
Zestaw krótkich sprawdzianów wiadomości z FIZYKI opracowanych dla
uczniów I klasy gimnazjum.

Spis treści:
1. Podstawowe pojęcia fizyczne.
2. Pomiary długości, pola powierzchni i objętości.
3. Masa ciała i gęstość substancji.
4. Siła jako miara oddziaływań.
5. Budowa cząsteczkowa materii

Kartkówka nr 1 – Podstawowe pojęcia fizyczne

Grupa I

1. Wymienione pojęcia, oznaczające substancje, ciała fizyczne i zjawiska, umieść w odpowiednich rubrykach
tabelki: lód, cukier, szklanka, padający deszcz, góra lodowa, rower, latający ptak.

Substancja
Ciało
fizyczne
Zjawisko
fizyczne
2. Wymień podstawowe wielkości fizyczne Układu Międzynarodowego (SI),oraz podaj ich jednostki.
3. Wykonano pomiary długości. Wynoszą one 3m 25 cm, 35 cm 60 mm. Podaj te wyniki w centymetrach.

Grupa II

1. Wymienione pojęcia, oznaczające substancje, ciała fizyczne i zjawiska fizyczne, umieść w odpowiednich
tabelkach: tlen, telewizor, paląca się zapałka, krzesło, drewno, wiejący wiatr.

Substancja
Ciało
fizyczne
Zjawisko
fizyczne

2. Podaj podstawowe wielkości fizyczne Układu Międzynarodowego ( S I ), oraz ich jednostki.
3. Wykonano pomiary długości. Wynoszą one 2m 45 cm, 50cm 24mm. Podaj te wyniki w centymetrach.

_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Kartkówka nr 2 - Pomiary długo ści, pola powierzchni i objętości

Grupa I

1. Uporządkuj wartości długości, podane w różnych jednostkach, od najmniejszej do największej.
a) 2dm, b) 120 cm, c) 10 mm, d) 5m, e) 4 km, f) 2cm, g) 0,2 dm, h) 0,6 m.

2. Powierzchnia ekranu telewizora jest równa około 1500 cm² a powierzchnia bloku rysunkowego ma wartość

0, 15 m ². Która powierzchnia jest większa ?
3. Wanna ma objętość 0,2 m³. Ile maksymalnie litrów wody można do niej nalać ?



Grupa II

1. Uporządkuj wartości długości, podane w różnych jednostkach, od najmniejszej do największej.
a)6mm, b) 2m, c) 1,5 km, d) 8 cm, e) 0,4 dm, f) 0,3 m, g) 5 dm, h) 230 cm.

2. Skrzydła muchy mają powierzchnię około 0,13 cm ². Czy powierzchnia jest mniejsza
od powierzchni źdźbła trawy, która wynosi 0, 0002 m² ?

3. Objętość kubeczka do herbaty wynosićwierć litra. Ile wyniesie wartość tej objętości w cm ³ ?

Grupa III

1. Uporządkuj wartości długości, podane w różnych jednostkach, od najmniejszej do największej
a) 12km, b) 10cm, c) 0, 8 dm, d) 0,7 m, e ) 10 dm, f) 330cm, g) 12mm, h) 6 m.

2. Pole powierzchni działki wynosi 5 arów. Jaka to jest wartość wyrażona w dm ² ?
3 .Objętość wody podano w litrach. Wynosiła ona 6,5 l. Podaj tą wartość w cm ³.

Grupa IV
1. Uporządkuj wartości długości, podane w różnych jednostkach, od najmniejszej do największej.

a) 0,4dm, b) 0, 9 m, c) 12 dm, d) 225 cm, e) 15 mm, f) 11m, g) 3,5 km, h) 11cm.
2. Pole powierzchni sali lekcyjnej wynosi 55, 2 m ². Ile wynosi długość tej sali, jeśli szerokość wynosi 6 m ?
3. Cysterna do przewozu mleka ma objętość 9 m ³. Ile litrów mleka zmieści się w niej ?

