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Liczba punktów umożliwiająca uzyskanie tytułu laureata: 54 

 

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 12 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: wojewódzki 

 

 

 

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 1 3 1 1 1 1 3 

5 5 6 6 

 

60 

 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

3 2 6 1 1 1 1 1 4 1 

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. (4 p.) Dwa obojętne elektrycznie ciała A i B potarto o siebie. Ciało A uzyskało ładunek 

ujemny. Oba ciała są odizolowane elektrycznie od otoczenia.  

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

znak X w odpowiedniej kolumnie. 

 

 

 
 

 

2. (1 p.) Wybierz i zaznacz odpowiednie fragmenty tekstu, tak aby utworzyć z nich zdanie 

prawdziwe. 

 

1. 
Im dłuższe 

wahadło 

A. 
tym dłuższy okres 

drgań, 
B. 

a tym samym większa 

częstotliwość drgań. 

C. 
tym krótszy okres 

drgań, 
D. 

a tym samym mniejsza 

częstotliwość drgań. 

  

3. (1 p.) W pierwszej sekundzie od chwili rozpoczęcia ruchu jednostajnie przyspieszonego 

przyspieszenie ciała wynosiło 1,2 m/s
2
.
 

W trzeciej sekundzie trwania tego ruchu 

przyspieszenie będzie wynosić: 

 

A. 1,2 m/s
2
  B. 2,4 m/s

2  
C. 3,6 m/s

2  
D. 4,8 m/s

2
 

 

4. (1 p.) Kulka rozpoczynając ruch bez prędkości początkowej, przebywa drogę od punktu 

A przez punkty B i C, aż do punktu D. Pomijając opory ruchu, możemy stwierdzić,  

że prędkość kulki jest: 

 

 

 

 

 
 

 

 

5. (3 p.) Określ, czy stwierdzenia umieszczone w tabeli są prawdziwe, czy fałszywe, 

wstawiając znak X w odpowiedniej kolumnie. 

Naprawiając żelazko skrócono jego spiralę o 20%. W rezultacie naprawy: 

 

 

 

 Prawda Fałsz 

A. Oba ciała naelektryzowały się ujemnie.   

B. Ciało B uzyskało ładunek dodatni.   

C. Część jonów dodatnich przeszła z ciała A na ciało B.   

D. Część elektronów przeszła z ciała B na ciało A.   

 Prawda Fałsz 

1. zmniejszyło się natężenie prądu płynącego przez żelazko,   

2. opór spirali tego żelazka zmalał do trzech czwartych oporu 

początkowego, 
  

3. moc żelazka wzrosła o 25%.   

      B                          C                     D 

A 
A. większa w punkcie B niż w C, 

B. mniejsza w punkcie B niż w C, 

C. w punkcie B taka sama jak w C, 

D. jednakowa w punktach A, B, C, D. 
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6. (1 p.) Projektując schematy obwodów elektrycznych popełniono błąd, którego skutkiem 

będzie zwarcie w chwili zamknięcia jednego z obwodów. Który to schemat? 

 

 
 A.    B.           C.       D.  

 
 

7. (1 p.) Dźwig budowlany podniósł belkę o ciężarze 1000 N na wysokość 20 m, a następnie 

przesunął ją poziomo na odległość 10 m. Jaką pracę wykonał dźwig? 

 

A. 2 kJ   B. 10 kJ  C. 20 kJ  D. 200 kJ 

8. (1 p.) Jedną z walizek umieszczono w jadącym pociągu, a drugą pozostawiono na peronie. 

Które z walizek mają energię kinetyczną w układzie odniesienia związanym z pociągiem? 
 

