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WYPEŁNIA KOMISJA KONKURSOWA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba punktów umożliwiająca kwalifikację do kolejnego stopnia: 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 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 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 

 

   

 

 

Stopień: 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 

1 1 1 1 3 1 1 1 6 1 

4 6 5 5 

 

60 

 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 1 1 5 2 2 1 3 5 2 

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.) Samochód mający energię kinetyczną 800 kJ, zmniejsza swoją prędkość dwukrotnie. 

Zmiana energii kinetycznej tego samochodu wynosi: 

A. 600 kJ.  B. –400 kJ  C. –550 kJ.  D. –200 kJ. 

 

2. (1 p.) Szklanka o objętości 0,25 l napełniona jest po brzegi mlekiem o gęstości 1030 
kg

m3
 . 

Ciężar mleka ma wartość około: 

A. 25,75 N.  B. 2,58 N.  C. 4,12 N.  D. 41,2 N. 

 

3. (1 p.) Ciepło pobierane jest z otoczenia w procesie: 

 

A. parowania  B. skraplania   C. krzepnięcia  D. resublimacji 

 

4. (1 p.) W każdym z naczyń znajduje się jednakowa objętość spirytusu. Z którego z nich spirytus 

wyparuje najwcześniej, a z którego najpóźniej?  

 

 

 

 

A. Najwcześniej z 1, najpóźniej z 2. 

B. Najwcześniej z 2, najpóźniej z 1. 

C. Najwcześniej z 3, najpóźniej z 4.  

D. Najwcześniej z 3, najpóźniej z 1. 

 

5. (3 p.) Dwoje dzieci usiadło na końcach deski o długości 3 m położonej na pniu, równoważąc tę 

prowizoryczną huśtawkę. Ciężar lżejszego dziecka był równy 160 N. Pień podpierający deskę 

znajdował się w 
1

3
  jej długości. Nie uwzględniamy masy deski. Oceń czy zdania są prawdziwe, 

czy fałszywe i zaznacz w tabeli.  

 PRAWDA FAŁSZ 

1. Masa cięższego dziecka wynosi 16 kg.   

2. 

 

Huśtawkę można zrównoważyć tylko wtedy, gdy punkt podparcia 

wypada na środku deski. 

  

3. Na krótsze ramię dźwigni działa siła 320 N.   

 

6. (1 p.) Zwilżenie wodą ścianek naczynia to dowód na: 

A. Przyciąganie się tylko cząsteczek wody. 

B. Odpychania się cząsteczek wody i naczynia. 

C. Przyciąganie się cząsteczek wody i naczynia. 

D. Odpychania się cząsteczek naczynia. 
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7. (1 p.) Aby wyznaczyć gęstość sześciennej kostki, musisz posiadać: 

A. wagę i linijkę, 

B. menzurkę i linijkę, 

C. siłomierz i wagę, 

D. linijkę i stoper. 

 

8. (1 p.) Na motocyklistę jadącego po poziomym torze działa niezrównoważona siła.  

Jego energia: 

A. potencjalna jest stała i kinetyczna jest stała, 

B. potencjalna jest stała a kinetyczna rośnie, 

C. potencjalna rośnie a kinetyczna maleje, 

D. potencjalna maleje a kinetyczna rośnie. 

 

9.  (6 p.) Na rysunku przedstawiono wykresy zależności 

szybkości od czasu, sporządzone dla dwóch pojazdów 

poruszających się ruchem prostoliniowym.  

Określ, czy stwierdzenia umieszczone w tabeli są prawdziwe, 

czy fałszywe, wstawiając znak X w odpowiedniej kolumnie.   

 

 

 

10. (1 p.) Wskaż poprawny wzór na moc prądu.  

A. P = U ∙ R 

B. P = U ∙  R2 

C. P =  U2  ∙ R 

D. P =  
U2

R
 

 

11. (1 p.) Na tabliczce znamionowej czajnika elektrycznego jest napisane 2000 W, 230 V.  

