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1. Przewodniczący – ……………………………………………… 
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WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY DLA 

UCZNIÓW DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW  

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 

 

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 

 

   

 

 

Stopień: 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 

5 7 4 1 1 1 1 1 2 3 

5 6 6 5 

 

60 

 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 1 1 1 1 1 1 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. (5 p.) Uczniowie na lekcji fizyki mieli wykonać polecenia zawarte w karcie ćwiczeń. 

Dopasuj wzory do wykonywanych poleceń, wpisując odpowiedni symbol w kolumnie po 

prawej stronie. 

 

Oblicz: 

 

1 
parcie tłoka o określonej powierzchni na dno naczynia o tej samej 

powierzchni, wiedząc, że wywiera on określone ciśnienie. 

 

2 
jaką prędkość uzyskałby samochód w określonym czasie, gdyby poruszał się 

ruchem jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym? 

 

3 
głębokość wody w basenie, wiedząc, jakie ciśnienie wywiera ona na dno 

basenu.  

 

4 
masę kulki o znanej objętości oraz znanej gęstości substancji, z której została 

wykonana. 

 

5 zmianę energii potencjalnej plecaka podniesionego na pewną wysokość.  

 

A. 𝐸 = 𝑚 ∙ 𝑔 ∙ ℎ  B.  𝜌 =  
𝑚

𝑉
  C.  𝑎 =

∆𝑣

∆𝑡
  D.  𝑝 = 𝜌 ∙ ℎ ∙ 𝑔  E.  𝑝 =

𝐹𝑁

𝑆
 

 

2. (7 p.) Oceń czy zdania są prawdziwe, czy fałszywe i zaznacz w tabeli.  

 Prawda Fałsz 

1. Woda paruje w każdej temperaturze.    

2. Gęstość wody w temperaturze rosnącej od 0
o
C do 4

o
C maleje.   

3. Woda występuje w przyrodzie w trzech stanach skupienia.   

4. 
W zimie na dnie głębszych zbiorników wodnych temperatura opada 

poniżej 4
o
C. 

  

5. W procesie krzepnięcia woda zwiększa swoją objętość.   

6. 
Podczas opuszczania się nurka na dno basenu, ciśnienie wywierane 

na jego ciało jest coraz mniejsze. 

  

7. Para wodna jest niewidoczna.   
 

3. (4 p.) Oceń czy zdania są prawdziwe, czy fałszywe i zaznacz w tabeli.  

Słońce przekazuje ciepło na Ziemię poprzez: 

 Prawda  Fałsz  

1. konwekcję i promieniowanie   

2. konwekcję i przewodnictwo   

3. promieniowanie   

4. konwekcję, promieniowanie, przewodnictwo   
 

4. (1 p.) Jaka jest prędkość kuli o masie 4 kg, jeżeli jej energia kinetyczna wynosi 32 J? 

A. 2
m

s
   B. 4

m

s
   C. 8 

m

s
   D. 16

m

s
 

 

5.  (1 p.) Dwie siły, które się równoważą mają: 

A. takie same wartości i takie same zwroty, 

B. takie same wartości i przeciwne zwroty, 

C. różne wartości i przeciwne zwroty, 

D. różne wartości i takie same zwroty 
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6. (1 p.) 40 cm
3
 to w przeliczeniu: 

A. 0,000004 m
3   

B. 0,0004 m
3   

C. 0,4 dm
3   

D. 0,04 dm
3
 

 

7. (1 p.) Kształt menisku przedstawionego na rysunku świadczy o tym, że: 

A. siły przylegania są większe niż siły spójności, 

B. siły przylegania są takie same jak siły spójności, 

C. siły przylegania są mniejsze niż siły spójności, 

D. w rtęci nie występują siły spójności. 
 

8. (1 p.) Który klocek ma najmniejszą masę, jeśli mają taką samą gęstość? 

A. klocek 1 

B. klocek 2 

C. klocek 3  

D. klocek 4 

9. (2 p.) Uzupełnij zdania: 

A. Rysunek przedstawia model………………………….. – urządzenia, które 

pozwala podnosić ciężkie przedmioty przy użyciu małej siły. Zasadę 

działania tego urządzenia wyjaśnia prawo ……………………… . 

B. Aby za pomocą przedstawionego urządzenia podnieść skrzynię o masie  

400 kg, działając siłą o wartości 100 N, powierzchnia tłoka, na którym 

należy umieścić skrzynię musi być co najmniej ……razy ……………... niż powierzchnia 

drugiego tłoka. 
 

10. (3 p.)  Na wykresie zależności prędkości od czasu przedstawiono ruch trzech ciał: A, B, C.  

           Z wykresu tego wynika, że (zaznacz właściwe odpowiedzi):  

A. Ciała poruszały się: 

 ruchem jednostajnym, prostoliniowym,  

 ruchem jednostajnie przyspieszonym.  

