednich cząste-
czek na krople otoczone czerwonymi kółkami. 

b) Podkreśl właściwe uzupełnienia zdania, aby po-
wstała informacja prawdziwa.

Wypadkowa siła przylegania/ spójności działająca 
na cząsteczki wody na powierzchni kropli wody jest 
skierowana do środka kropli/ skierowana na zewnątrz 
 kropli/ równa zero. 

Rozwiąż 
dodatkowe 
zadania
docwiczenia.pl

Kod: F7SG6N

1 

2 

A. B. C. D.
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Właściwości i budowa materii

Na zdjęciu przedstawiono kształt kropli trzech różnych cieczy: rtęci, wody i oleju po umiesz-
czeniu ich na szklanej płytce. Odpowiedz na pytania.

a) W którym przypadku siły przylegania cząsteczek do szkła są najmniejsze w porównaniu 
z siłami spójności między cząsteczkami cieczy, a w którym przypadku są największe? 
Uzasadnij odpowiedź. 

 

 

 

b) Jaka ciecz najprawdopodobniej znajduje się w kropli pierwszej z lewej strony (kropla A)? 
Dlaczego tak uważasz? Uzasadnij odpowiedź.

 

 

 

Wykonaj doświadczenia z Dziennika laboratoryjnego ze str. 38 i 39.

Dla dociekliwych

Wiesz, że podczas prania tkanin chcemy zmniejszyć napięcie powierzchniowe, aby woda 
dokładniej wniknęła we włókna tkaniny. W tym celu stosujemy detergenty oraz ciepłą wodę. 
Zastanów się, czy w niektórych przypadkach duże napięcie powierzchniowe wody w kontak-
cie z tkaniną może być korzystne. Jeśli tak, podaj chociaż jeden taki przykład.

 

 

3 

4 

    

• Siły spójności działające na cząsteczki wewnątrz cieczy się równoważą.

• Siły spójności działające na cząsteczki przy powierzchni cieczy nie równoważą się, dlatego 
powierzchnia cieczy zachowuje się jak naprężona błona.

• Im większe są siły przylegania między cieczą a podłożem, tym kropla jest bardziej  
spłaszczona.

 
  Zapamiętaj!

A. B. C.
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10  Stany skupienia. Właściwości  
ciał stałych, cieczy i gazów 

Na dobry początek

Na rysunkach A–C przedstawiono schematycznie rozmieszczenie cząsteczek ciał w trzech 
różnych stanach skupienia: ciekłym, stałym i gazowym. Do jednego ze szczelnie zamknię-
tych worków pokazanych na zdjęciach D–F włożono ciało stałe, do innego nalano cieczy, 
a do kolejnego wtłoczono dużą ilość gazu. 
Połącz rysunki ze zdjęciami worków, w których cząsteczki są rozmieszczone w sposób poka-
zany na rysunkach. Podpisz zdjęcia nazwami stanów skupienia ciał zamkniętych w workach.

Rozwiąż 
dodatkowe 
zadania
docwiczenia.pl

Kod: F7LUJX

1 

A. B. C.

D. E. F.

Które z przedstawionych ciał stałych w temperaturze pokojowej są plastyczne, które kruche, 
a które sprężyste? Zapisz pod ilustracjami właściwe określenia.

2 

A.

D.

B.

E.

C.

F.
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Właściwości i budowa materii

Wśród właściwości wymienionych w ramce podkreśl te, które dotyczą ciał stałych.

mają ustalony kształt • trudno zmienić ich objętość • nie mają ustalonego kształtu  
• łatwo zmienić ich objętość • wypełniają całą dostępną objętość

a) Zaznacz schematycznie na rysunku powierzchnię  
cieczy po przechyleniu szklanki w pokazany sposób.  

b) Zapisz, jak nazywamy powierzchnię cieczy.   

c) Opisz, w jaki sposób powierzchnia cieczy układa się w naczyniu będącym w spoczynku.

Wpisz do tabeli te spośród właściwości fizycznych podanych w ramce, które opisują ciecze, 
oraz te, które opisują gazy. Uwaga. Nie wszystkie właściwości muszą zostać wykorzystane, 
a niektóre opisują zarówno gazy, jak i ciecze.

łatwo zmienić ich objętość • trudno zmienić ich objętość • wypełniają całą  
dostępną objętość • mają ustalony kształt • nie mają ustalonego kształtu • tworzą 

powierzchnię swobodną

Właściwości fizyczne gazów Właściwości fizyczne cieczy

3 

4 

5 

    

• Ciała stałe: mają określony kształt i objętość, różnią się między sobą twardością, dzielimy je 
na kruche, sprężyste i plastyczne.