A. Walizka umieszczona w pociągu. 

B. Walizka znajdująca się na peronie. 

C. Obie walizki. 

D. Żadna z walizek. 

  

9.  (1 p.) Przedmiot znajduje się w odległości x = 25cm od soczewki o zdolności skupiającej  

  Z = +5D. Odległość obrazu od przedmiotu wynosi: 

 

A. 100 cm   B. 20 cm   C. 25 cm   D. 60 cm 

 
 

10. (3 p.) Na podstawie rysunków określ, czy stwierdzenia umieszczone w tabeli są prawdziwe, 

czy fałszywe, wstawiając znak X w odpowiedniej kolumnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Prawda Fałsz 

1. Na obu rysunkach obraz przedmiotu jest pozorny.   

2. Na obu rysunkach obraz przedmiotu jest pomniejszony.   

3. Na rysunku B umieszczona jest soczewka rozpraszająca.   
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_ 

11. (3 p.) Na rysunku zaznaczono falę poprzeczną rozchodzącą się z prędkością v = 10 
m

s
. 

Uzupełnij tabelkę odczytując odpowiednie dane z wykresu i wykonując obliczenia: 

 

 

12. (2 p.) W wodzie o temperaturze 4 °C pływa całkowicie zanurzony sześcian.  

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

znak X w odpowiedniej kolumnie. 

 Prawda  Fałsz  

A. Po ogrzaniu wody do temperatury 15 °C jego głębokość zanurzenia 

wzrośnie. 
  

B. Po ochłodzeniu wody do temperatury 1 °C jego głębokość zanurzenia 

zmaleje. 
  

 

13. (6 p.) Uzupełnij podpis przy każdym rysunku. 

 

 

Nazwa pokazanego urządzenia:  

........................................................................................... 

Wynalazca:  

.......................................................................................... 

 

 

                

Nazwa zjawiska, które jest ilustrowane pokazanym doświadczeniem:  

........................................................................................................... 

Odkrywca:  

            ......................................................................................................... 

 

        

 Wartość  

A. Długość fali λ = 

B. Amplituda fali A = 

C. Częstotliwość f = 

A. 

B.

 

 

  

y [10
-2

 m] 

  

+ 

 

B. 



Strona  5. z 12 

 

Treść prawa wyjaśniającego sytuację pokazaną na rysunku: 

   .................................................................................................... 

   ................................................................................................... 

                        .................................................................................................... 

  ..................................................................................................... 

              Odkrywca: ........................................................................................... 

 

14. (1 p.) Na podstawie  wykresu zależności prędkości piłki podrzuconej w górę od czasu, 

podaj, na jaką wysokość doleciała piłka.   

 

 
 

15. (1 p.) W jaki sposób można spowodować drgania jednej struny gitary, nie dotykając ani struny 

ani gitary?  

 

Drgania struny można wywołać wykorzystując zjawisko ………………………………... 

W tym celu należy umieścić gitarę na przykład w pobliżu innego instrumentu, wydającego 

dźwięki o tej samej ………………………………………………. , co rozpatrywana struna. 

 

16.  (1 p.) Uczniowie na lekcji fizyki demonstrowali zjawisko załamania światła za pomocą 

wskaźnika laserowego i półkrążka szklanego umieszczonego na kartce z podziałką kątową. 

Jakiej obserwacji dokonali uczniowie? Wybierz i zaznacz właściwe zakończenie zdania. 

1. 

Gdy wiązka światła laserowego 

przechodzi z powietrza do szkła 

padając na granicę ośrodków pod 

kątem   0° 

A.  
to kąt załamania światła  jest większy 

od kąta padania . 

B.  
to kąt załamania światła  jest mniejszy 

od kąta padania . 

 

17.  (1 p.) Płyta gramofonowa zawiera kilka takich samych taktów melodii na początku i na 

końcu nagrania. Zapis tych taktów na początku nagrania płyty: 

  

A. zajmuje mniejszą długość ścieżki głosowej, 

B. zajmuje większą długość ścieżki głosowej, 

C. ma większą amplitudę drgań, 

D. niczym się nie różni od zapisu na jej końcu. 

 

A. 5 m  
B. 10 m 

C. 20 m  

D. 40 m 
 

v [
𝒎

𝒔
] 

t[s] 

C.  