W celu obliczenia pracy wykonanej przez prąd elektryczny przy podgrzaniu wody musisz 

jeszcze znać: 

A. masę wody, 

B. czas ogrzewania wody i jej temperaturę początkową i końcową, 

 

 

 

PRAWDA FAŁSZ 

1. 
Wypadkowa siła działająca na pojazd I była 2 razy mniejsza niż 

wypadkowa siła działająca na pojazd II. 

  

2. Przyspieszenie pojazdu II miało wartość 0,06 m/s
2
   

3. Przyspieszenie pojazdu I miało wartość 0 m/s
2
   

4. 

Szybkość średnia w czasie dziesięciu sekund ruchu pojazdu I była 

równa szybkości średniej w czasie dziesięciu sekund ruchu pojazdu 

II. 

  

5. 

Jeśli pojazdy wystartowały w tej samej chwili z tego samego miejsca 

i poruszały się w tę samą stronę, to spotkały się ponownie po pięciu 

sekundach ruchu. 

  

6. 
W czasie dziesięciu sekund ruchu pojazdów, pojazd II pokonał 

dłuższą drogę niż pojazd I. 

  



 

Strona 4. z 12. 

 

C. czas ogrzewania wody, jej masę i temperaturę początkową i końcową, 

D. czas ogrzewania wody. 

 

12. (1 p.) Przewód miedziany o przekroju kołowym ma długość 2 m i średnicę 1 mm.  

Taki sam opór miałby drugi przewód miedziany o długości 8 m, gdyby jego średnica była 

równa: 

A. 0,25 mm   B. 0,5 mm   C. 2 mm   D. 4 mm 

 

13. (1 p.) Dwie jednakowe metalowe kulki, z których jedna ma ładunek 3q, a druga 5q, zetknięto ze 

sobą a następnie oddalono od siebie na odległość r. Kulki te oddziałują na siebie z siłą: 

 

A. F = k
16q2

r2     B. F = k
8q2

r2     C. F = k
15q2

r2     D. F = k
2q2

r2  

 

14. (5 p.) Określ, czy stwierdzenia umieszczone  

w tabeli są prawdziwe, czy fałszywe, wstawiając  

znak X w odpowiedniej kolumnie. 

 

 

 

 

 
 

 

15. (2 p.) Korzystając ze wzoru na siłę magnetyczną (elektrodynamiczną) wyprowadź jednostkę 

indukcji magnetycznej. Podaj jej nazwę. 

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

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

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

16. ( 2 p.) Uzupełnij zdanie, zaznaczając w tabeli jego odpowiednie fragmenty tak, aby utworzyć 

zdanie prawdziwe: 

 

 

 

 

 

 

 Prawda Fałsz 

1. Dla tego obwodu prawdziwa jest zależność I1 = I3.   

2. Opór R1 i R2 są połączone równolegle.    

3. Opór R1 i R2 są połączone z opornikiem R3 równolegle.   

4. Napięcie przyłożone do końców opornika R3jest równe napięciu ogniwa.   

5. Wszystkie oporniki są połączone szeregowo.   

Dwa ciała naładowane 

jednoimiennie, pod wpływem siły 

wzajemnego oddziaływania, 

oddalają się od siebie ruchem 

1. jednostajnie 

przyspieszonym 

gdyż 

A. działająca siła jest 

stała 

2. 

niejednostajnie 

przyspieszonym 

B. działająca siła 

zmienia się 
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17. ( 1 p.) Z zasady zachowania energii mechanicznej wynika, że: 

A. w układzie izolowanym energia kinetyczna jest równa energii potencjalnej, 

B. suma energii potencjalnej i kinetycznej jest równa zeru, 

C. energia mechaniczna jest równa sumie energii potencjalnej i kinetycznej, 

D. jeżeli układ jest izolowany, to suma energii potencjalnej i kinetycznej jest stała. 

 

 

18.  ( 3 p.) Na poniższym rysunku zaznacz znaki ładunków naładowanych kulek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.  (5 p.) Wstawiając znak X w odpowiedniej kolumnie wybierz te zjawiska, w których 

wykorzystuje się ciśnienie atmosferyczne. 

