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Liczba punktów umożliwiająca kwalifikację do kolejnego etapu: 51 

 

Podpisy członków komisji: 

 

1. Przewodniczący – ……………………………………………… 

 

2. Członek komisji sprawdzający pracę – ………………………… 

 

 

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY 

DLA UCZNIÓW DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW  

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 

 

FIZYKA 
 

 

 

 

 

 

 

Informacje dla ucznia 

1. Na stronie tytułowej arkusza w wyznaczonym miejscu wpisz swój kod 

ustalony przez komisję. 

2. Sprawdź, czy arkusz konkursowy zawiera 10 stron, test i 4 zadania. 

3. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania. 

4. Rozwiązania zapisuj długopisem lub piórem. Nie używaj korektora. 

5. W zadaniach zamkniętych podane są cztery odpowiedzi: A, B, C, D. 

Wybierz tylko jedną odpowiedź i zaznacz ją znakiem „X” bezpośrednio 

na arkuszu. 
6. Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się 

pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem  i zaznacz inną odpowiedź 

znakiem „X”. 

7. Czytaj uważnie instrukcje do wszystkich zadań i rozwiązuj zadania wg 

podanych poleceń. 

8. Rozwiązania zadań otwartych zapisz czytelnie w wyznaczonych 

miejscach. Pomyłki przekreślaj. 

9. Przygotowując odpowiedzi na pytania, możesz skorzystać z miejsc 

opatrzonych napisem Brudnopis. Zapisy w brudnopisie nie będą 

sprawdzane i oceniane. 

10. Przy obliczeniach możesz korzystać z prostego kalkulatora. 

 

 

 

KOD UCZNIA 

 

   

 

 

Etap: szkolny 

 

 

 

Czas pracy:  

90 minut 
 

 

 

Nr zadania 

Test  
Zad. 

1 

Zad. 

2 

Zad. 

3 

Zad. 

4 
Razem 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liczba punktów możliwych  

do zdobycia 

1 3 1 1 1 4 1 1 1 1 

6 6 6 4 

 

60 

 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 1 2 3 2 3 6 1 1 3 

Liczba punktów uzyskanych  

przez uczestnika konkursu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

     
          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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Test 

 

1. (1 p.) Uczniowie na lekcji fizyki badali ruch prostoliniowy ciała o masie m pod działaniem 

stałej siły F. Jeśli masę ciała zmniejszyli trzy razy, a siłę zwiększyli trzy razy, to 

przyspieszenie ciała:  
 

A. nie zmieniło się,  

B. zmalało dziewięć razy,  

C. wzrosło sześć razy,  

D. wzrosło dziewięć razy. 
 

2. (3 p.) Kamil wykonał szereg czynności, które spowodowały różne skutki. Zaznacz  w tabeli, 

które z tych czynności wywołały skutki statyczne. 

 skutek statyczny 

1. Złamał suchą gałąź.  

2. Rzucił kamień do góry.  

3. Kopnął piłkę, zmieniając jej kierunek toczenia się.  

4. Skruszył kawałek kredy tablicowej.  

5. Zatrzymał samochodzik zjeżdżający z górki.  

6. Wbił gwóźdź w ścianę, aby powiesić obrazek.  

 

3. (1 p.) Które wyrażenie przedstawia jednostkę mocy w układzie SI ?  

A. kg · 
 m2

s2   

B. kg · 
 m2

s3   

C. kg · 
 m2

s
  

D. kg · 
 m

s3 

 

4. (1 p.) Na rysunku przedstawiony jest cienki, nieważki pręt, do którego w punktach 1 i 3 

przyłożono siły F1 = 100 N i F2 = 300 N. Odległości między punktami są równe.  

 Przez który punkt powinna przechodzić oś obrotu, prostopadła do płaszczyzny rysunku,  

 żeby pręt znajdował się w równowadze? 

 

A. Przez punkt 2.  

B. Przez punkt 4. 

C. Przez punkt 5.  

D. Przez punkt 6. 

 

 

 

5. (1 p.) Wskaż najmniejszą wartość prędkości. 

 

A. 3,6  
𝑘𝑚

ℎ
 

 

B. 3,6·10
3 𝑚

𝑚𝑖𝑛

 
 

 

C. 3,6 
𝑚

𝑠
 

 

D. 3,6 
𝑐𝑚

𝑠
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6. (4 p.) W każdym zdaniu wybierz i zaznacz jeden z kwadratów, tak aby uzyskać zdanie 

prawdziwe. Uzupełnij zdanie w punkcie D. 
 

