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Grupa A Klasa ....................
Imię i nazwisko ...................................

Liczba punktów ...... / ......

Karta pracy z działu "Dynamika"
Uzupełnij zdania 1 i 2, wybierając właściwą odpowiedź spośród podanych.
1. Gdy autobus gwałtownie ruszy z przystanku, pasażer siedzący w fotelu przodem do
kierowcy A/ B/ C/ D.
2. Gdy autobus gwałtownie ruszy z przystanku, pasażer siedzący w fotelu tyłem do
kierowcy A/ B/ C/ D.
A. przechyli się w stronę kierowcy (do przodu pojazdu)
B. nie odczuje żadnego oddziaływania
C. zostanie dociśnięty do oparcia fotela
D. przechyli się do tyłu pojazdu

Zaznacz sytuacje, w których bezwładność odgrywa pozytywną rolę.
       A. wbijanie gwoździa młotkiem                           C. przesuwanie szafy
       B. hamowanie samochodu                                    D. wirowanie upranych ubrań

Na rysunku zaznaczono dwie siły działające na ciało. Siła
wypadkowa ma wartość:

A. większą niż 7 N.         B. mniejszą niż 7 N.         C. równą 7 N.

Na wagon znajdujący się w ruchu działają siły
tak, jak przedstawiono to na ilustracji. Z rysunku
wynika, że wagon:

A. przyspiesza,                      
B. zwalnia,                    
C. nie zmienia prędkości.

Staś i Zosia pchają szafę poziomo w prawo. Staś działa siłą o wartości 300 N, a Zosia siłą
o wartości 200 N. Kierunki i zwroty obu sił są zgodne. Oblicz siłę wypadkową działającą
na szafę. Zapisz obliczenia. Pomiń siłę tarcia.

Oblicz siłę działającą na ciało o masie 30 kg, dla którego
zależność prędkości od czasu przedstawiono na wykresie.
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Uzupełnij zdania a) i b) tak, aby powstała informacja prawdziwa.
a) Podczas swobodnego spadania ciała

b) Podczas swobodnego spadania ciała

1. prędkość pozostaje stała,

ponieważ

A. na ciało działa stała siła.

2. przyspieszenie ma stałą
wartość, B. działające na ciało siły

równoważą się.

3. jego przyspieszenie
zależy od

C. czasu spadania.

4. jego prędkość D. masy ciała.

Na wykresie przedstawiono zależność prędkości od czasu dla
motocyklisty, który poruszał się po linii prostej na pewnym
odcinku autostrady.
Uzupełnij zdanie.  Ruch motocyklisty opisuje A/ B/ C.
A. I zasada dynamiki Newtona
B. II zasada dynamiki Newtona
C. III zasada dynamiki Newtona

Zaznacz słowa będące właściwymi uzupełnieniami zdań.
1. Kiedy uderzysz kolanem w coś twardego, czujesz ból z powodu działania 
siły akcji / reakcji twardego podłoża.
2. Kiedy samochód ciągnie przyczepę, działa na nią siłą, którą nazywamy 
siłą akcji/ reakcji.
3. Ptak usiadł na gałęzi, zatem gałąź działa na jego nogi siłą akcji / reakcji.

Jeśli w próżni z jednakowych wysokości upuścimy równocześnie arbuz i brzoskwinię, to:
       A. szybciej spadnie brzoskwinia,                    C. oba owoce spadną równocześnie.
       B. szybciej spadnie arbuz,

W każdej parze ciał zaznacz to, na które działają mniejsze siły oporu podczas ruchu.

Które z czynności (1–3) wykonuje się w celu zwiększenia tarcia (A), a które – w celu
jego zmniejszenia (B)? Zaznacz odpowiedni kwadrat.

1. stosowanie łożysk   A/  B    2. budowa dróg o chropowatej nawierzchni   A/  B
3. posypywanie oblodzonej jezdni piaskiem     A/  B