B. przyspieszenie ciała C było  najmniejsze/  największe, 

C. przyspieszenie ciała A było  najmniejsze/  największe. 
 

11.  (1 p.) Która z wymienionych jednostek, nie jest podstawową 

jednostką układu SI? 

A. sekunda 

B. metr 

C. kilogram 

D. niuton 
 

12. (1 p.) O przedstawionych siłach F1 i F2 działających na ciało A można powiedzieć,  

że mają: 

A. ten sam kierunek i zwrot, lecz różne wartości, 

B. ten sam kierunek, przeciwny zwrot i różne wartości, 

C. ten sam kierunek, zwrot i wartość, 

D. różne kierunki, zwroty i wartości. 

 

13. (1 p.) Zwycięzca wyścigu kolarskiego poruszał się ze średnią prędkością 40 
km

h
. Oznacza to, 

że etap o długości 180 km pokonał w czasie: 

A. 210 min   B.  220 min   C.  4 h   D.  270 min 
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14. (1 p.) Jedna kilowatogodzina (1kWh) to: 

A. 36000 kJ   B. 3600 J   C. 360000 J   D. 3,6 MJ 
 

15. (1 p.) Podczas rzutu piłki do góry, jej energia: 

A. kinetyczna maleje, a potencjalna ciężkości rośnie, 

B. kinetyczna rośnie, a potencjalna ciężkości maleje, 

C. kinetyczna i potencjalna ciężkości rośnie, 

D. kinetyczna i potencjalna ciężkości maleje. 
 

16. (1 p.) Sześcienny klocek wykonany z drewna o gęstości 800 
kg

m3  po wrzuceniu do wody: 

A. zatonie, 

B. będzie pływał całkowicie zanurzony, 

C. będzie pływał zanurzony do 0,2 swojej objętości, 

D. będzie pływał tak, że ponad wodą będzie wystawało 0,2 jego objętości. 
 

17. (1 p.) Wyciąg narciarski w czasie 1 godziny wciąga 250 osób o średniej masie 60 kg każda 

na wysokość 270 m. Jaką moc musiałby mieć silnik tego wyciągu, przy założeniu, że nie ma 

żadnych strat energii? 

A. 1,125 kW   B. 11,25 kW   C. 1,125 kJ   D. 11,25 kJ 
 

18. (1 p.) Do szklanki nalano wody o temperaturze 80℃. Temperatura wody w szklance 

wyrażona w kelwinach wynosi: 

A. 273 K   B.  353 K   C.  373 K   D.  453 K 
 

19. (1 p.) W którym z wymienionych procesów pobierana jest energia z otoczenia, jeśli panują 

w nim warunki normalne? 

A. Wrzenie wody. 

B. Skraplanie powietrza. 

C. Skraplanie pary wodnej. 

D. Zamarzanie wody. 

 

20.  ( 3 p.) W trakcie wykonywania doświadczenia uczniowie zawiesili na siłomierzu stalową 

kulkę i zanurzyli ją pod powierzchnią wody. Zaznacz w tabeli zwrot sił działających na 

kulkę. 

 

 zwrot w górę zwrot w dół 

A. Siła ciężkości   

B. Siła wyporu   

C. Siła wypadkowa   
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Zadanie 1 (5 p)  

Łódź płynie przez 1,5 godziny w dół rzeki, a następnie wraca do punktu startu. Jaki czas upłynie  

od chwili wypłynięcia łodzi do chwili powrotu, jeżeli jej szybkość na wodzie stojącej jest dwa razy 

większa od szybkości prądu w rzece? 
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Zadanie 2 (6 p) 

Samochód jedzie ze stałą prędkością 108 
km

h
, a jego silnik rozwija w tym czasie moc 50 KM.  

Oblicz, jaką siłę tarcia i oporu powietrza samochód pokonuje podczas takiej jazdy. 
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Zadanie 3 (6 p)  
Uczniowie na kółku fizycznym mieli doświadczalnie wyznaczyć gęstość jabłka. Mieli do 

dyspozycji jabłko, wodę, naczynie z podziałką, siłomierz i nitkę o znikomej masie. 
W karcie ćwiczeń zapisano polecenia: 

A.    Opisz w punktach etapy wykonania doświadczenia. 
B.     Podaj i wyjaśnij wzory, którymi się posłużysz. Wyznacz gęstość jabłka. 

C.     Opisz jeden ze sposobów, w jaki można zwiększyć dokładność wyznaczenia gęstości jabłka. 
Opisz, w jaki sposób wykonałbyś polecenia zawarte w karcie ćwiczenia. 
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h2 

 

Zadanie 4 (5 p) 

Do naczynia U- kształtnego wlano rtęć i wodę, Wysokość słupa wody  

w pierwszym ramieniu wynosi 20 cm, a wysokość słupa rtęci w drugim 

ramieniu 25 cm. Ile wynosi wysokość słupa rtęci w pierwszym ramieniu? 
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Brudnopis 
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