A. Podczas ogrzewania wody od temperatury 0˚C do 4˚C, jej objętość      zmniejsza się /     

    zwiększa się. 

B. Przy obniżaniu temperatury od 4º C do 0º
 
C objętość wody       maleje /      rośnie.  

C. Woda w temperaturze bliskiej 4˚C ma     najmniejszą /       największą gęstość.  

D. Zjawisko, o którym mowa w poprzednich punktach, nosi nazwę ……………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
 

7. (1 p.) Jednym z dowodów na to, że cząsteczki są w ciągłym ruchu jest: 
 

A. mała ściśliwość ciał stałych, 

B. zachowanie kształtu przez ciała stałe, 

C. rozchodzenie się zapachów, 

D. kształt plamy oleju na powierzchni wody. 
 

8. (1 p.) Kasia jechała rowerem do sklepu z prędkością 7 km/h. Sklep znajdował się  

w odległości 560 m od domu. Jak długo jechała tam Kasia? 
 

A. 4,8 min 

B. 4,8 s 

C. 3,92 min 

D. 3,92 s 
 

9. (1 p.) Jaką energię kinetyczną ma dziecko o masie 40 kg w czasie jazdy wyciągiem 

orczykowym, jeśli porusza się on ruchem jednostajnym z prędkością 2m/s? 
 

A. 40 J 

B. 80 J 

C. 160 J 

D. 400 J 
 

10. (1 p.) Z jakim przyspieszeniem porusza się klocek w sytuacji przedstawionej na rysunku? 
 

A. 4 
 𝑚

𝑠2   
 

B. 8 
𝑚

𝑠2 

C. 10 
𝑚

𝑠2 
 

D. 12 
𝑚

𝑠2
 

 

11. (1 p.) Drogę w ruchu przyspieszonym (bez prędkości początkowej) obliczamy korzystając 

ze wzoru s =
1

2
at2. Za pomocą którego wzoru można wyliczyć czas tego ruchu? 

 

A. t =√
2𝑎

𝑠
 

B. t =√
2𝑠

𝑎
 

C. t =√
𝑠𝑎

2
 

D. t =√
2

𝑠𝑎
 

 

5kg 

20N 

20 N 

20 N 
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12. (1 p.) Jeżeli ciało wrzucone do naczynia z cieczą, jest w niej całkowicie zanurzone i nie 

opada na dno, oznacza to, że: 
 

A. ciężar ciała jest większy niż siła wyporu działająca na to ciało, 

B. ciężar ciała i siła wyporu są sobie równe, 

C. ciężar ciała jest mniejszy niż siła wyporu działająca na to ciało, 

D. na podstawie podanych informacji nie można ocenić, która z wielkości ma większą 

wartość – siła wyporu działająca na ciało czy ciężar ciała. 
 

13. (2 p.) Tabela przedstawia wyniki pomiarów prędkości samochodu, który poruszał się 

ruchem jednostajnie przyspieszonym.  

 

t [s] 0 1 2 3 4 5 

v [ m/s] 0 5 10 15 20 25 

 

Odpowiedz na pytania. 

I.      (1 p) Jaką prędkość uzyskał samochód po 8 s ruchu? 

 

A. 70 m/s    B. 40 m/s   C. 60 m/s   D. 65 m/s 

 

II. (1 p) Jaką drogę przebył samochód w czasie pierwszych 8 s ruchu? 

 

E. 40 m    F. 320 m   G. 160 m    H. 480 m 

 

14. (3 p.) Przelicz podane wartości wielkości fizycznych, tak, aby wyrazić je w zadanych 

jednostkach. 

 

A. 24,5 mJ  = ……………………………………………………………………….. [ J ]  

B. 0,55 hPa = …………………………………………………………………….... [ mPa ]   

C. 150 
cm

s
 = ………………………………………………………………………… [ 

km

min
]  

15. (2 p.) W których z wymienionych urządzeń ma zastosowanie zasada naczyń połączonych? 

Zaznacz w tabeli właściwą odpowiedź. 

 

 TAK NIE 

A. konewka   

B. wieża ciśnień   

C. studnia głębinowa   

D. hamulec hydrauliczny   

 

16. (3 p.) Na podstawie podanych przykładów określ, czy ciało porusza się, czy spoczywa w 

zadanym układzie odniesienia. Prawidłowe odpowiedzi zaznacz w tabeli. 

 Ciało spoczywa Ciało porusza się 

1. Wagon jadącego ruchem prostoliniowym pociągu, 

względem lokomotywy.  