• Ciecze: nie mają własnego kształtu, są mało ściśliwe, wlane do naczynia tworzą powierzch-
nię swobodną.

• Gazy: przyjmują kształt naczynia, w którym się znajdują, są ściśliwe i rozprężliwe, samorzut-
nie wypełniają całą dostępną im przestrzeń.

 
  Zapamiętaj!
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11 Masa a siła ciężkości  
Uwaga. Przyjmij w zadaniach wartość współczynnika g = 10 

N
kg .

Na dobry początek

Przelicz jednostki masy. Obliczenia zapisz poniżej.

a) 3,56 kg =  g e) 4970 g =  kg

b) 23 547 kg =  t f) 5,23 t =  kg

c) 345 dag =  kg g) 3652 mg =  g 

d) 7,62 kg =  dag h) 0,531 g =  mg

Spośród wartości podanych w ramce wybierz szacunkowe masy, które możesz przypisać cia-
łom przedstawionym na ilustracjach, a następnie oblicz ciężar tych ciał.

50 g • 200 g • 6 kg • 20 kg • 600 kg • 2 t • 6 t
 

A.  B.  C.  D. 

m ≈  m ≈  m ≈  m ≈ 
Fg ≈  Fg ≈  Fg ≈  Fg ≈ 

Rozwiąż 
dodatkowe 
zadania
docwiczenia.pl

Kod: F7YTVG

1 Dodatek mat. 1.1, s. 123

2

Jest na to sposób! s. 32

1 kg = 100 dag, a 1 dag = 1
100 kg,

1 t = 1000 kg, a 1 kg = 1
1000 t,

1 mg = 1
1000 g, a 1 g = 1000 mg.

Przeliczanie jednostek masyJest na to sposób! 

Wiesz, że 1 kg = 1000 g, natomiast 1 g = 1
1000 kg, dlatego:

1. jeśli chcesz przeliczyć masę wyrażoną w kilogramach na masę wyrażoną w gramach, 
wartość liczbową pomnóż przez 1000; 

np. 1,345 kg = 1,345 ∙ 1000 g = 1345 g 
2. jeśli chcesz przeliczyć masę wyrażoną w gramach na masę wyrażoną w kilogramach, 
wartość liczbową podziel przez 1000;

np. 3473 g = 3473 : 1000 kg = 3,473 kg
Podobnie postępuj przy zamianie innych jednostek masy. 
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Korzystam z informacji

Rozwiąż zadanie na podstawie informacji

a) Podaj masę jabłka leżącego na wadze kuchennej (s. 31), wraz z niepewnością pomiarową. 

b) Zapisz maksymalną masę, jaką można wyznaczyć za pomocą wagi kuchennej przed-

stawionej na zdjęciu na s. 31, oraz dokładność tego pomiaru.  

c) Podaj trzy przykłady przedmiotów, których masę można wyznaczyć, korzystając z wagi 
szalkowej, oraz dwa przykłady przedmiotów, których absolutnie nie powinno się na niej ważyć. 
Uzasadnij swoją odpowiedź.

3

Jeżeli kupujemy pomidory na 
użytek domowy, możemy je 
zważyć za pomocą wagi 
szalkowej, której maksymalna 
dopuszczalna masa sięga kilku 
kilogramów. Dokładność 
pomiaru będzie wtedy 
uzależniona od tego, jakimi 
odważnikami dysponujemy.

Do ważenia kontenerów 
ładowanych na statki daleko-
morskie służą wielkie dźwigi 
wyposażone w ogromne 
magnesy. Masa towarów 
przewożonych w kontenerach 
jest zazwyczaj określana
w tonach, więc dokładność 
pomiaru też nie jest zbyt duża.

Obrączki najlepiej zważyć na 
wadze jubilerskiej, która 
pozwala precyzyjnie określić 
masę nawet niewielkiej ilości 
ważonego złota. Dzięki temu 
można dokładnie określić np. 
wartość rynkową złota, które 
zostało użyte do wykonania 
ważonych przedmiotow.

