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XII WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY 
DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 

 
 

Klucz odpowiedzi i kryteria punktowania zadań 
 

III ETAP - WOJEWÓDZKI 
 

7 marca 2014 r. 
 

Liczba punktów możliwych do uzyskania: 66 
 
 
 
 
 
Za każde poprawne rozwiązanie zadania otwartego inne, niż w kluczu, przyznajemy maksymalną liczbę 
punktów.  

Punkty przyznajemy zgodnie z kryteriami punktowania.  
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TEST  I 

 
Pytania za 1 pkt (jedna odpowiedź jest poprawna) 

1. C) 1s. 

2. C) 1/4R 

3. B) Wokół przewodnika powstaje pole magnetyczne 

4. B) Para wodna, o około 2,3 MJ 

5. D) 1:4 

6. C) Wzrośnie 4 razy 

7. B) 3m 

8. D) 0,1A 

9. C) Zwrot działania siły 

10. C) Od długości przewodnika znajdującego się w polu magnetycznym, siły tego pola i natężenia 
prądu płynącego w przewodniku. 

 

TEST II 
 

Pytania testowe 11 – 15 są pytaniami wielokrotnego wyboru.  Za wskazanie błędnej odpowiedzi otrzymujesz 
punkt ujemny.  
 

Za wskazanie wszystkich n poprawnych odpowiedzi w każdym zadaniu można uzyskać po 2 punkty.  
Za wskazanie n-1 poprawnych odpowiedzi – 1 pkt. 
Za wskazanie n-2 poprawnych odpowiedzi – 0 pkt. 
Za wskazanie błędnej lub błędnych odpowiedzi - -1pkt(ujemny) 

 
1. Zgodnie z kinetyczno-cząsteczkowymi założeniami budowy materii możemy stwierdzić ,że : 

a) W czasie ogrzewania gazu zwiększa się prędkość cząsteczek gazu. 
b) Największa prędkość cząsteczek występuje w gazach. 
c) Można powiedzieć, że cząsteczki w ciałach stałych podlegają jedynie ruchom drgającym. 
d) Odległość między cząsteczkami w cieczach jest zazwyczaj mniejsza niż w gazach, lecz większa niż 

w ciałach stałych. 
 

2. Prąd elektryczny może płynąć: 
a) W wodzie destylowanej. 
b) W roztworze soli kuchennej. 
c) W szkle. 
d) W rtęci. 
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3. Prędkość światła: 
a) Jest wielkością stałą, niezależną od wielkości fizykochemicznych ośrodka. 
b) Zależy od gęstości ośrodka. 
c) Ulega zmianie na granicy dwóch ośrodków. 
d) Jest największa w próżni. 

 
4. Wskaż poprawne informacje na temat sił akcji i reakcji. 

a) Są zgodne co do kierunku działania. 
b) Są zgodne co do zwrotu działania. 
c) Są zawsze równe co do wartości. 
d) Można je nazwać siłami równoważącymi. 

 
5. Wskaż błędne stwierdzenia: 

a) Podczas krzepnięcia wody wzrasta jej objętość. 
b) W temperaturze 40C woda ma największą gęstość. 
c) Anomalna rozszerzalność wody przyczynia się do śmierci wodnych organizmów. 
d) Temperatura wrzenia wody nie zależy od ciśnienia. 
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ZADANIA OTWARTE 
 

Jeżeli uczeń rozwiąże dobrze całe zadanie innym sposobem niż w kluczu to otrzymuje  
maksymalną liczbę punktów. 

 
Zadanie I (6 pkt) 
 
Zaprojektuj  doświadczenie, w którym wyznaczysz zdolność skupiającą soczewki dwuwypukłej.   

a) Wymień potrzebne Ci pomoce.  
b) Wykonaj odpowiedni rysunek.  
c) Zapisz wykonywane czynności 

 
 czynność punkty 

a)  Potrzebne pomoce.  
- soczewka dwuwypukła, 
- linijka z podziałką lub taśma miernicza, 
- źródło światła 

1 pkt 

b)  Poprawny rysunek 1 pkt 
c)  Czynności 

- ustawiamy soczewkę i przepuszczamy przez nią wiązkę 
promieni równoległych 

 
1pkt 

 
- znajdujemy ognisko (punkt skupienia promieni po przejściu 
przez soczewkę) 

1pkt 

- mierzymy długość ogniskowej soczewki (w metrach)  1pkt 

- korzystamy ze wzoru na zdolność skupiającą Z=   1pkt 

 
 
Zadanie II (5 pkt) 
 
Dwie bryłki lodu o temperaturze minus 5°C pocieramy o siebie ze średnia prędkością 10 , pokonując przy tym 
siłę równą 2 N. Oblicz masę stopionego lodu w ciągu minuty. Przyjmij, że 30% energii otrzymanej podczas 
wykonywania pracy ulega rozproszeniu. Ciepło właściwe lodu 2400 . Ciepło topnienia lodu wynosi 334 . 