  

2. Deskorolka względem stóp chłopca, który na niej 

jedzie. 

  

3. Gniazdo ptaków znajdujące się na dachu domu, 

względem przejeżdżającego w pobliżu 

samochodu. 
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17. (6 p.) Badając siłę wyporu działającą na stalową kulkę, uczniowie zawiesili ją na siłomierzu 

i zanurzyli pod powierzchnię wody.  

 

A. (3 p.) Zaznacz w tabeli, w którą stronę skierowane były zwroty sił działających na 

kulkę. 

 zwrot siły 

skierowany w dół 

zwrot siły  

skierowany w górę 

1. siła ciężkości   

2. siła wyporu   

3. siła wypadkowa   

 

B. (3 p.) Po wykonaniu doświadczenia uczniowie opisali swoje spostrzeżenia.  

Oceń czy zdania są prawdziwe, czy fałszywe i zaznacz w tabeli. 

 

 

Prawda  Fałsz  

1. Jeśli zanurzone całkowicie w cieczy ciała mają różne kształty, lecz 

jednakową objętość, to siła wyporu, która na nie działa, ma taką 

samą wartość. 

  

2. Siła wyporu nie zależy od ciężaru ciała, ale zależy od jego gęstości 

 i kształtu. 

  

3. Siła wyporu, działająca na jednorodne ciało całkowicie zanurzone 

w cieczy, jest większa od siły ciężkości, gdy gęstość cieczy jest 

większa od gęstości ciała. 

  

 

18. (1 p.) Która cecha wektorów jest taka sama dla wektorów przedstawionych na rysunku? 

 

A. zwrot 

B. kierunek 

C. wartość 

D. punkt przyłożenia 

 

19. (1 p.) Szybkość parowania wody nie zależy od: 

 

A. temperatury, 

B. ciśnienia atmosferycznego, 

C. wielkości powierzchni wody, 

D. objętości wody w zbiorniku. 
 

 

20. (3 p.) Odpowiedz na pytania, wyliczając odpowiednio moc, pracę lub czas i uzupełnij 

tabelę.  

 
 

 MOC PRACA CZAS 

1. 
Jaką moc ma silnik, który wykonał 

pracę? 

 
1,5 kJ 2 s 

2. 
Jak długo świeciła żarówka? 

 
100 W 80 J  

3. 
Jaką pracę wykonał silnik? 

 
1,5 kW  0,5 min 
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Zadanie 1. (6 p.)  

Dwie kule zawieszono na siłomierzach i zanurzono całkowicie w glicerynie. Oba siłomierze 

wskazały ten sam wynik. Jedna z kul, wykonana z tytanu, miała objętość 200 cm
3
.  

Oblicz objętość drugiej kuli, jeśli wiadomo, że była ona wykonana z ołowiu. Wynik podaj w cm
3
.
  

 

gęstość tytanu 4507 
kg

m3
 

gęstość ołowiu 11336 
kg

m3 

gęstość gliceryny 1260 
kg

m3 
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Zadanie 2. (6 p.)  
 

Ruch pewnego samochodu przedstawiono na 

wykresie.  

Oblicz: 

1. Jaką drogę samochód pokonał w pierwszych  

4 sekundach ruchu ? 

2. Jaką drogę samochód pokonał pomiędzy  

6 a 10 sekundą ruchu? 

3. Jakie było przyspieszenie samochodu  

w poszczególnych fazach ruchu. 

4. Narysuj wykres zależności przyspieszenia samochodu od czasu obrazujący wszystkie fazy jego 

ruchu.  
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Zadanie 3. (6 p.) 

Oblicz moc silnika, który mógłby za pomocą pompy o sprawności 92% wypompowywać 5 m
3
 

wody na minutę z głębokości 250 m. Wynik podaj w kilowatach. Gęstość wody ρ = 1000 
kg

m3
. 
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Zadanie 4. (4 p.)  

 

Korzystając ze znanych Ci pojęć z termodynamiki, wyjaśnij następujące zjawiska. 

A. Dlaczego po wyjściu z kąpieli na powietrze odczuwamy zimno, chociaż temperatura 

powietrza jest wyższa od temperatury wody? 

B. W przedpokoju jest dwoje drzwi. W jednych zamontowana jest klamka drewniana,  

a w drugich klamka metalowa. Dlaczego dotykając obu klamek, mamy wrażenie, że klamka  

metalowa jest chłodniejsza? 

C. Dlaczego meteoroidy (bryłki materii kosmicznej) wpadając w atmosferę Ziemi  

wywołują świecenie? 
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Brudnopis 


