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WYPEŁNIA KOMISJA KONKURSOWA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba punktów umożliwiająca kwalifikację do kolejnego etapu: 51 

Podpisy członków komisji: 

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

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

3. Członek komisji weryfikujący 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: rejonowy 

 

 

 

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 

4 1 1 3 1 1 1 4 1 1 

5 7 6 4 

 

60 

 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 1 1 1 2 4 1 2 4 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 

          



Strona  2. z 10 

 

Test 

1. (4 p.) Dwie różne ciecze A i B o równych masach ogrzewano identycznie i bez strat ciepła. 

Zmiany temperatury w zależności od dostarczonego ciepła przedstawia poniższy wykres. 

Określ, czy stwierdzenia umieszczone w tabeli są prawdziwe, czy fałszywe, wstawiając znak X 

w odpowiedniej kolumnie. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

2. Na dwie jednakowe kule metalowe wprowadzono ładunek: na pierwszą kulę + Q,  

na drugą kulę – 5Q. Po zetknięciu kul i ich rozdzieleniu, na każdej kuli ładunek będzie równy:  
 

A. – 2 Q,   B. – 4 Q,   C.  +3 Q,   D. +6 Q. 

  

3. (1 p.) Temperatura wody w naczyniu zależy od: 
 

A. masy wody,  

B. objętości wody,  

C. średniej energii kinetycznej cząsteczek wody,  

D. energii potencjalnej cząsteczek wody. 
 

4. (3 p.) Określ, czy zapisane w tabeli stwierdzenia są prawdziwe czy fałszywe, wstawiając znak 

X w odpowiedniej kolumnie.  
 

Na podstawie doświadczenia wykonanego przez Hansa Christiana Oersteda, którego ideę pokazano 

na rysunku, można wywnioskować, że: 

 
 Prawda Fałsz 

1. Przepływający prąd elektryczny wytwarza pole magnetyczne, 

które wpływa na zachowanie igły magnetycznej. 

  

2. Zmiana kierunku przepływu prądu nie zmienia ustawienia igły 

magnetycznej. 

  

3. Stopień wychylenia wskazówki kompasu zależy od natężenia 

prądu płynącego w przewodniku. 

  

 

 Prawda Fałsz 

A. Ciecz B ma dwukrotnie mniejsze ciepło 

parowania niż ciecz A 

  

B. Temperatura wrzenia cieczy A jest dwukrotnie 

niższa niż cieczy B. 

  

C. Ciecz A ma mniejsze ciepło właściwe.    

D. Gaz B ma większe ciepło właściwe niż gaz A.   

0 
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5.  (1 p.) Domowy licznik energii elektrycznej służy do mierzenia: 

A. natężenia prądu elektrycznego, 

B. napięcia elektrycznego,  

C. mocy prądu elektrycznego, 

D. pracy prądu elektrycznego. 

6. (1 p.) Pole elektrostatyczne powstaje wokół ładunków elektrycznych: 
 

A. nieruchomych,  

B. poruszających się,  

C. tylko wokół ładunków dodatnich,  

D. tylko wokół ładunków ujemnych.  
 

7. (1 p.) Jeżeli siła ciągu silnika samochodu wynosi 2 kN, a samochód porusza się ze stałą 

prędkością 54 km/h, to w czasie 1 minuty silnik wykonuje pracę: 
 

A. 0,5 kJ    B.  6 kJ  C.  45 kJ   D.  1,8 MJ 
 

8. (4 p.) Uzupełnij poniższe zdania. 
 

1. (1 p.) Silnik elektryczny prądu stałego służy do zamiany energii ………………………. na  
 

energię …………………………………... 

 

2. ( 3 p.) Poszczególne elementy silnika elektrycznego prądu stałego służą do: 
 

a) komutator …………………………………………………………………………………. 
 

b) szczotki …………………………………………………………………………………… 
 

c) magnesy …………………………………………………………………………………... 
 

9. (1 p.) Ile wynosił czas gotowania wody w czajniku, jeśli przez grzałkę czajnika, przez którą 

płynie prąd o natężeniu 5,5 A, przepłynął ładunek równy 825 C?  
 

