
Zadania z działu „Praca, moc, energia” 

(Rozwiązując poszczególne zadania wypisz dane, 

szukane, zapisz odpowiedni wzór, podstaw dane i 

zapisz jednostkę szukanej wielkości oraz napisz 

odpowiedź. Ponadto przyjmujemy     
 

  
) 

1. Chłopiec przesuwał szafę siłą o wartości 

100 N na drodze 3 m. Oblicz pracę 

wykonaną przez chłopca. 

 

2. Pewne urządzenie w czasie 4 s wykonuje 

pracę 4000 J. Oblicz moc tego urządzenia. 

 

3. Podczas rozpędzania kuli na poziomym 

torze została wykonana praca 8 kJ. O ile 

wzrosła energia kinetyczna kuli? Pomiń 

opory ruchu. 

 

4. Ptak o masie 1 kg leci na wysokości 4 m 

nad ziemią z prędkością   
 

 
. Oblicz 

całkowitą energię ptaka. 

 

5. Wykres przedstawia zależność wartości 

siły działającej na wózek od przebytej 

drogi. Oblicz pracę wykonaną podczas 

przemieszczania wózka o 8 m. 

 

6. Energia kinetyczna wózka poruszającego 

się z prędkością   
 

 
 wynosi 9 J. Oblicz 

masę tego wózka. 

 

7. Praca mechaniczna wykonana podczas 

podnoszenia dyni o masie 3 kg wynosi 60 

J. oblicz wysokość, na jaką została 

podniesiona dynia. 

 

 

8. Tomek pokonał różnicę wzniesień 100 m, 

a Jurek w tym samym czasie – różnicę 

200 m. Podczas wspinaczki wykonali 

pracę przeciwko sile grawitacji. Masa 

Tomka wraz z ekwipunkiem wynosiła 100 

kg, a Jurka - 50 kg. Porównaj moc 

chłopców. 

 

9. Kulka spada swobodnie z wysokości 5 m. 

Oblicz prędkość kulki w chwili uderzenia 

w ziemię. 

 

10. Wykres ilustruje ruch rowerzysty. 

Przyjmij, że na rower i rowerzystę działa 

siła oporów ruchu        . Oblicz moc 

rowerzysty. 

 

11. Turysta o ciężarze 800 N pokonał różnicę 

wzniesień 400 m. Oblicz pracę wykonaną 

przez turystę. 

 

12. Podczas podnoszenia pustaka została 

wykonana praca 30 kJ. O ile wzrosła 

energia potencjalna grawitacji pustaka? 

Pomiń opory ruchu. 

 

13. Energia potencjalna grawitacji cegły 

umieszczonej na wysokości 30 m wynosi 

1500 J. Oblicz masę cegły. 

 

14. Praca mechaniczna wykonana podczas 

rozpędzania początkowo nieruchomego 

wózka o masie 4 kg wynosi 8 J. Oblicz 

prędkość wózka. 

 

15. Kulka spada swobodnie i w chwili 

uderzenia o ziemię jej prędkość wynosiła  

   
 

 
. Oblicz wysokość, z jakiej spadła 

kulka. 


