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ffi o. a) Ile waży drewniany ku do miotły' który ma kształt 
'n1ą|qą 

6 tr-':

kości 120.* i s'iJj'f p"J't"'w 2'Ącm? (1 cm3 drewna' z któl'-'

wykonany jest kij waży 0'5 g)'

b) Ile waŻy :o m"mieoźiu'"go d"'* o średnicy przekroju 2 mm? t1 _:'

miedzi waŻy 8,96 g)' . 
:clruct

c) Stalowa rura ma śred'nicę Zewnętrzną równą 12 cm' a sre

WnętIZną s '-' [';;'v i rn'o takiej rury? (1 cm3 stali waŻy 7'E -

d) olówek ma dlugoŚć l6 cm' a^średnica grafitu wynosi 2 ml'

*,uł grut t w ołówliuz (1 cm3 grafitu wazy 2'3 g)'

o 7. W garnku o Średnicy 20 cm i lłysokości 10 cm woda sięga dc' ' '

sokości 6 cm' Czy woda wyleje się- z garnka' gdy włoŹymy do :-- _

szeŚcienną kostkę ze stali o krawędzi 
-l 0 cm?

8' oblicz pola powierzchni walców przedstawionych na rysunkach''EB'm"
a) oblicz pole powierzchni bocznej walca otrzymanego w rł1rrtk' ]

;;; k*;ń"t 
' 
t bokl' długości 6 wokół boku'

b) Przekrój oslowTl walca jest kwadratem o.przekątnej długości r ':''

óni* n"i. powierzchni całkowitej tego walca'

c) Promień i rłrysokoŚć walca mają jednakową długość. Pole por'i.: l

ń r'".'""l wynosi 200n' oblicz pole podstawry walca'

c)

9.

Prezydent Benjamin Frankłin' współtwórca

amervr<ansroe: Deldaracji Niepodległości'

brl znany z wielu pomlsloinlch ekspeq-

menLow. Jeden z nich b1 I następująci:

Frank]in zalwaŻył, że plama oleju na wo-

dzie, choć wkrótce po powstaniu sz1'bko

rośnle, to po pewn)rm czasie przesta3e slę

po*ięt ''ui' 
opuścił kroplę oleju o objęt9-

iJ o,i .ttr' na spokojne wody jeziora i ob-

serwował powstającą plamę' Gdy plzes : l

się powiększać, zmierzył jej średnicę' \i'' '

'i0.*' 
Prz1'jmując, że plama jest rra1:'

Franklin obliczył grubość warstvr'1' oleju'

Wi.l" iu, póŹniej okazało się' że lv1'nił' '"_

otrzymał Frank]in, świadczy o t}"Tn' że p'::''

oleju zbudowana jest Z dokładnie jedne'1 l '

stwy cząsteczek oleju (grubośĆ warstrrr ' _

eość jeanej cząsteczki oleju są jednakoi"' '

'\*::

Lo. Przeczytaj ciekawostkę' Jaki w1mik otr4/mał Franklin?