Jak ważyć, aby dobrze zważyć
Wagi różnią się wielkością, kształtem i zasadą działania. Dla każdej z nich określane 
są jednak zawsze maksymalna dopuszczalna masa i dokładność pomiaru. Ważne 
jest, abyśmy, zanim coś zważymy, wybrali odpowiedni przyrząd pomiarowy. Jeżeli 
położymy na wadze większą masę niż podana w instrukcji lub na obudowie urządze-
nia, możemy zniszczyć wagę. Należy się też zastanowić, jak precyzyjnego określenia 
masy potrzebujemy.
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Korzystam z informacji

Maksymalną masę możliwą do 
umieszczenia na wagach analogowych 
(ze wskazówką) można odczytać ze skali.

d)  Oblicz maksymalną masę, jaką może mieć ciało, które 
umieścimy na wadze szalkowej, jeżeli dysponujemy 
dokładnie takim zestawem odważników jak na zdjęciu.

e) Odpowiedz, czy za pomocą odważników ze zdjęcia powyżej precyzyjnie zważymy ciało, 
którego masa wynosi 37,5 g. Uzasadnij odpowiedź.

50

20 20
10

5 2 2 1

[g]

200 20
20 50

500
100

200
[mg]

podziałka

Na tej wadze kuchennej od 400 g 
do 500 g jest 10 małych krese-
czek, czyli podziałek. 
Jeżeli podzielimy 100 g przez 10,
to otrzymamy 10 g. Wychylenie 
wskazówki o 1 podziałkę oznacza 
zmianę masy o 10 g, zatem 
dokładność wyznaczenia masy 
za pomocą tej wagi wynosi 10 g.



Właściwości i budowa materii

Na rysunku zaznaczono wektor siły ciężkości Fg
® działającej 

na piłkę futbolową o masie 420 g. Oszacuj siłę ciężkości dzia-
łającą na piłkę do tenisa ziemnego o masie 60 g i narysuj ten 
wektor. Zachowaj proporcje długości wektorów.

Oblicz masę ciała, którego ciężar na Ziemi wynosi:

a) Fg = 0,25 N,  

b) Fg = 6,53 kN, 

c) Fg = 244 N, 

d) Fg = 260 mN. 

4

5

1 N

60 g

420 g

F1 = 3 N 

Fg

Wektor siły 
ciężkości Fg

® 
działającej na ciało 
jest zwrócony 
pionowo w dół. 
Jego punkt 
przyłożenia 
znajduje się 
w środku ciała.

Aby obliczyć masę 
ciała, gdy znasz jego 
ciężar, podziel ciężar 
ciała wyrażony 
w niutonach przez 10. 
Otrzymasz masę ciała 
wyrażoną 
w kilogramach.

•  Ciężar ciała (siła ciężkości) Fg
® 

 to siła, z jaką Ziemia przyciąga ciało o masie m.

• Ciężar ciała na Ziemi obliczamy ze wzoru: Fg = m · g, gdzie: g – współczynnik, g = 10 N
kg.

• Jednostką ciężaru jest niuton (1 N). 

 
  Zapamiętaj!

Obliczanie ciężaru ciała na ZiemiJest na to sposób! 

Pomnóż masę wyrażoną w kilogramach przez 10. Otrzymasz ciężar wyrażony w niutonach (N). 
Np. dla m = 400 g = 0,4 kg będzie to: 0,4 ∙ 10 = 4, zatem Fg = 4 N.
Dlaczego?
Ten sam wynik uzyskasz, jeżeli przeliczysz masę na kg i skorzystasz ze wzoru: 

Fg = m ∙ g,    gdzie g = 10 N
kg

np. dla m = 400 g = 0,4 kg będzie to: Fg = 0,4 kg ∙ 10 N
kg = 4 N

Uwaga. Gdy mnożymy dwie wielkości fizyczne, to jednostki można skracać tak jak liczby: 
5 ∙ 35 = 5 ∙ 35 = 3. W powyższym przykładzie mamy: Fg = 0,4 kg ∙ 10 N

kg = 4 N.
Często będziemy pomijali skreślanie jednostek i skracali je w pamięci.
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12 Gęstość substancji  

Na dobry początek

Uzupełnij obliczenia i zapisz przeliczenia jednostek objętości. 

a) 0,005 m3 wyraź w cm3

     0,005 m3 = 0,005 ∙ 1 m ∙ 1 m ∙  m = 0,5 cm ∙ 100 cm ∙  cm = 5000 cm3

b) 750 cm3 wyraź w dm3

c) 3,6 dm3 wyraź w cm3

Korzystając z danych zamieszczonych na rysunkach, dokończ obliczanie gęstości substancji. 

a) m = 4,8 g, V = 4 cm ∙ 1 cm ∙ 2 cm = , d = m
V , 

     zatem d =  g
cm3

Wynik ten oznacza, że 1 cm3 tej substancji ma masę  g.

b)  m =  

V =  

d = m
V , zatem d =  kg

dm3

Wynik ten oznacza, że 1 dm3 tej substancji ma masę  kg.      

