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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: 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 

1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 

5 5 5 5 

 

60 

 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 1 1 2 1 3 4 4 4 5 

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.) Ile wynosi średnia wartość siły hamowania samochodu o masie 1 t, który zatrzymał się 

hamując przez 4 s na drodze 32 m. 

A. 1 kN  B. 2 kN  C. 3 kN  D. 4 kN 

 

2. (1 p.) Siła tarcia działająca na ciało ciągnięte po płaskiej powierzchni nie zależy od: 

A. rodzaju powierzchni trących,  

B. masy ciała,  

C. stopnia wygładzenia powierzchni, 

D. wielkości powierzchni styku.  

 

3. (1 p.) Na podstawie wykresu zależności wartości prędkości od czasu oblicz drogę przebytą przez 

poruszający się obiekt w czasie 10 s. 

 

 

 

A. 25 m 

B. 50 m 

C. 75 m 

D. 100 m 

 

 

4. (3 p.) Dwie kulki spadają swobodnie z wysokości 20 m wzglądem podłoża. Masa pierwszej 

kulki wynosi 200 g, drugiej 100 g. Oceń czy zdania są prawdziwe, czy fałszywe i zaznacz  

w tabeli.  

 PRAWDA FAŁSZ 

A. Czas spadania obu kulek jest różny, ponieważ czas swobodnego 

spadania zależy od ich mas. 
  

B. Początkowa energia potencjalna ciężkości kulki o większej masie 

wynosi 40 J. 
  

C. Energia kinetyczna mniejszej kulki jest dwa razy większa niż 

dużej. 
  

 

5. (1 p.) Jeśli mamy dwie identyczne kule naładowane ładunkiem o różnych wartościach, to: 

 

A. kule nie działają na siebie żadnymi siłami, 

B. kule działają na siebie siłami równymi co do wartości, 

C. na kulę o większym ładunku działa mniejsza siła, 

D. kulę o mniejszym ładunku działa mniejsza siła. 

6. (1 p.) Jeśli naelektryzowany ujemnie metal zostanie uziemiony, to: 

 

A. protony z ziemi dopłyną do metalu. 

B. z metalu odpłynie pewna liczba jonów ujemnych. 

C. z metalu odpłynie nadmiar elektronów. 

D. do metalu dopłynie pewna liczba jonów dodatnich.  
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7. ( 1 p.) Wykres przedstawia zależność szybkości (v) 

od czasu (t) w ruchu prostoliniowym dwóch ciał. 

Które z nich poruszało się z przyspieszeniem o 

większej wartości?  

 

A. Pierwsze (1), 

B. Drugie (2), 

C. Wartości przyspieszeń były równe (większe od 

zera). 

D. Wartości przyspieszeń wynosiły zero (ruch 

jednostajny). 
 

8. (1 p.) Która żaróweczka świeci, jeśli elementy obwodu są identyczne? 

 

A. Tylko 1.  

B. Tylko 2.  

C. Tylko 3. 

D. Świecą wszystkie. 

 

9. (1 p.) Fale ultradźwiękowe wysyłane z echosondy kutra rybackiego wróciły po 0,14 s. 

Prędkość rozchodzenia się dźwięku w wodzie wynosi 1450 
m

s
. Znaczy to, że ławica ryb 

znajduje się na głębokości około: 

 

A. 203 m   B. 101,5 m   C. 406 m   D. 145 m 

 

10.  (3 p.) Światło lasera przechodzi z wody do powietrza. Oceń czy zdania są prawdziwe, czy 

fałszywe i zaznacz w tabeli.  

 PRAWDA FAŁSZ 

A. Częstotliwość światła w wodzie jest mniejsza niż w 

powietrzu. 

  

B. Kąt padania jest większy od kąta załamania.   

C. Długość fali światła w wodzie jest mniejsza niż w powietrzu.   

 

11. ( 1 p.) Liczba zwojów w uzwojeniu pierwotnym transformatora jest dwudziestokrotnie 

mniejsza od liczby zwojów w uzwojeniu wtórnym. Do zacisków uzwojenia pierwotnego 

podłączono akumulator o napięciu 12 V. Woltomierz podłączony do końców uzwojenia 

wtórnego wskazuje napięcie równe 

 

A. 0 V   B. 0,6 V   C. 24 V   D. 240 V 

 

 

12. (1 p.) Światło padające na szorstką powierzchnię białej ściany ulega: 

 

A. rozproszeniu,  

B. załamaniu, 

C. rozszczepieniu, 

D.  wygaszeniu 
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13. (1 p.) Dwie identyczne, lewoskrętne 

(patrząc w kierunku przepływu 

prądu) zwojnice, podłączone do 

źródeł prądu elektrycznego, wiszą 

obok siebie, jak pokazano na 

rysunku. Utwórz zdanie prawdziwe. 