Ciepło właściwe wody 4200	   . 
 

komentarz czynność pkt 
Wyznaczenie pracy  Uwzględnienie s  =  v t 

W  =  F v t 
1 pkt 

Zapisanie wzoru na zmianę energii 
wewnętrznej 

70 %  W  =  ΔEw 

Gdzie  ΔEw  =  Q1 + Q2 
Q1 - energia potrzebna do 
ogrzania lodu do 
temperatury topnienia 
Q2- energia potrzebna na 
przemianę fazową 

1pkt 

 ΔEw  =  m c Δt + q m 1 pkt 
Wyznaczenie masy stopionego lodu 70% Fvt  =  m c Δt + q m 1 pkt 
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m =	 %		 	 	

	 		 	
 

Prawidłowe obliczenia w całym 
zadaniu 

m = 0,00245 kg  =  2,45 g 1pkt 

Pełna pisemna odpowiedź Masa stopionego lodu 
wynosi ok. 2,5g  

Uwaga:  Jeśli uczeń nie uwzględnia 
strat energii a zadanie nie 
ma innych błędów 
rachunkowych to 
otrzymuje za całe zadanie 
2 pkt  

 

 
 
Zadanie III   (3pkt.) 
 
Wymień trzy różne sposoby wzbudzenia prądu indukcyjnego w pierścieniu P w sytuacji przedstawionej na 
rysunku.  

 
Np. odpowiedzi: ruch wahadłowy pierścienia; zamykanie i otwieranie obwodu; zmiana natężenia prądu 

 
 

Zadanie IV (3 pkt) 
 
Na poziomym stole leżą trzy identyczne klocki, jeden na drugim (położenie I). Przenosimy je w inne miejsce na 
stole (położenie II) na jeden z trzech sposobów. 

a) Podnosimy wszystkie trzy do góry i przenosimy.  
b) Przenosimy razem górny i środkowy, a dolny potem, kładąc go na wierzch. 
c) Przenosimy po jednym, przez co dolny trafi na wierzch, a górny na spód. 

Jaka jest zależność wykonanych prac w poszczególnych przypadkach? Przyjmij 
oznaczenia: 

W1- całkowita praca przeciwko sile grawitacji wykonana w przypadku a. 
W2 - całkowita praca przeciwko sile grawitacji wykonana w przypadku b. 
W3 - całkowita praca przeciwko sile grawitacji wykonana w przypadku c. 

Wstaw odpowiednio <,>,=. 
odpowiedzi punktacja 

W1  =..W2 

 

1 pkt 

W1… =...W3 

 
1 pkt 

W2.. =… W3 

 
1 pkt 

 

I  II 
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Zadanie V (4pkt) 
 
Oblicz wartość siły nośnej balonu wypełnionego wodorem do objętości 100m3. Masa powłoki balonu wraz 
z koszem (bez ładunku) wynosi 25kg. Gęstość powietrza 1,293 , gęstość wodoru 0,089 ,  g=10 . 
 

Komentarz Czynność Punktacja 
Opisanie sił  Fn - siła nośna 

Fw - siła wyporu 
Fb  – ciężar wodoru 
Fc - ciężar powłoki balonu z koszem 

 
1pkt 
 

Zapisanie zależności wzorem Fn = Fw - Fb - Fc 

F = V ρp g  – V ρw g  – m g 
1pkt  
1pkt 

Prawidłowe obliczenia w całym 
zadaniu 

Fn = 954 N 
F = 1293N - 89N - 250N 
 
Uwaga:  
Jeżeli uczeń nie uwzględni ciężaru wodoru i nie 
popełni innych błędów to otrzymuje za całe 
zadanie  2 pkt. 

1pkt 

Pełna pisemna odpowiedź Siła nośna balonu wynosi 954 N 
 

 
 

Zadanie  VI    (6 pkt) 
 
Tramwaj rusza z przystanku ze stałym przyspieszeniem o wartości 0,5 . Po 12 s nastąpiła przerwa w dopływie 
prądu tramwaj porusza się dalej ruchem jednostajnie opóźnionym. Siła oporu jest 100 razy mniejsza niż ciężar 
tramwaju. Oblicz: 

a) największą szybkość tramwaju, 
b) całkowitą drogę przebytą przez tramwaj od momentu ruszenia do zatrzymania. 

 
komentarz czynność punkty 

a)   Poprawne obliczenie v = a t     
v = 6 m/s 

1 pkt 

b)   
Zapisanie zależności 
(lub zależność równoważna) 

S1  =	
	

 
1 pkt 

Zapisanie zależności 
(lub zależność równoważna) 

ΔEk  =  Fop  s2 1 pkt 

Uwzględnienie współczynnika 
tarcia (f = 1/100) 