Rozwiąż 
dodatkowe 
zadania
docwiczenia.pl

Kod: F7R55W

1 Dodatek mat. 1.4, s. 123

2 

4 cm
1 cm

2 cm

m = 4,8 g

4 dm
4 dm

4 dm

m = 96 kg

Przeliczanie jednostek objętościJest na to sposób! 

Aby zamienić objętość wyrażoną w cm3 na wyrażoną w m3:
rozpisz iloczyn czynników i zamień jednostki:
np. 360 cm3 = 360 ∙ 1 cm ∙ 1 cm ∙ 1 cm = 

= 360 ∙ 1
100 m ∙ 1

100 m ∙ 1
100 m = 36

100000 m3 = 0,00036 m3  lub

zamiast 1 cm3 wstaw 1
1000000 m3:

np. 360 cm3 = 360 ∙ 1
1000 000 m3 = 360

1 000 000 m3 = 36
100000 m3 = 0,00036 m3
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Właściwości i budowa materii

Przelicz jednostki gęstości. 

a) 11 300 kg
m3 =  g

cm3  d) 860 kg
m3 =  g

cm3

b) 1,13 g
cm3  =  kg

m3 e) 0,0013 g
cm3  =  kg

m3

c) 4 kg
dm3 =  kg

m3 f) 550 kg
m3 =  kg

dm3

Przeliczanie jednostek gęstościJest na to sposób! 

Zamieniając jednostki gęstości z g
cm3  na kg

m3, wartość liczbową mnożymy przez 1000.

np. 2,7 g
cm3  = 2,7 ∙ 1000 kg

m3 = 2700 kg
m3

Zamieniając jednostki gęstości z kg
m3 na g

cm3 , wartość liczbową dzielimy przez 1000.

np. 5900 kg
m3 = 5900 : 1000 g

cm3  = 5,9 g
cm3  

3 Dodatek mat. 1, s. 123

  Przykład  Oblicz masę ciała o gęstości 1,5 cm
g
3  i objętości 30 cm3.

Dane: Szukane:
d = 1,5 g

cm3  m = ?

V = 30 cm3                                

Sposób I
Gęstość 1,5 cm

g
3  oznacza, że 1 cm3 tego 

ciała ma masę m1 = 1,5 g. Jeżeli ciało ma objętość 
30 cm3, to jego masa jest 30 razy większa.

1 cm
1 cm1 cm

  m1 = 1,5 g

Sposób II
Przekształcamy wzór na gęstość:     d = m

V     /∙V 

d ∙ V = m
 V  ∙ V 

m = d ∙ V
Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

m = 1,5 g
cm3  ∙ 30 cm3 = 45 g  

Odpowiedź: Masa tego ciała wynosi 45 g.

Patrz przykład
docwiczenia.pl

Kod: F7G4RT

    

3 cm

 10 cm

1 cm

m = 1,5 g ∙ 30 = 45 g

Pamiętaj, że jednostki 
możemy skrócić tylko 
wtedy, gdy są takie same!
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 Gęstość substancji  

Przeanalizuj „Przykład” na s. 34 i oblicz masę ciała o gęstości 2,5 cm
g
3  i objętości 80 cm3.

Oblicz masę deski olchowej o wymiarach 15 mm × 90 mm × 500 mm. 
Gęstość drewna olchowego wynosi 570 m

kg
3 .

Krok 1  Wypisz dane i szukane.

Krok 2  Zamień wymiary deski podane w milimetrach na metry. 

15 mm =  m,         90 mm =  m,           500 mm =  m

Krok 3  Oblicz objętość deski.

V =  m ∙  m ∙  m =  m3

Krok 4  Oblicz masę deski, korzystając ze wzoru: m = d ∙ V.

Dla dociekliwych 

Brąz to stop miedzi z cyną. Oblicz gęstość brązu uzyskanego ze stopienia 100 g cyny o gęstości 
7,3 cm

g
3  oraz 900 g miedzi o gęstości 8,9 cm

g
3 .