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Kartkówka nr 3 – Masa ciała i gęstość substancji

Grupa I
1. Gęstość jest:

a) wielkością zależną od objętości ciała
b) wielkością fizyczną charakteryzującą substancję
c) wielkością zależną od masy ciała
d) równą iloczynowi masy i objętości

2. W jaki sposób wyznaczyć gęstość ciała o nieregularnych kształtach. Podaj kolejność wykonywanych
czynności oraz wymień potrzebne Ci przyrządy.

3. Oblicz objętość oleju, którego masa wynosi 920 g. Gęstość oleju jest równa 0,92 g/cm³.

Grupa II

1.. Substancje uszeregowane według wzrastającej gęstości – to:
a) żelazo, rtęć, oliwa, woda
b) oliwa, woda,żelazo, rtęć
c) złoto,żelazo, powietrze, woda
d) rtęć, woda, oliwa,żelazo

2. W jaki sposób można wyznaczyć gęstość cieczy. Podaj kolejno wykonywane czynności oraz wymień
potrzebne Ci przyrządy.

3. Jaka jest masa ciepłego powietrza, które wypełnia balon o objętości 10m³? Gęstość takiego powietrza
wynosi 1,18 kg/m³



Grupa III
1. Gęstość lodu jest mniejsza niż wody. Czy masa wody, która powstała z lodu i masa lodu są takie same ?

a) Masa wody jest większa, bo większa jest jej gęstość.
b) Masa lodu i wody z niego powstałej jest taka sama, bo proces topnienia nie ma wpływu na masę

ciała
c) Masa lodu jest większa, bo jego objętość jest większa.

2. W jaki sposób można wyznaczyć gęstość ciała o nieregularnych kształtach. podaj kolejno wykonywane
czynności oraz wymień potrzebne Ci przyrządy.

3. Jaka jest gęstość prostopadłościennego kawałka drewna o masie 0,024 kg i wymiarach dł 0,5m, szer.
0,2m, wys. 0,4m.

Grupa IV
1. Dwie kule o jednakowej masie wykonano z dwóch różnych substancji. Objętość kuli A jest 2 razy większa

od objętości kuli B. Porównaj gęstości tych kul. Która odpowiedź jest poprawna ?
a) gęstość A = gęstość B
b) gęstość A = 2 gęstość B
c) gęstość A = ( ½ ) gęstości B

2. W jaki sposób wyznaczyć gęstość ciała o regularnych kształtach. Podaj kolejno wykonywane czynności
oraz wymień potrzebne Ci przyrządy.

3. Jaką objętość zajmuje korkowy klocek o masie 2,7 kg ? Gęstość korka wynosi 270 kg/m³

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Kartkówka nr 4 – Siła jako miara oddziaływań

Grupa I
1. Przyciąganie pomiędzy potartym bursztynem i kawałkiem papieru – to przejaw oddziaływania:

a) grawitacyjnego,
b) magnetycznego,
c) elektrycznego.

2. Trzej chłopcy ciągną sanki w tę samą stronę, działając siłami o tej samej wartości w kierunku poziomym.
Określ wartość każdej siły, jeżeli ich wypadkowa wynosi 150 N. przedstaw tę sytuację na rysunku.

3. Przyjmując, g = 10N/kg, oblicz siłę ciężkości, która działa na ciało o masie 5,3 kg.

Grupa II

1. Igła magnetyczna kompasu ustawia się w ściśle określony sposób, gdy obok niej umieścimy:
a) gumowy korek,
b) nożyczki,
c) plastikowy kubeczek,
d) wełniany szalik.

2. Na jeden punkt ciała działają trzy siły: F1 = 1 N, F2 = 3 N i F3 = 5 N. Wektory wszystkich sił leżą na jednej
prostej ( mają ten sam kierunek, ale mogą mieć różne zwroty ). Jakie wartości może mieć siła wypadkowa?
Przedstaw to graficznie.

