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WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY   

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

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 (zadania 1-22). 

3. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania. 

4. Rozwiązania zapisuj długopisem lub piórem. Nie używaj korektora. 

5. W zadaniach zamkniętych 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 kalkulatora prostego. 

 

 

 

KOD UCZNIA 

 

   

 

 

Stopień: wojewódzki 

 

 

 

Czas pracy:  

90 minut 
 

 

 

 

WYPEŁNIA KOMISJA KONKURSOWA 

 

 

Liczba punktów umożliwiająca uzyskanie tytułu laureata: 54 

Podpisy członków komisji : 

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

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

3. Członek komisji weryfikujący pracę – ………………………… 

Nr zadania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

Liczba punktów 

możliwych  
do zdobycia 

2 1 2 1 1 1 4 4 2 2 4 4 2 2 

Liczba punktów 

uzyskanych  

przez  uczestnika konkursu 

              

Nr zadania 15 16 17 18 19 20 21 22  Razem 
Liczba punktów 

możliwych  
do zdobycia 

4 4 5 5 1 4 4 1  60 

Liczba punktów 

uzyskanych  

przez  uczestnika konkursu 
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W szkole podstawowej zorganizowano „Zimowy Tydzień”.  W ramach jego obchodów odbyły się 

konkursy, spotkania, wycieczki oraz podsumowania projektów. 

Uwaga: We wszystkich obliczeniach przyjmij wartość     
 

  
 ! 

Ania, Wiola i Maciek postanowili wykonać zdjęcia na konkurs fotograficzny „Zima w górach”. 

W tym celu udali się kolejką gondolową na Szyndzielnię. 

Zadanie 1. (2p.)  Maciek odczytał wartość ciśnienia atmosferycznego w dolnej stacji kolejki, a zaraz 

po dojechaniu do górnej stacji - również tam. Wartości te wynosiły odpowiednio 960 hPa i 900 hPa. 

a) Przyrząd, z którego skorzystał Maciek to: 

A. dynamometr, 

B. higrometr, 

C. barometr, 

D. termometr. 

 

b) Głównym powodem spadku ciśnienia atmosferycznego wraz ze wzrostem wysokości          

nad poziomem morza, jest to, że ze wzrostem tej wysokości: 

A. maleje temperatura powietrza, 

B. coraz cieńsza jest warstwa atmosfery wznosząca się nad tym miejscem, 

C. coraz słabsze jest przyciąganie ziemskie, 

D. rośnie gęstość powietrza. 

 

Zaznacz poprawne odpowiedzi 

 

Zadanie 2. (1p.)  Na szczycie przed przyjaciółmi ukazały się malownicze widoki, idealne na sesję 

zdjęciową. Ania przypomniała kolegom, że na światłoczułej błonie lub matrycy CCD aparatu 

fotograficznego otrzymujemy obraz fotografowanego obiektu: 

A. rzeczywisty, odwrócony, pomniejszony, 

B. pozorny, pomniejszony, odwrócony, 

C. rzeczywisty, odwrócony, powiększony, 

D. pozorny, prosty, powiększony. 

Zaznacz poprawną odpowiedź. 

 

Zadanie 3. (2p.)  Po sesji, zmarznięci uczniowie udali się do schroniska. Przy wejściu zauważyli,     

że sopel lodu o masie 0,2 kg, znajdujący się na wysokości 720 cm nad ziemią oderwał się od rynny           

i spadł swobodnie. Zaniedbując siłę oporów ruchu, oblicz wartość prędkości, jaką sopel uzyskał            

w momencie uderzenia w ziemię. 
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Zadanie 4. (1p.) Wiola zastanawiała się, w wyniku jakich procesów powstają sople lodu. Ania 

poinformowała ją, że jest to efekt: 

A. topnienia, a następnie krzepnięcia, 

B. krzepnięcia, a następnie resublimacji, 

C. resublimacji i topnienia, 

D. topnienia i sublimacji. 

Zaznacz poprawną odpowiedź. 

Zadanie 5. (1p.) Ania zauważyła, że obok schroniska suszy się pranie. Mokra bielizna rozwieszona       

na dworze w mroźny dzień po pewnym czasie wysycha, ponieważ: 

A. woda w bieliźnie zamarza i zachodzi zjawisko resublimacji, 

B. woda w bieliźnie zamarza i zachodzi zjawisko sublimacji, 

C. wieje wiatr i woda w bieliźnie wyparowuje, 

D. parująca z bielizny woda zamarza i opada na ziemię. 

 

      Zaznacz poprawną odpowiedź. 

 

Zadanie 6. (1p.) W schronisku uczniowie napili się herbaty. Łyżeczka włożona do szklanki z herbatą 

wydaje się być złamana. Jest to złudzenie optyczne spowodowane: 

A. załamaniem światła, 

B. odbiciem światła, 

C. rozszczepieniem światła, 

D. odbiciem i rozszczepieniem światła. 

Zaznacz poprawną odpowiedź. 

Zadanie 7. (4p.) Schodząc z Szyndzieli, w celu ustalenia prawidłowej drogi uczniowie posłużyli się 

kompasem. 