A. 3,5 min   B.  2 min   C.  180 s  D.  2,5 min 
 

10. (1 p.) Jednostki mocy zapisane w porządku malejącym to: 

A. 1 MW, 1kW, 1 W, 1 mW 

B. 1 mW, 1 W, 1kW, 1 MW 

C. 1 MJ, 1 kJ, 1 J, 1mJ 

D. 1 MW, 1kW, 1 J, 1 mW 

11. (1 p.) Jaką siłą należy działać na krótsze ramię dźwigni dwustronnej, aby była ona  

w równowadze? 

 

 

 

 

 

 

 

А. 80 N   B. 160 N  C. 40 N   D. 200 N 

 

50 cm                                 200cm 

F1 = ? 

F2 = 10 N 
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12. (1 p.) Działając na mniejszy tłok o powierzchni 10 cm
2
 siłą 30N uzyskujemy na większym 

tłoku siłę 150N. Powierzchnia drugiego tłoka wynosi: 
 

А. 50cm
2
   B. 100 cm

2
  C. 150 cm

2
  D. 10 cm

2
 

 

13. (1 p.) Przed czym chroni tzw. uziemienie w domowych gniazdkach elektrycznych, stosowane 

jako zabezpieczenie? 
 

A. Przed negatywnym wpływem pola elektrycznego wytwarzanego w gniazdku. 

B. Przed porażeniem prądem elektrycznym w wypadku tzw. przebicia, czyli 

niekontrolowanego przepływu prądu elektrycznego po obudowie urządzenia. 

C. Przed gromadzeniem się nadmiernej ilości ładunku elektrycznego na kablu połączeniowym. 

D. Przed samoistnym wysunięciem się wtyczki z gniazdka. 
 

14. (1 p.) Cztery klocki o jednakowej masie i objętości zanurzono w czterech różnych cieczach. 

Wnioskując z zachowania się klocków pokazanych na rysunku uszereguj ciecze według 

rosnącej gęstości.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.  (2 p.) W każdym zdaniu wybierz i zaznacz jeden z kwadratów, określając zachowanie 

żaróweczki X i Y:  
 

 
 

16. (4 p.) Na rysunku przedstawiono wykresy opisujące ruch różnych ciał. Do każdego rodzaju 

ruchu, jakim poruszało się dane ciało, przyporządkuj odpowiedni wykres wpisując znak X  

we właściwe pole tabeli. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

17. (1 p.) Zaznacz, w której sytuacji energia kinetyczna ciała jest różna od zera.  
 

A. Radio stoi na półce.  

B. Lampka zaczyna świecić po włączeniu. 

C. Kaloryfer ogrzewa pomieszczenie.  

D. Samolot ląduje na lotnisku. 

 A B C D 

1 Ruch jednostajny     

2 Ruch przyspieszony     

3 Ruch opóźniony     

4 Spoczynek     

K L M N 

A. M, K, N, L 

B. N, M, L, K 

C. L, K, N, M 

D. M, N, K, L 

Gdy w przedstawionym obwodzie włączymy wyłącznik, żaróweczka X 

  będzie świecić /  przestanie świecić, a żaróweczka Y 

  będzie świecić słabiej /  będzie świecić jaśniej. 

s

 

t 

A 

B 

C 

D 
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18. (2 p.) Na podstawie danych oceń czy zdania są prawdziwe, czy fałszywe i zaznacz w tabeli 

znakiem X. 

Jeśli ciało ma energię równą 25 J oraz pęd równy 10 kg ∙
m

s
,  to: 

 

 

 

19. (4 p.) Oceń poprawność zdań wpisując znak X w odpowiedniej rubryce.  

 Prawda  Fałsz 

A. Gdy wciągamy ciało na równię pochyłą, wykonujemy mniejszą pracę niż 

przy jego pionowym podnoszeniu na tę samą wysokość. 

  

B. Jeżeli wszystkie siły działające na ciało równoważą się, to ciało może się 

poruszać. 

  

C. Jeśli na układ ciał działają siły zewnętrzne to ich wypadkowa jest równa 

zero, a całkowity pęd układu jest stały. 