4 

5 
Patrz wskazówka 
w „Przykładzie” na s. 34.

6 

    

• Gęstość informuje, jaką masę ma objętość jednostkowa substancji, np. 1 cm3, 1 dm3 czy 1 m3. 

• Gęstość obliczamy ze wzoru: d = m
V

, gdzie m – masa substancji, V – jej objętość. 

 
  Zapamiętaj!
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13 Wyznaczanie gęstości  

Na dobry początek

Uczniowie mają wyznaczyć gęstość substancji, z której wykonano klocek w kształcie prosto-
padłościanu. Ponumeruj odpowiednio kolejne czynności, które powinni wykonać. 

Uwaga. Nie wszystkie podane czynności należy wykonać, aby wyznaczyć gęstość. Zadanie 
ma więcej niż jedno rozwiązanie.

Rozwiąż 
dodatkowe 
zadania
docwiczenia.pl

Kod: F7ZX28

1 

Wyznaczenie 
temperatury otoczenia.

Obliczenie gęstości 
prostopadłościanu.

Obliczenie objętości 
prostopadłościanu.

Obliczenie pola powierzchni całkowitej 
prostopadłościanu.

Zmierzenie długości wszystkich krawędzi 
prostopadłościanu i zapisanie wyniku pomiaru.

Zważenie prostopadłościanu i zapisanie 
wyniku pomiaru.

Linijką zmierzono długości krawędzi trzech sześcianów, a następnie wyznaczono za pomocą 
wagi ich masy (patrz rysunki A–C).

a) Na podstawie informacji podanych na ilustracjach uzupełnij dane i oblicz gęstości sub-
stancji, z których wykonane są poszczególne sześciany.

2 

111 222 3 4 550 66 7 8 9 10

B.

111 222 3 4 550 66 7 8 9 10

A.

m = 306,1 g  V = 3 cm ∙ 3 cm ∙ 3 cm =           d =  

m =      V =           =          d =  
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Wyznaczanie gęstości  

b) Na podstawie otrzymanych wyników i danych 
z tabeli określ, z jakich metali lub stopów mogły 
zostać wykonane sześciany A–C.

Na podstawie informacji podanych na ilustracjach oblicz gęstość kamienia. W obliczeniach 
pomiń objętość sznurka.

Vwody = 

Vwody+kamienia = 

Vkamienia = 

mkamienia = 

dkamienia = mkamienia
Vkamienia

 = 

Na podstawie poniższych rysunków oblicz gęstość cieczy znajdującej się w cylindrze 
miarowym.

mcylindra = 

mcylindra+cieczy = 

mcieczy = 

Vcieczy = 

dcieczy = mcieczy
Vcieczy

 = 

3 

4 

Wykonaj 
doświadczenie
docwiczenia.pl

Kod: F7F54P 
Wykonaj doświadczenie ukryte pod kodem QR.

Sześcian A 

Sześcian B 

Sześcian C 

111 222 3 4 550 66 7 8 9 10

C. m =   

V =  =  

    =  

d = 

Metal lub stop Gęstość cm
g
37 A

nikiel 8,9

aluminium 2,7

tytan 4,5

stal 7,5–7,9

ołów 11,3
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Cel: Zbadanie zjawisk związanych z napięciem powierzchniowym i siłami spójności 
w cieczach.

Potrzebne będą: szklanka, talerz, mydło w płynie, nitka, taśma klejąca, ostry przedmiot 
(np. igła lub wykałaczka), woda.

Przebieg doświadczenia:
1. Przygotuj roztwór wody z mydłem i nalej go na talerzyk. 
2. Do szklanki przyklej taśmą klejącą napiętą nić (patrz 

zdjęcie). Następnie na chwilę zanurz górną część szklan-
ki z nitką w wodzie z mydłem, tak aby powstała błona 
 mydlana przedzielona na środku nicią (patrz zdjęcie).

3. Przebij ostrym narzędziem błonę mydlaną z jednej strony 
nitki. Co obserwujesz? 

4. Eksperyment możesz powtórzyć, przebijając błonę 
z drugiej strony nitki. W tym celu oznacz strony szklanki 
np. fl amastrem.

Obserwacje:

Po przebiciu błonki mydlanej z jednej strony nitki 

Wniosek:

Po przebiciu błony siły spójności występujące między cząsteczkami cieczy powodują 
zmniejszanie/ zwiększanie się pola powierzchni błony mydlanej.

Wyjaśnienie, dlaczego tak się dzieje, znajdziesz pod kodem QR.

