
POWTÓRZENIE   WIADOMOŚCI

1. Podaj zakres pomiarowy pokazanego przyrządu, określ jego dokładność, odczytaj wartość jaką 
wskazuje i zapisz ją wraz z jednostką

2. Uzupełnij tabelę 

Nazwa
wielkości
fizycznej

Oznaczenie
wielkości
fizycznej

Oznaczenie
jednostki
wielkości

fizycznej w
układzie SI

Nazwa
jednostki
wielkości

fizycznej w
układzie SI

WZÓR
Przyrządy
pomiarowe

Oznaczenia
innych

jednostek

siła

Siła ciężkości

3. Ania zmierzyła 5 – krotnie ciężar pewnego ciała i zapisała wyniki: 1,2N  1,4N  1,3N  1,2N  1,1N. 
Oblicz średni ciężar tego ciała , zapisz wynik z dokładnością zgodną z dokładnością przyrządu, 
zapisz oznaczenie ciężaru. Określ jakie mogły być przyczyny niepewności i błędów po miarowych

4. Janek zważył się przed świętami i zapisał wynik 35,250kg a po świętach zapisał wynik 35,625kg. 
Określ jaką wielkość fizyczną mierzył Janek, jak się ją oznacza i oblicz zmianę tej wielkości.

5. Podane poniżej jednostki przelicz na jednostki układu SI

a) 52dm=................................................     b) 0,3km=...................................................
c)  82hm=.................................................    d) 52000μm=..............................................
e) 1,2h=................................................…     f) 12min=...................................................
g) 300ms=...........................................…      h) 82dag=..................................................
i)  590g=.................................................…    j) 6800cg=................................................
k) 120mN=..............................................…   l) 0,58kN=.........................................…….
m) 125cN=....................................................

6. Narysuj siłę o podanych cechach: kierunek ukośny, zwrot w prawo w górę, wartość 15N , punkt 
przyłożenia W  (Odczytaj cechy siły na rysunku) Omów cechy wektora, czym od wektorów różnią się 
wielkości skalarne?

15N

G



7. Podane liczby zapisz z dokładnością do 3 i 5 cyfr znaczących: 2848,284    22290193,87  
284,38633      28,09762

8. Oceń prawdziwość zdań
1 Jednostką siły jest kilogram P F

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

3 Siła jest wielkością liczbową czyli skalarną P F

4 Siłomierz służy do pomiaru wartości siły P F

9. Zmierzono 5-krotnie siłę ciężkości działającą na ciało i zanotowano wyniki
a) 2,2N   2,4N    2,0N   2,2N   2,0N   2,2N   
b) 4,8N    4,7N    4,7N    4,7N    4,6N     4,6N

Oblicz średnią wartość siły ciężkości i zapisz ją wraz z niepewnością pomiarową 

10. Dana jest siłą jak na  rysunku. Narysuj kolejne wektory sił zgodnie z opisami.

a) taki sam kierunek i wartość lecz przeciwny zwrot
b) taki sam kierunek i zwrot lecz 3 razy mniejsza wartość
c) taka sama wartość lecz kierunek prostopadły pierwotnego kierunku siły
d) kierunek taki sam jak w p. c) lecz przeciwny zwrot i 2 razy większa wartość

11. Uzupełnij tabelę
Wielkość wektorowa to np.: Wielkość skalarna to np.:

5N