  

D. Trzy jednakowe drewniane klocki o identycznych masach podniesiono na 

pewną wysokość po torach przedstawionych na rysunku. Klocki uzyskały 

taką samą energię potencjalną. 

 

 

 

 

 

 

  

 

20. (3 p.) Uczniowie do wyznaczenia masy klocka, użyli szkolnej wagi laboratoryjnej  

i otrzymali wynik 29,24 g.  

W komplecie szkolnym znajduje się po jednej sztuce następujących odważników: 
 

100 g,  

50 g,  

20 g   

10 g,  

5g,  

2 g  

1g,  

500 mg,  

200 mg  

100 mg,  

50 mg,  

20 mg  

10 mg,  

 

Masa najmniejszego odważnika w komplecie odważników do szkolnej wagi laboratoryjnej wynosi 

10 mg. 
 

A. Wypisz masy odważników, których użyto do tego pomiaru.  
 

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

B. Podaj, ile wynosi niepewność bezwzględna pomiaru masy  
 

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

C. Zapisz prawidłowo wynik pomiaru masy.   

m = …………………………………………………………………………………………… 

 Prawda Fałsz 

A. jego prędkość wynosi 2,5 
m

s
,   

B. jego masa wynosi 2 kg   
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Zadanie 1. (5 p.)  
 

Uczniowie na kółku fizycznym otrzymali od nauczyciela zestaw składający się z dwóch 

żaróweczek o napięciu znamionowym 12 V i mocy 1,2 W, woltomierza mierzącego z dokładnością 

do 0,01 V, amperomierza mierzącego z dokładnością do 0,01 A, akumulatora 12 V oraz karty 

zawierającej trzy ćwiczenia do wykonania.  

 

 
Odpowiedz na pytania zadane przez nauczyciela:  

Doświadczenie I 

I. Jakie napięcie odczytali uczniowie na woltomierzu podłączonym do żaróweczki? 

II. Jaki opór elektryczny miała żaróweczka, jeśli amperomierz pokazał 0,1 A? 

Doświadczenie II 

III. Jakie było wskazanie amperomierza A2, jeśli  amperomierz A1 wskazał 0,05 A? Odpowiedź 

uzasadnij. 

Doświadczenie III 

IV. Jakie było wskazanie woltomierza V1, jeśli  woltomierz V2 wskazał 6 V? Odpowiedź 

uzasadnij. 
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Zadanie 2. (7 p.)  
 

Prostokątna, miedziana ramka zasilana ze źródła prądu stałego umieszczona jest w jednorodnym 

(stałym) polu magnetycznym skierowanym pionowo. 

 

 
Spoczywająca początkowo ramka rozpoczęła obrót w sposób wskazany przez strzałkę.  

A. Uzupełnij rysunek: 

a. Oznacz bieguny K i L źródła prądu stałego. 

b. Zaznacz kierunek przepływu prądu w obwodzie. 

c. Zaznacz zwrot linii indukcji magnetycznej. 

B. Nazwij siły, które są przyczyną obrotu ramki oraz podaj nazwę i treść reguły służącej do ich 

wyznaczania. 

C. Czy siły działające na ramkę zawsze wywołują jej obrót? Uzasadnij swoje zdanie. 
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Zadanie 3. (6 p.) 
 

Ołowiana kula o masie 200 g lecąc poziomo uderza w stojący wózek z piaskiem o łącznej masie 

50 kg i grzęźnie w nim. Po uderzeniu wózek odjeżdża z prędkością 2 m/s.  

A. Oblicz prędkość pocisku przed zderzeniem. 

B. O ile zmieni się energia wewnętrzna układu kula + wózek w wyniku zderzenia? 

C.                                      
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Zadanie 4. (4 p.)  
 

Mając do dyspozycji dowolną liczb jednakowych oporników o rezystancji 10 Ω każdy, narysuj 

układ składający się z minimalnej liczby tych oporników tak, aby jego opór zastępczy był równy  

4 Ω. Wykonując stosowne obliczenia wykaż, że opór zastępczy zaproponowanego układu 

oporników jest równy 4 Ω. 

                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     

 



Strona  10. z 10 

 

Brudnopis 