Napięcie powierzchniowe. Błona mydlanaDziennik laboratoryjny  Tematy 8–9

Dowiedz się 
więcej
docwiczenia.pl

Kod: F72ALY
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Dziennik laboratoryjny

  

Cel: Zbadanie zjawisk związanych z napięciem powierzchniowym i siłami spójności 
w cieczach.

Potrzebne będą: sztywny karton lub cienka tektura, nożyczki, płyn do mycia naczyń, 
igła lub wykałaczka, miska, woda.

Przebieg doświadczenia:

1. Wytnij z grubego kartonu lub cienkiej tektury płaską 
łódkę o kształcie zbliżonym do jednego z dwóch 
przedstawionych poniżej.

2. Nalej wody do miski, tak aby przykryła całe dno. 

Uwaga. Bardzo ważne, aby naczynie nie miało wcześniej kontaktu z dużą ilością de-
tergentu (np. płynu do mycia naczyń, proszku do prania, mydła).

3. Połóż tekturową łódkę na wodzie przy brzegu naczynia.
4. Za pomocą ostrego narzędzia (np. igły) weź niewielką kroplę płynu do mycia naczyń 

i wpuść ją do otworu w łódce. Co obserwujesz?
Obserwacje:

Po umieszczeniu kropli płynu do mycia naczyń w otworze wewnątrz łódki

Wniosek: 

Detergenty zmniejszają/ zwiększają napięcie powierzchniowe wody.

Zmniejszenie napięcia powierzchniowego jest spowodowane zmniejszeniem/ zwiększe-
niem się sił spójności między cząsteczkami wody po zastosowaniu detergentów.

Zastosowanie detergentów powoduje przerwanie „błonki” na powierzchni wody 
w pewnych jej obszarach. Cząsteczki wody zaczynają się poruszać od obszarów 
mniejszego/ większego napięcia powierzchniowego do obszarów mniejszego/ większego 
napięcia powierzchniowego.

Siły spójności. Tekturowa łódkaDziennik laboratoryjny  Tematy 8–9

Obejrzyj fi lm
docwiczenia.pl

Kod: F7E3WX

tu umieścisz3–6 cm
kroplę płynu

do mycia
naczyń
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Test powtórzeniowy Właściwości  
i budowa materii

Rozwiąż test
docwiczenia.pl

Kod: F78JD3

Wskaż takie uzupełnienia zdania, aby powstała informacja prawdziwa.

W temperaturze pokojowej rtęć występuje w stanie A/ B, natomiast powietrze – w stanie C/ D. 

A. stałym  B. ciekłym C. ciekłym i gazowym D. gazowym 

Wskaż informację, która jest prawdziwa w odniesieniu do gazów i cieczy.

A. Nie mają ustalonego kształtu i są ściśliwe.

B. Są nieściśliwe.

C. Nie mają ustalonego kształtu i są nieściśliwe.

D. Nie mają ustalonego kształtu.

Wskaż takie uzupełnienia zdania, aby powstała informacja prawdziwa.

Zastosowanie detergentów A/ B napięcie powierzchniowe wody, dlatego po dodaniu tych sub-
stancji stalowa igła C/ D na powierzchni wody.  

A. zmniejsza B. zwiększa C. utrzymuje się D. nie utrzymuje się

Oceń prawdziwość zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

1. Gazy lepiej przewodzą ciepło niż ciała stałe. P F

2. Jedynie ciała stałe mają zdolność przewodzenia prądu. P F

3. Trudno zmienić objętość ciała stałego, gdyż odległości między 
jego cząsteczkami są bardzo małe. P F

Wybierz właściwe dokończenie zdania, aby powstała informacja prawdziwa.

Gdybyśmy przenieśli kamień z powierzchni Ziemi na powierzchnię Księżyca, to

A. jego masa i ciężar zmniejszyłyby się.

B. jego masa nie zmieniałaby się, a ciężar by wzrósł. 

C. jego masa nie zmieniłaby się, a ciężar by zmalał.

D. zarówno jego masa, jak i ciężar by się nie zmieniły.

Kula A została wykonana z materiału o gęstości  
3 cm

g
3 , kula B ma taką samą gęstość jak kula C, wyno-

szącą 5 cm
g
3 , a kula D ma masę mniejszą od kuli C.

Oceń prawdziwość zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F ‒ jeśli jest fałszywe.