Strona  6. z 12 

 

18. (1 p.) Uzupełnij zdanie, zaznaczając w tabeli jego odpowiednie fragmenty tak aby utworzyć 

zdanie prawdziwe: 

 

      Biorąc pod uwagę mechanizm rozchodzenie się dźwięku można stwierdzić, że fala dźwiękowa 
 

1 
może rozchodzić się  

w próżni 

ponieważ 

A. jest falą mechaniczną. 

B. jest falą elektromagnetyczną. 

2 
nie może rozchodzić 

się w próżni 

C. 
jest taką samą falą jak promieniowanie. 

kosmiczne. 

D. jest taką samą falą jak światło. 

 
 

19.  (4 p.) Na podstawie przedstawionego rysunku określ prawdziwość zdań, wstawiając znak  

X w odpowiednią kolumnę tabeli. 

 

 

 Prawda  Fałsz  

1. Prędkość względna biegacza i rowerzysty wynosi 15 m/s.   

2. Najszybciej względem siebie poruszają się biegacz i kareta.   

3. Prędkość względna karety i rowerzysty wynosi 13 m/s.   

4. Najwolniej względem siebie poruszają się biegacz i rowerzysta.   

 
 

 

20. (1 p.) Odległość między kreskami oznaczającymi 0 ºC i 100 ºC na skali różnych termometrów 

cieczowych jest:  
 

A. zawsze taka sama, 

B. zależna od objętości zbiorniczka termometru, 

C. zależna tylko od przekroju rurki termometru i objętości jego zbiorniczka, 

D. zależna od przekroju rurki termometru, objętości jego zbiorniczka i rodzaju cieczy 

termometrycznej. 
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Zadanie 1. (5 p.)  

Zaplanuj doświadczenie, które pozwoli na wyznaczenie ogniskowej soczewki wypukłej. 

A. Podaj pomoce naukowe, z których skorzystasz w trakcie doświadczenia. 

B. Jeśli będzie potrzebny, podaj wzór, na którym opiera się to doświadczenie oraz wzór, wg którego 

     obliczysz ogniskową. 

C. Opisz przebieg doświadczenia. 

D. Zaprojektuj tabelkę, w której umieścisz dane doświadczalne.  

E.  Jak można zwiększyć dokładność uzyskanego wyniku? 
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Zadanie 2. (5 p.)  

Rowerzysta jechał przez 5 minut z prędkością 5 m/s, a potem przyspieszył i do końca trasy jechał  

z prędkością 8 m/s. Na całej trasie średnia wartość jego prędkości wyniosła 7 m/s.  

W jakim czasie rowerzysta przejechał całą trasę? 
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Zadanie 3. ( 6 p.) 

Łyżwiarz o masie 60 kg  rozpędził się. Po zaprzestaniu odpychania, jadąc po linii prostej,   

przejechał jeszcze odległość  81 m w czasie 9 s. Oblicz siłę tarcia, która spowodowała zatrzymanie 

łyżwiarza. 

A.                                      
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Zadanie 4. (6 p.) 

Korzystając z prawa Archimedesa można wyznaczyć gęstość dowolnej cieczy, mając potrzebne 

pomoce: wagę laboratoryjną z odważnikami, zlewkę, ciecz o znanej gęstości – 𝛠, ciecz o gęstości 

szukanej 𝛠𝐒 oraz ciało o dowolnym kształcie i gęstości 𝛠𝐂 > 𝛠 i 𝛠𝐂 > 𝛠𝐒. W tym celu należy 

zważyć ciało w powietrzu, w cieczy o znanej gęstości i w cieczy o gęstości szukanej.  

Ciężar ciała w powietrzu wynosi Q, w cieczy o znanej gęstości wynosi P, a w cieczy badanej 

wynosi R.   

A. Wykonaj rysunki ilustrujące siły, działające w każdym z podanych przypadków.  

B. Wyprowadź wzór na szukaną gęstość 𝛠𝐒. 
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Brudnopis 
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