	= f m g s2 1 pkt 

Wyznaczenie s s =		   +	  1pkt 

Prawidłowe obliczenie S =  216 m 1 pkt 
Pełna pisemna odpowiedź Całkowita droga wynosi 216m, 

maksymalna szybkość  6 m/s 
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Zadanie VII (5pkt) 
 
Na rzece pływa kra o powierzchni 8 m2 i grubości 5 cm. Ile żywych łabędzi o średniej masie 16 kg może 
utrzymać ta kra? Gęstość lodu wynosi 0,92 	,  gęstość wody 1  
 

komentarz czynność punkty 
Opisanie sił siła wyporu Fw = h s ρw g 

wartość siły ciężkości łabędzi Fł = n m g 
wartość siły ciężkości kry Fk = h s ρl g  
 

3 pkt 

Całkowite zanurzenie kry ma 
miejsce  wtedy, gdy siła wyporu 
równoważy ciężar kry i ciężar 
łabędzi.  
 

Fw = Fk + Fł 
h s ρw g = n m g + h s ρl g 
 
Uwaga: Jeśli uczeń porównuje masy kry 
i łabędzi to otrzymuje 0 pkt 

1 pkt 

Wyznaczenie n n =		 ( )  

Obliczenie  n = 2 1 pkt 
Odpowiedź Kra może utrzymać najwyżej 2 łabędzie 
 
 
 
Zadanie VIII (3pkt) 
 
Podnośnik hydrauliczny posiada dwa tłoki o polach powierzchni S1 = 10cm2 i S2 = 100cm2. 

a) Jaki największy ciężar można podnieść tym podnośnikiem, działając na mniejszy tłok siłą o wartości 
100 N? 

b) Który z tłoków podczas podnoszenie ciężaru (mniejszy czy większy) przebywa większą drogę? 
c) Głównie o jakie prawo fizyczne działa podnośnik hydrauliczny? 

 
 
a)  1000N 1pkt 
b)  mniejszy 1pkt 
c)  prawo Pascala 1pkt 
 
 
 

Zadanie IX (3pkt) 
 
Aby utrzymać stałą temperaturę wody równą 90°C, umieszczono w wodzie grzałkę, którą zasilano napięciem 
12 V. Oblicz opór, jaki powinna mieć grzałka, by pracując przez cały czas utrzymywała stałą temperaturę wody 
w naczyniu. Przyjmij, że w tych warunkach woda oddaje 80 J ciepła w ciągu sekundy do otoczenia. 
 

komentarz czynność punkty 
Zapisanie zależności 
(lub zależność równoważna) 

W	=  1 pkt 

Zauważenie i zapisanie Q = W 1 pkt 
Poprawny wynik z jednostką R =	

	
 ; 

R = 1,8Ω 

1 pkt 
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Odpowiedź Opór grzałki wynosi 1,8Ω 
 
Zadanie X (3 pkt) 
 
Z krawędzi dachu znajdującego się na wysokości 5 m nad powierzchnią chodnika spadają krople deszczu. Oblicz 
czas spadania kropli i prędkość końcową. W obliczeniach pomiń opór powietrza oraz przyjmij, że wartość 
przyspieszenia ziemskiego jest równa 10 . 
 
Zapisanie zależności  
(lub zależność równoważna) 

h   =			 		∆  1 pkt 

Poprawnie obliczony czas wraz 
z jednostką Δt =	  

Δt  =  1s 

1 pkt 

Poprawny wynik wartości 
prędkości wraz z jednostką 

V  =  g Δt  
V = 10	  

1 pkt 

Odpowiedź Δt = 1s     
V = 10	  
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Zadanie XI  (3pkt)  
Za 2 poprawne przyporządkowania 1pkt. 
Połącz liniami w pary pasujące do siebie pojęcia. 

1) Fale radiowe  A) Diagnostyka złamań kości 
2) Mikrofale  B) Obserwacje astronomiczne za 

pomocą lunety 
3) Promieniowanie 

podczerwone 
 C) Odbiór telewizji satelitarnej 

4) Światło widzialne  D) Ogrzewanie potraw 
5) Promieniowanie 

ultrafioletowe 
 E) Sterowanie telewizorem na 

odległość 
6) Promieniowanie 

rentgenowskie 
 F) Opalanie się  

 
Odpowiedzi  1.C  2.D  3.E  4.B  5.F  6.A 
 
Zadanie XII    (2 pkt.) 
 
Na podstawie wykresu zależności pędu ciała od czasu określ, które zdania są prawdziwe. 

 
Zaznacz  X  właściwą odpowiedź. 
 

1. Ciało poruszało się ruchem jednostajnym 
 
prawda                                                fałsz          X 
 
 

2. Na ciało działała siła o stałej wartości. 
 
prawda          X                                      fałsz          

 

X