 
 

 
 
 

14. (2 p.) Klocek zawieszony na nitce wykonuje drgania.  

Jak zmieniają się jego energia potencjalna grawitacji i 

energia kinetyczna w zależności od zmiany położenia?  

Zaznacz właściwe odpowiedzi w tabelce wstawiając znak x. 

 

 

  

15. ( 1 p.) Jeżeli w ciemni optycznej flagę narodową oświetlimy światłem niebieskim, to będzie 

ona wyglądać, jako: 

 

A. niebiesko- czerwona, 

B. niebiesko- fioletowa, 

C. niebiesko- czarna, 

D. w całości niebieska. 

 

1. 
Zwojnice będą się 

przyciągać, 

ponieważ 

A. na prawym końcu zwojnicy I powstanie południowy 

biegun magnetyczny, a na lewym końcu zwojnicy II 

biegun północny. 

B. na prawym końcu zwojnicy I powstanie  północny 

biegun magnetyczny, a na lewym końcu zwojnicy II 

biegun południowy. 

2. 
Zwojnice będą się 

odpychać, 

C. na prawym końcu zwojnicy I i na lewym końcu 

zwojnicy II powstaną magnetyczne bieguny 

północne. 

D. na prawym końcu zwojnicy I i na lewym końcu 

zwojnicy II powstaną magnetyczne bieguny 

południowe. 

Zmiana położenia klocka 

Energia potencjalna Energia kinetyczna 

zwiększa 

się 

zmniejsza 

się 
jest stała 

zwiększa 

się 

zmniejs

za się 

jest 

stała 

1. od położenia I 

      do położenia II. 
      

2. od położenia II  

      do położenia III. 
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16. (3 p.) Którego z zastosowanych niżej sposobów można 

użyć, aby amperomierz wskazał czterokrotnie większe 

natężenie prądu niż w sytuacji przedstawionej na 

schemacie? 

 

 

 

 

17. (4 p.) Połącz wielkość fizyczną z jej jednostką.  

 

 wielkość 

fizyczna 

 
jednostka 

odp.: wielkość 

fizyczna 
jednostka 

1. praca A. 
kg 

m ∙ s2
 1. 

 

 2. moc B. 
kg ∙ m2

s3
  2. 

 

3. ciśnienie C. 
kg ∙ m

s2
 3. 

 

4. siła D. 
kg ∙ m2

s2
 4. 

 

 

18. ( 4 p.) Napisz, jakie zjawiska przedstawione są na schematach. 

  

Zjawisko 
 

Nazwa zjawiska 

A. 

 

 
 

 

B. 

 

 
 

 

 Prawda Fałsz 

A. Zastąpić źródło napięcia innym dającym dwukrotnie większe napięcie.   

B. Zastąpić źródło prądu innym, dającym cztery razy większe napięcie.   

C. Zastąpić połączenie szeregowe 4 żarówek połączeniem równoległym.   
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C. 

 

 
 

 

D. 

 

 
 

 

 

19.  ( 4 p.) Dwie jednakowe kulki pokryte materiałem przewodzącym 

zawieszono na nieprzewodzących nitkach, w pewnej odległości  

od siebie. Oceń poprawność zdań w tabeli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. (5 p.) Do podanych w tabeli obserwacji z życia codziennego dopasuj nazwy zjawisk 

fizycznych wpisując poniżej do tabelki. 

 

1.  2.  3.  4.  5.  

 

 Prawda Fałsz 

A. 

Kulki zbliżą się do siebie i jeśli zetkną się 

ze sobą, to następnie wzajemnie się 

odepchną. 

  

B. 
Po zetknięciu się kulek ładunek żadnej z 

nich się nie zmieni. 

  

C. 
Po zetknięciu się kulek ładunek każdej z 

nich będzie dodatni. 

  

D. 

Po zetknięciu się kulek wartość 

bezwzględna ładunku każdej  

z nich będzie równa 1μC. 

  

 obserwacja z życia codziennego  zjawisko fizyczne 

1. Pocisk wystrzelony pionowo w górę.  A. skraplanie 

2. Na kostce masła wyciągniętej z lodówki 

pojawiają się krople wody. 
B. cieplny przepływ energii 

3. Zapach pieczonego ciasta szybko rozchodzi się 

po mieszkaniu. 
C. bezwładność 

4. Szklanka gorącej herbaty po pewnym czasie 

stygnie. 
D. ruch jednostajnie opóźniony 

5. Kartka papieru gwałtownie wyciągnięta spod 

szklanki z wodą nie zmienia położenia szklanki. 
E. Dyfuzja i konwekcja 
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Zadanie 1 (5 p.) 