  

a) Wyjaśnij, dlaczego za pomocą igły magnetycznej można wyznaczyć kierunki geograficzne. 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

b) Ustal, czy następujące stwierdzenie jest prawdziwe: „Kompas umieszczony w pobliżu 

przewodnika, przez który przepływa prąd elektryczny nie wskazuje prawidłowo kierunków 

geograficznych”. Odpowiedź uzasadnij. 
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c) Wyjaśnij, jak zachowują się umieszczone obok siebie dwie identyczne igły magnetyczne. 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

     

     d)  Napisz, który biegun magnetyczny Ziemi jest wskazywany przez północny biegun igły 

magnetycznej. 

                                 

                                 

                                 

 

Zadanie 8. (4p.) Następnego dnia klasa 8c udała się na lodowisko. Oblicz jakie ciśnienie wywiera            

na lód Agnieszka, jadąc na jednej łyżwie,  jeżeli jej masa wynosi 30 kg,  a płoza łyżwy o szerokości  

3 mm styka się z lodem na długości 20 cm. 

 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

 

Zadanie 9. (2p.)  Tomek o masie 50 kg rozpędził się. Gdy przestał się odpychać, poruszał się jeszcze 

przez 8 s i w tym czasie przebył drogę 32 m. Oblicz siłę tarcia, która spowodowała zatrzymanie 

łyżwiarza. 
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Zadanie 10. (2p.) W auli szkoły odbyło się spotkanie ze skoczkiem narciarskim, który opisał 

przykładowy zjazd skoczka o masie 50 kg po rozbiegu skoczni. Siły działające na skoczka 

przedstawione są na rysunku.  

 

F3  

 

F1  

F2  

 
Wartości sił są odpowiednio równe: F1= 250 N, F2= 100 N, F3= 50 N. 

 

 

a) Zaznaczone na rysunku siły F1, F2, i F3 to odpowiednio: 

A. F1 – siła grawitacji, F2 – siła oporu powietrza, F3 – siła tarcia, 

B. F1 – siła reakcji podłoża, F2 – siła tarcia, F3 – siła oporu powietrza, 

C. F1 – siła przyspieszająca ruch skoczka, F2 – siła oporu powietrza, F3 – 

siła tarcia, 

D. F1 – siła zsuwająca, F2 – siła opóźniająca ruch skoczka, F3 – siła oporu powietrza. 

 

b)  Przyspieszenie skoczka wynosi: 

A. 8 m/s
2
  

B. 6 m/s
2
  

C. 4 m/s
2
  

D. 2 m/s
2
  

 

Zaznacz poprawne odpowiedzi 

 

Zadanie 11. (4p.) Skoczek opowiedział również o próbie bicia rekordu w zjeździe, podjętej przez jego 

kolegę. Długość zbocza wynosiła 0,2 km . Narciarz rozpoczął zjazd z przyspieszeniem o wartości 

6,25 
 

  
. Załóż, że ruch narciarza był ruchem jednostajnie przyspieszonym. 

 

a) Narysuj wykres zależności szybkości narciarza od czasu. 
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b) Oblicz o ile dłuższy musiałby być stok, aby zjazd trwał o 2 sekundy dłużej. 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

 

Odpowiedź:…………………………………………………………………………………… 

 

Zadanie 12. (4p.) Kolejnym gościem w szkole w ramach projektu „Zimowy Tydzień” był podróżnik 

biorący udział w wyprawach badawczych na biegun północny. Opowiedział uczniom o górach 

lodowych dryfujących po oceanie. Wiedząc, że niewielka góra lodowa ma masę 1000 t i jest 

zbudowana z lodu o gęstości 920  
  

  , przyjmując gęstość wody oceanicznej 1020  
  

  , wykonaj 

poniższe obliczenia. 

 

a) Oblicz wartość siły wyporu działającej na górę lodową. 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

 

Odpowiedź:…………………………………………………………………………………… 

 

b) Oblicz, jaki procent objętości całej góry lodowej znajduje się pod wodą. 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

Odpowiedź:…………………………………………………………………………………… 



 

Strona 7. z 12 
 

 

Zadanie 13. (2p.) Podróżnik przedstawił uczniom metodę rozpalania ogniska przy pomocy 

zwierciadła wklęsłego. Wyjaśnij w jaki sposób, posługując się zwierciadłem, można rozpalić ognisko. 

Wykonaj pomocniczy rysunek.  

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

Zadanie 14. (2p.) Podróżnik nosi okulary, ponieważ jest dalekowidzem. Wybierz prawidłową część 

zdania A lub B i wpisz do tabeli w odpowiedzi. 