3. Oblicz ciężar ciała o masie 250 kg. Przyjmij g = 10 N/kg.

Grupa III

1. Siła grawitacyjna działa pomiędzy:
a) dwoma magnesami,
b) dwiema piłkami,
c) dwiema gwiazdami,
d) wszystkimi wyżej wymienionymi ciałami.

2. Na punkt A działają dwie przeciwnie zwrócone siły: F1= 2,5 N i F2 = 4 N. Ile wynosi wartość siły
równoważącej? Przedstaw to graficznie.

3. Przyjmując g= 10N/kg, oblicz siłę ciężkości, która działa na ciało o masie 1,4 kg.



Grupa IV

1. Piłka odbija się od podłogi dlatego,że działa na nią siła:
a) grawitacyjna,
b) sprężystości podłoża,
c) elektryczna,
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne.

2. Na sanki działają trzy siły. Wszystkie działają w kierunku poziomym, ale mają rożne zwroty. Ich wartości
to:
F1= 20 N, F2 = 30 N, F3 = 50 N. Wiemy,że sanki nie poruszają się. Przedstaw na rysunku siły działające na
sanki.

3. Oblicz ciężar ciała o masie 12,5 kg. Przyjmij g = 10N/kg.

__________________________________________________________________________________

Kartkówka nr 5 - Budowa materii

Grupa 1

1. Woda jest:
a) pierwiastkiem,
b) związkiem chemicznym,
c) mieszaniną,
d) roztworem.

2. Określ stan skupienia w jakim występują podane substancje w temperaturze pokojowej.
Substancja Stan skupienia

woda
tlen
rtęć

parafina
żelazo
szkło
azot

3. Wymień czynniki wpływające na szybkość parowania:
----------------------------------------- -------------------------------------
----------------------------------------- ------------------------------------
Czym się różni parowanie od wrzenia ?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grupa II

1. Wodór jest:
a) pierwiastkiem,
b) związkiem chemicznym,
c) mieszaniną
d) roztworem

2. Określ stan skupienia podanych postaci wody

Postać wody Stan skupienia
deszcz
mgła
szron

para wodna
grad
szadź



rosa
lód
śnieg

3. Opisz budowę cząsteczkową ciał stałych. Jaka jest różnica między ciałem krystalicznym a bezpostaciowym ?
Podaj przykłady ciał o takiej budowie.

Grupa III

1. Wśród wymienionych substancji wskaż listę tylko pierwiastków:
a) benzyna, ropa naftowa, tlen, hel,
b) tlen, azot,żelazo, rtęć, tlen, hel,
c) węgiel, woda, piasek, ołów,
d) złoto, srebro,żelazo, ołów, sól kuchenna.

2.Połącz w pary:

a) benzyna A) dyfuzja
b) diament B) ciało fizyczne
c) samochód C) siły spójności
d) przyciąganie między cząsteczkami D) powierzchnia swobodna
e) „lustro” wody E) substancja
f) rozchodzenie się zapachu F) kryształ

2. Opisz budowę cząsteczkową gazu. Co to znacz,że gaz jestściśliwy ?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grupa IV

1. Atmosfera ziemska jest:
a) mieszaniną pierwiastków,
b) mieszaniną samych związków chemicznych,
c) mieszaniną pierwiastków i związków chemicznych,
d) jednolitym ( jednorodnym ) gazowym związkiem chemicznym.

2. Porównaj cechy fizyczne stanów skupienia materii przez wpisanie TAK lub NIE

Stan stały Stan ciekły Stan gazowy
Zmiana kształtu

Zmiana objętości

Powierzchnia swobodna

3. Jakie siły nazywamy siłami spójności a jakie siłami przylegania ? Jaki związek z tymi siłami ma
występowanie menisku wklęsłego? ( wykonaj rysunek ).

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

_______________________