1. Kula C ma masę mniejszą od kuli B. P F

2. Kula D ma gęstość mniejszą niż 5 cm
g
3 . P F

1 

2 

3 

4 

5 

6 A B
C D
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128

Pierwsze spotkanie z fizyką

s. 8 zad. 5 ,
, ,x 30 1 61

3 79 100 7 85km
l km l$
$

.=

Właściwości i budowa materii

s. 22 zad. 4 n
,n 0 15
60 400 000nm

m
= =  

s. 35 zad. 6 v v ,d m m
8 7

sn cu
sn cu

cm3
g

= +
+

=

s. 36 zad. 2a) ,d 11 3
cm3

g
=  

    2b)  ,d 7 7
cm

g
3=   

    2c) ,d 2 7
cm

g
3=

Hydrostatyka i aerostatyka

s. 45 zad. 4 p dgh 1260PaD = =

s. 48 zad. 3 F F
S
S 100 N2 1

1 2= =  

s. 53  zad. 3 ,F dgV 0 3 Nw = =

Kinematyka

s. 59 zad. 2a) v t
s 75 h

km= =  

s. 62 zad. 4a vs t 15 m= =

s. 63 zad. 2a ) t t
s 600 s1 1

1= =

s. 63 zad. 2b) t t
s 600 s2 2

2= =

s. 63 zad. 2c) v ,t t
s s 1 6sr s

m
1 2
1 2= +
+

=l

s. 65 zad. 5b) vt a 9 sD
= =  

s. 67 zad. 4 v at 9 s
m= =

Odpowiedzi do wybranych zadań obliczeniowych
s. 68 zad. 1b) ,a t

s2 2 5
s
m

2 2= =

s. 69 zad. 3d) s P 125 m= =D

Dynamika

s. 76 zad. 4 ,a m
F 0 5 s

m
2= =

s. 76 zad. 5 v at m
F t 2 s

m$= = =

s. 79 zad. 3d) s at m2 130
2
.=

Praca, moc, energia

s. 90 zad. 5a) F s
W 800 N= =  

s. 91 zad. 8 ,W 2
1 0 5 100 25m N J$ $= =   

s. 94 zad. 5b) v v v,2 1 262
3

1 1= =

s. 96 zad. 3a) E m m m g h 12 Jp 1 2 3 $D D= + + =^ h  

s. 97 zad. 4a) h mg
E

80 mp
= =

s. 97 zad. 5 , , %E d ghV 192 7 83MJp . hD = =  

s. 99 zad. 3 v ,m E2 1 44 kgk
2= =  

s. 101 zad. 6 , ,s s s s16 7 34m mr r h= = + =

Termodynamika

s. 108 zad. 5b) v
v ,E

E 2 1
0

300
0

300 2
= =b l  

s. 114 zad. 4 T T T 30°Ck 0 D= + =  

s. 115 zad. 5d) c 400 kg C
J
°= $  

s. 118 zad. 3c)  c m
Q 335 000 kg

J= =  



Zdjęcie na okładce: Shutterstock/Tischenko Irina

Zdjęcia: BE&W: Alamy Stock Photo - Hi-Story s. 6a, Stockimo/Teresa Williams s. 8; GRANGER COLLECTION s. 6c; HERITAGEIMAGES/Oxford Science 
Archive s. 6d; Nature Picture Library/Kim Taylor s. 23/1b; Wojciech Wójcik s. 97; DIOMEDIA: Design Pics Historical / Ken Welsh s. 6d, Mary Evans s. 60, 
Entertainment pictures s. 88c; EAST NEWS: Agencja SE/Piotr Bławicki s. 82c, 95d; EUROPEAN SPACE AGENCY: Stephane Corvaja s. 73/1b; CNES-
ARIANESPACE / Optique Vidéo du CSG s. 80c; GETTY IMAGES: Corbis Documentary/Roger Ressmeyer s. 11a; NASA: Glenn Research Center/Paul Riedel, 
Al Lukas s. 78b; PROFIMEDIA: Corbis/Visuals Unlimited/Loren Winters s. 63a; SHUTTERSTOCK: Albert Russ s. 5a, workretro s. 5c, Alila Medical Media s. 
5e, Michal Ludwiczak s. 5f, donghero s. 9a, horiyan s. 9b, Skobrik s. 9c, Serhiy Kobyakov s. 9d, Lipskiy s. 9e, dimid_86 s. 9f, Jana Behr s. 9g, Volodymyr 
Krasyuk s. 9i, Pat_Hastings s. 11b, John Evans s. 11d, IM_photo s. 12a, Christian Delbert s. 12b, mstfcn s. 12c, Lane V. Erickson s. 15, wavebreakmedia 