  TAK NIE 

1.  Szczelne zamykanie słoików z przetworami   

2.  Wypuszczenie powietrza z dętki rowerowej   

3.  Stawianie baniek lekarskich   

4.  Napełnianie strzykawki wodą   

5.  Pompowanie piłki   

 

20. (2 p.) Na rysunku znajduje się schemat pewnego urządzenia.  Uzupełnij luki w zdaniach. 

 

Urządzenie przedstawione na rysunku to 

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

Służy do przechowywania substancji o temperaturze 

........................................   od temperatury otoczenia.  

Między ściankami wytworzona jest próżnia techniczna, 

gdyż jest ona bardzo dobrym 

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

Dodatkowo powierzchnie ścianek są zwykle pokrywane 

warstwą lustrzaną, aby zredukować do minimum 

wymianę ciepła przez……………………………….….  

 

 

A. 
B. 

C. 

A. 

B. 

C.

.. 



 

Strona 6. z 12. 

 

Zadanie 1 (4 p.) 

Uczniowie ogrzewali bryłkę lodu o początkowej temperaturze -10°C.  Zaobserwowali, że po dwóch 

minutach bryłka ogrzała się do temperatury 0°C. Po kolejnych 32 minutach lód stopił się 

całkowicie. Podczas doświadczenia ciepło było dostarczane ze stałą szybkością.  

Wykorzystaj w zadaniu następujące dane: ciepło właściwe lodu wynosi 2100 
J

kg∙ ℃
 , temperatura 

topnienia lodu pod normalnym ciśnieniem wynosi 0 °C. 

A. Wymień niezbędne przyrządy pomiarowe, których użyli uczniowie podczas wykonywania 

doświadczenia.  

B. Sporządź wykres zależności temperatury lodu od czasu ogrzewania.  Na wykresie zaznacz 

odpowiednie wartości liczbowe.  

C. Oblicz ciepło topnienia lodu.  
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Zadanie 2 (6 p.)  

Układem oporników przedstawionych na schemacie ogrzano 200 g wody o 20 
o
C w czasie 7 min. 

Ciepło właściwe wody wynosi 4200 
J

kg∙ ℃
 . 

Straty energii pomijamy. Oblicz: 

A. napięcie zasilające układ oporników, 

B. natężenie prądu płynącego przez opór R, 

C. wartość oporu R. 
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Zadanie 3 (5 p.)  

 

Na szkolnym festiwalu nauki uczniowie przedstawili doświadczenie z użyciem magnesów 

neodymowych. Na statywie umieścili pionowo trzy rurki jednakowej długości wykonane 

z trzech różnych substancji: szkła, aluminium i miedzi. Równocześnie do każdej z rurek 

wpuszczone zostały bez prędkości początkowej trzy identyczne, niewielkie magnesy. 

Zaobserwowany został następujący efekt - najszybciej wypadł magnes z rurki szklanej, po dłuższej 

chwili z rurki aluminiowej, a najpóźniej z rurki miedzianej.  

Odpowiedz na poniższe pytania. 

A. Jak nazywa się zjawisko, które odpowiada za zaobserwowany przebieg doświadczenia? 

B. Wyjaśnij, na czym polega to zjawisko. 

C. Podaj nazwę i treść reguły, która określa kierunek prądów, pojawiających się                                                   

w doświadczeniu. 

D. Wyjaśnij, dlaczego czas spadku magnesów był inny w szklanej rurce, a inny w rurkach 

wykonanych z metalu. 
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Zadanie 4 (5 p.) 

Piłkę wyrzucono z wysokości 1m nad podłogą pionowo w górę z prędkością  5 
m

s
.  

Oblicz prędkość, z jaką piłka uderzy o podłogę. Przyspieszenie ziemskie g = 10 
m

s2. 
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Brudnopis 
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