Lodołamacz o masie 100 t porusza się z wyłączonym napędem ruchem jednostajnym  

z prędkością 18 km/h. Po chwili lodołamacz napotyka spoczywającą na wodzie krę  

o masie 12,5 t. Po zderzeniu z krą, lodołamacz pcha ją przed sobą. Opory ruchu pomijamy.  

Oblicz: 

A. Wartość pędu lodołamacza i pędu kry przed zderzeniem. 

B. Z jaką prędkością lodołamacz będzie pchał krę przed sobą? 

C. Jaką masę musiałaby mieć kra, aby w wyniku zderzenia prędkość lodołamacza zmalała 

dwukrotnie? 
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Zadanie 2 (5 p.)  

W jednorodnym polu magnetycznym o indukcji B = 0,5 T umieszczony został drucik miedziany 

podłączony do stałego napięcia tak, że cienkie przewody znalazły się poza polem magnetycznym. 

Drucik ustawiony jest prostopadle do linii pola magnetycznego i nie 

opada w dół, ani nie unosi się do góry.  Oblicz natężenie prądu 

płynącego w druciku. 

Pole przekroju drucika S = 2 mm
2
, gęstość miedzi wynosi 8,95 

g

cm3, 

przyspieszenie ziemskie przyjmij  9,81 
m

s2. 
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Zadanie 3 (5 p.)  

Uczniowie na lekcjach fizyki sprawdzali, w jakim czasie wózek, ruszając z 

miejsca, ciągnięty przez obciążoną linkę przejedzie odległość jednego metra. 

Zwiększali obciążenie przekładając ciężarki z wózka na szalkę napinającą linkę, 

tak, aby nie zmieniać masy całego układu. W tabeli zamieszczono wyniki ich 

pomiarów. 

 

A. Wyprowadź wzór pozwalający obliczyć przyspieszenie. 

B. Uzupełnij trzecią kolumnę tabeli. 

C. Sporządź wykres zależności przyspieszenia od działającej siły. 

  

 

F[N] t[s] a [    ] 
1 2  

1,5 1,63  

2 1,41  

2,5 1,27  

3 1,15  

3,5 1,07  
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Zadanie 4 (5 p.)  
 

Fala stojąca – fala, której grzbiety i doliny nie przemieszczają się. Fala stojąca powstaje na skutek 

interferencji dwóch takich samych fal poruszających się w tym samym kierunku, lecz o przeciwnych 

zwrotach. Zwykle efekt ten powstaje np. poprzez nałożenie na falę biegnącą fali odbitej. Falę stojącą 

charakteryzuje to, że są miejsca, w których cząsteczki ośrodka nie wykonują drgań - węzły oraz 

miejsca, w których cząsteczki ośrodka wykonują drgania z maksymalną amplitudą - strzałki. 

 

Aby wyznaczyć prędkość dźwięku w powietrzu uczniowie na 

kółku fizycznym użyli rury Quinckego. Jej główną część 

stanowi  pionowa nieruchoma rura szklana A, połączona 

elastycznym wężem z naczyniem szklanym B. Przesuwając w 

pionie naczynie B, uczniowie zmieniali wysokość słupa 

powietrza w rurze A. Nad wylotem tej rury umieszczony był 

kamerton drgający z częstotliwością 435 Hz. W pewnych 

położeniach lustra wody było słychać wyraźne wzmocnienie 

dźwięku, co świadczyło o tym, że nad lustrem wody powstała 

stojąca fala akustyczna o tej samej częstotliwości, co fala 

wytwarzana przez kamerton. Pierwsze wzmocnienie było 

słychać przy wysokości słupa powietrza nad lustrem wody  

l1 = 17,5 cm, a drugie przy wysokości l2 = 59 cm. Posługując 

się powyższymi informacjami odpowiedz na pytania  

i wykonaj obliczenia: 

A. Jakie zjawisko uczniowie wykorzystali w doświadczeniu?    

     Objaśnij, na czym ono polega. 

B. Wykonane pomiary pozwalają na obliczenie dwóch długości fali akustycznej, które nieco różnią     

     się od siebie, co związane jest z niepewnością pomiarową. Oblicz te długości i wyznacz średnią     

     arytmetyczną, uważając wynik za najbardziej zbliżony do właściwego. 

C. Wyznacz prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu.  
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Brudnopis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


