
 

Część 1  przykłady rachunkowe dla wzorów na energie 

 

1. Oblicz, ile energii potrzeba na wejście z szatni do pracowni fizyki. 

Masa ucznia 50  kg, wysokość 15 m. 

2. Oblicz, ile energii potrzeba na rozciągnięcie gumy o 10 cm. 

Współczynnik sprężystości k = 10
 

 
 

3. Oblicz energię kinetyczną skoczka narciarskiego o masie 72 kg i 

prędkości 100
  

 
 

4. Oblicz, ile energii elektrycznej zużywa żelazko o mocy 1150W, 

zasilane napięciem sieciowym 230V, pobierające prąd o natężeniu 5A, 

podczas 10 minut prasowania. Oblicz koszt prasowania przyjmując 

40 groszy za 1 kWh. 

5. Oblicz, ile energii cieplnej potrzeba na zagotowanie 1 szklanki wody o 

temperatury 20
0
C do temperatury 100

0
C. masa wody 0,25 kg, ciepło 

właściwe  wody       
  

     
 

6. Oblicz ile energii oddaje skraplająca się para wodna w temperaturze 

100
0
C. przyjmij masę pary wodnej 1 g, ciepło skraplania               

    
  

  
 

7. Oblicz ile energii cieplnej powstaje podczas spalania 1 litra benzyny. 

Ciepło spalania     
  

  
 

8. Oblicz ile energii ma jeden foton światła jasnoczerwonego o długości 

0,6μm, o częstotliwości            

9. Oblicz, jakiej ilości energii jest równoważny kawałek chleba o masie 

0,5 kg. Prędkość światła w próżni wynosi        
 

 
 

 

 

Część 2 proste przykłady rachunkowe wymagające przekształcenia  

jednego wzoru 

 

10. Oblicz energię dostarczoną do czajnika elektrycznego o sprawności 

80% podczas gotowania wody, która potrzebuje   0,2 kJ energii 

cieplnej. [0,25kJ] 

11. Oblicz energię użyteczną wydzielaną podczas świecenia świetlówki 

energooszczędnej o sprawności 75%  jeżeli energia dostarczona przez 

prąd elektryczny  ma wartość 300 kJ. [225kJ] 

12. Oblicz czas podgrzewania potrawy piecem o mocy 2kW, jeżeli na 

podgrzanie potrzeba 250 kJ energii. [125s] 

13. Oblicz ile energii cieplnej dostarczy piec o mocy    2,5 kW w czasie     

2,5 godziny grzania. [6,25kWh=22,5MJ] 



14. Oblicz masę ciała które na wysokości 80 cm nad podłoga ma 

względem niej  200 J energii potencjalnej grawitacji. [25kg] 

15. Oblicz wysokość na jaką trzeba wznieść młotek o masie    200 g aby 

miał energię grawitacji 0,6 J. [0,3m] 

16. Oblicz prędkość ruchu ciała o masie  m= 2 kg którego energia 

kinetyczna wynosi E= 1,6 kJ [40m/s] 

17. Oblicz masę ciała o prędkości   
 

 
 którego energia kinetyczna ma 

wartość   52 kJ [1040kg] 

18. Oblicz współczynnik sprężystości sprężyny która rozciągnięta o 2 cm 

posiada energię potencjalną sprężystości 38 mJ [190N/m] 

19. Oblicz o ile została skrócona sprężyna o współczynniku sprężystości 

    
 

 
  jeżeli energia sprężystości tej sprężyny wynosi  0,14 kJ 

[0,2m] 

20. Oblicz masę wody podgrzewanej od 20 
0
C  do 70 

0
C jeżeli do 

podgrzania potrzeba   210 J ciepła. Ciepło właściwe wody    
  

    
 

[1g] 

21. Oblicz o ile stopni zostanie podgrzana woda o masie 5 mg  na skutek 

pochłonięcia energii 840 J. Ciepło właściwe wody    
  

    
 [4°C] 

 

Część 3 proste przykłady rachunkowe wymagające połączenia dwóch 

wzorów. 

 

 

22. Jak wysoko wzniesie się ciało popchnięte pionowo do góry z 

prędkością 5 m/s [1,25m] 

23. Z jakiej wysokości powinna spaść „szklanka wody” o temperaturze 

20°C aby osiągnęła temperaturę wrzenia? (pomiń wszystkie straty 

energii na opór powietrza i ochładzanie podczas spadania) [33,6km] 

24. Oblicz moc ucznia o masie 50kg, który wchodzi z szatni do pracowni 

205,  pokonując różnicę poziomów 10m, w czasie 1min i 40 sekund. 

[50W] 

25. Dane: wsp. sprężystości  k=20N/m, odkształcenie sprężyny x=10cm 

(pionowo w dół), masa ciała m=100g, szukane: wysokość h=?, na 

którą wzniesie się kulka po wystrzeleniu jej w górę. [1m] 

26. Dane: wysokość początkowa h= 20m, głębokość dołka w ziemi s=2cm, 

masa ciała m=2 kg, szukane: średnia siła oporów ziemi F=? (załóż, że 

2cm jest znacznie mniejsze od 20m) [20kN] 



27. Dane: masa pojazdu m=2tony, prędkość początkowa V=72km/h, 

droga hamowania aż do zatrzymania s=20m, szukane: średnia siła 

tarcia F=? hamująca pojazd. [20kN] 

28. Moc grzałki elektrycznej P=2kW, ilość wody V=0,5 litra, temperatura 

początkowa T1=20°C, temperatura końcowa T2=100°C, szukane: czas 

t=? potrzebny do zagotowania wody. (potrzebne stałe znajdź w 

tablicach) [84s] 

 

Część 4 proste przykłady rachunkowe wymagające połączenia kilku 

wzorów. 

 

29. Dane: wsp. sprężystości  k=20N/m, odkształcenie sprężyny x=10cm 

(pionowo w dół), masa ciała m=100g, szukane: wysokość h=?, na 

którą wzniesie się kulka po wystrzeleniu jej w górę, jeżeli straty 

energii wynoszą 25%. [0,75m] 

30. Dane: wysokość początkowa h= 20m, głębokość dołka w ziemi s=2cm, 

masa ciała m=2 kg, szukane: średnia siła oporów ziemi F=? (załóż, że 

2cm jest znacznie mniejsze od 20m), jeżeli straty energii podczas 

spadania wynoszą 25% [15kN] 

31. Dane: masa pojazdu m=2 tony, prędkość początkowa V=72 km/h, 

droga hamowania aż do zatrzymania s= 20m, szukane: średnia siła 

tarcia F=? hamująca pojazd, jeżeli 20% energii w zjawisku tarcia 

rozprasza się na ciepło. [25kN] 

32. Moc grzałki elektrycznej P=2kW, ilość wody V=0,5 litra, temperatura 

początkowa T1=20°C, temperatura końcowa T2=100°C,, szukane: 

czas t=? potrzebny do zagotowania wody, jeżeli sprawność grzałki 

wynosi 75%  [112s] 

 

 

 