s. 16b, Sunny Celeste s. 27/2c, Madlen s. 27/2e, Dmitry Kalinovsky s. 29d, aniad s. 30b, tcly s. 30c, Maglara s. 30-31a, oksana2010 s. 31b, Voronina 
Svetlana s. 42a, Africa Studio s. 42b, 86, konstantynov s. 42c, BW Folsom s. 42d, Jareso s. 44a, lzf s. 44b, 3DMI s. 45a, Early Spring s. 45b, horiyan s. 
45c, Lunatictm s. 45d, Djols s. 46a, Karl R. Martin s. 51, Stocksnapper s. 56, Ryszard Filipowicz s. 60-61, Mino Surkala s. 64b, Matt Trommer s. 73/1a, 
donatas1205 s. 73/1e, Maksim Toome s. 73/1f, Pressmaster s. 82d, Studio AM s. 87a, b, Valentyn Volkov s. 88a, Chris Rawlins s. 88b, Fedor Selivanov s. 
88d, coxy58 s. 89a, gwycech s. 89b, Nieuwland s. 89c, Brian Kinney s. 89d, r.classen s. 89e, Darren Brode s. 94, carballo s. 95e, ChameleonsEye s. 95f, 
kaprik s. 98a, moreimages s. 106a, nikkytok s. 106c, logoboom s. 106d, Ollyy s. 111a; THINKSTOCK/GETTY IMAGES: Hemera - Dirk  Schroder s. 5b, 
Benis Arapovic s. 11c, Aleksandr Lychagin s. 71b, Anna Sirotina s. 73/2c, Daniel Slocum s. 116f; Jupiterimages/PhotoObjects.net s. 35; Ingram Publishing 
s. 64c; Stockbyte s. 73/2a, 87c, Stockbyte/Tom Brakefield s. 80b; iStockphoto s. 9h, 16a, 23/1a, 27/2a, b, 27/2d, 27/2f, 29a, 29b, 29c, 46b, 59a, 59b, 
59c, 59d, 64a, 65, 71a, 73/1c, 73/2b, 78a, 80a, 82a, 82b, 87d, 93, 95a, 95b, 95c, 95g, 98b, 98c, d, 106b, 109a, 109b, 109c, 109d, 109e, 109f, 111b, 
116a, 116b, 116c, 116d, 116e oraz Anna Budzyńska s. 5d, 7, 10, 14, 18, 23/1c, 23/2, 23/3a, b, 25, 27/1d, e, f, 30a, 38, 39, 48, 50, 54, 55, 70, 83, 84, 
105, 119, 120, 121, 126; Agnieszka Żak s. 26; Andrew Davidhazy, Professor Imaging and Photographic Technology School of Photo Arts and Sciences/RIT 
s. 63b; Wikimedia Commons/Public domain s. 92; Flight-report/Twitter s. 99; Maciej Wróbel s. 104. 



Zeszyt ćwiczeń wspiera kształcenie kluczowych umiejętności – planowanie 

i przeprowadzanie doświadczeń oraz rozwiązywanie zadań różnego typu.

Powtarzanie 
i utrwalanie wiadomości

Zapamiętaj!
najważniejsze wiadomości 

na końcu każdej lekcji  

Test powtórzeniowy
zadania sprawdzające na 

końcu każdego działu

Wykonywanie prostych 
doświadczeń

Dziennik laboratoryjny
doświadczenia po każdym 

dziale, w tym doświadczenia 

obowiązkowe

Dodatkowe materiały on-line
fi lmy z doświadczeń, zadania, 

przykłady, karta wzorów – 

dostępne pod kodami

Rozwijanie 
umiejętności 
matematycznych

Dodatki matematyczne 
z przykładami 

Jest na to sposób! 
proste wskazówki 

o charakterze 

matematycznym

Obejrzyj fi lm
docwiczenia.pl 
Kod: F7E3WX

Rozwiązywanie różnych 
typów zadań

Na dobry początek
proste zadania wprowadzające 

w temat

Korzystam z informacji 
ciekawe treści wraz z zadaniami 

sprawdzającymi

Dla dociekliwych 
zadania dla bardziej 

zainteresowanych fi zyką 

www.nowaera.pl fi zyka@nowaera.pl

infolinia: 801 88 10 10, 58 721 48 00

F7E3WX
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