  A B 

1) Soczewki w okularach są skupiające rozpraszające 

2) Na siatkówce oka podróżnika powstaje obraz rzeczywisty i 

odwrócony 

rzeczywisty i prosty 

 

Odpowiedź:  

1)  

2)  

 

 

 

Zadanie 15. (4p.) Narysuj obrazy gwoździa uzyskane za pomocą soczewek na poniższych rysunkach 

a, b. Podaj trzy cechy obrazu  wytworzonego przez soczewki w każdym przypadku. 

a)  

F F

 
 

 

Odpowiedź:…………………………………………………………………………………… 
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b)  

F

 
 

Odpowiedź:…………………………………………………………………………………… 

 

Zadanie 16. (4p.) Po spotkaniu z podróżnikiem ogłoszono wyniki konkursu fotograficznego. Ania, 

Wiola i Maciek, za zdjęcie pt. „Oszroniony las”, otrzymali 1 miejsce. Nagrodą był puchar w kształcie 

pryzmatu. Uzupełnij zdania opisujące załamanie światła przechodzącego przez pryzmat.  

 

Podczas przejścia światła białego przez bryłę lodu w kształcie pryzmatu obserwujemy zjawisko 

…………………………. . Największe odchylenie obserwujemy dla barwy …………………………………,  

a najmniejsze dla barwy……………. . Zjawiska tego nie obserwujemy dla światła jednobarwnego. 

Źródłem takiego światła jest na przykład……………. . 

 

Zadanie 17. (5p.)  Dumni z wygranej uczniowie udali się na lekcję fizyki. Celem lekcji było poznanie 

związku między przepływem prądu, a polem magnetycznym. Nauczycielka opowiedziała im historię 

przypadkowego odkrycia dokonanego przez duńskiego fizyka Hansa Ch. Oersteda, który to, gdy       

na stole zastawionym różnymi przyrządami uruchomił maszynę elektrostatyczną, w momencie 

przeskoku iskry zaobserwował wychylenie igły magnetycznej. Zaciekawiony tym zjawiskiem Oersted 

rozpoczął badania. 

Zaprojektuj doświadczenie demonstrujące zjawisko oddziaływania przewodnika z prądem na igłę 

magnetyczną wg poniższego schematu: 

a) Wypisz niezbędne przyrządy 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

b) Narysuj schemat doświadczenia 
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c) Napisz instrukcję do przebiegu doświadczenia 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

d) Opisz przewidywany  wynik obserwacji 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

Zadanie 18. (5p.) Ania zauważyła, że na ścianie pracowni fizycznej wiszą portrety sławnych fizyków. 

Wpisz obok nazwisk nazwy jednostek i wielkości fizycznych, związanych z tymi postaciami. 

 

 Imię i nazwisko Jednostka i nazwa wielkości fizycznej 

a) Alessandro Volta  

b) Isaac Newton  

c) Georg Simon Ohm  

d) Blaise Pascal  

e) André-Marie Ampére  

 

Zadanie 19. (1p.) Nad tablicą wisiał plakat przedstawiający wykorzystanie fal elektromagnetycznych 

w życiu codziennym. Do fal elektromagnetycznych należą: 

A. światło, fale radiowe, promieniowanie rentgenowskie, 

B. światło, dźwięk, fale radiowe, 

C. światło, nadfiolet, dźwięk, podczerwień, 

D. tylko fale radiowe i mikrofale. 

 

Zaznacz poprawną odpowiedź. 
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Zadanie 20. (4p.) W tabeli podano niektóre cechy fal elektromagnetycznych i mechanicznych. Oceń 

prawdziwość zdań, zakreślając TAK lub NIE. 

a) Zarówno fala mechaniczna, jak i elektromagnetyczna mogą rozchodzić 

się w materiałach wykazujących sprężystość i nieprzewodzących prądu 

elektrycznego 

TAK NIE 

b) Fale mechaniczne i elektromagnetyczne rozchodzą się w próżni. 

 
TAK NIE 

c) Prędkości rozchodzenia się fali mechanicznej i fali elektromagnetycznej 

są zbliżone w danym ośrodku. 
TAK NIE 

d) W ośrodkach jednorodnych fale elektromagnetyczne i mechaniczne 

rozchodzą się prostoliniowo 
TAK NIE 

 

Zadanie 21. (4p.)   Pod koniec lekcji nauczycielka przyniosła z zaplecza cztery przyrządy. Zadaniem 

uczniów, było nazwanie zjawisk fizycznych, które można zademonstrować przy ich użyciu.  

Do każdego z czterech przyrządów z kolumny pierwszej dobierz jedno odpowiednie zjawisko             

z kolumny drugiej. 

 przyrząd  zjawisko fizyczne 

1 kamerton A wytwarzanie pola magnetycznego wokół 

przewodnika z prądem 

2 wskaźnik laserowy B rozszczepienie światła 

3 elektromagnes C wytwarzanie fali akustycznej o odpowiedniej 

częstotliwości 

4 elektroskop D prostoliniowe rozchodzenie się światła 

 E oddziaływanie ładunków elektrycznych 

F wykonywanie pracy przez urządzenie zasilane 

prądem elektrycznym 

 

Zadanie 22. (1p.) Lekcję przerwał dźwięk dzwonka. Jeśli dźwięk dzwonka, który słyszymy jest 

głośny, to cząsteczki powietrza, w którym rozchodzi się ten dźwięk wykonują drgania o dużej: 

A. amplitudzie, 

B. częstotliwości, 

C. szybkości, 

D. długości. 

Zaznacz poprawną odpowiedź. 
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Brudnopis 
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Brudnopis 

 

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

 


