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Poniższą tabelkę wypełnia Komisja: 

Ilość 
otrzymanych 
punktów za 

zadania 
testowe 
(max. 25) 

Ilość 
otrzymanych 
punktów za 

 
Zadanie I 
(max. 5) 

Ilość 
otrzymanych 
punktów za  

 
Zadanie II 
(max. 6) 

Ilość 
otrzymanych 
punktów za 

 
Zadanie III 

(max. 5) 

Ilość 
otrzymanych 
punktów za 

 
Zadanie IV 

(max. 7) 

Ilość 
otrzymanych 
punktów za 

 
Zadanie V 
(max. 6) 

Ilość 
otrzymanych 
punktów za 

 
Zadanie VI 

(max. 6) 

 
 

      

 
 
 

WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY 
DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 

 
ETAP WOJEWÓDZKI 

 
16 marca 2013 r. 

godz. 10:00 
 
   Kod pracy ucznia                                                 Suma punktów 

   
    

 
 
 
 
Instrukcja dla ucznia: 

1. W miejscu wyznaczonym wpisz swój kod. 

2. Arkusz liczy 12 stron. 

3. Przed rozpoczęciem pracy sprawdź czy Twój test jest kompletny.  
Jeśli zauważysz braki, zgłoś je Komisji Konkursowej. 

4. Zadania czytaj uważnie i ze zrozumieniem. 

5. Odpowiedzi wpisuj czarnym lub niebieskim długopisem bądź piórem. 

6. Nie używaj korektora. Jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie przekreśl znakiem: X  
i zaznacz kółkiem inną wybraną odpowiedź np.:    A      i np.     B  

7. Wszelkie pomyłki wyraźnie przekreślaj.  

8. Redagując odpowiedzi do zadań, możesz wykorzystać brudnopis. Zapisy w brudnopisie 
nie będą sprawdzane i oceniane. 

9. Możesz używać prostego kalkulatora.  

Powodzenia! 

Czas pracy: 90 minut 
Liczba punktów możliwych do uzyskania: 60 punktów 
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W zadaniach przyjmujemy: 
 

0°C = 273 K 
g = 10    

c = 300 000  
 

1. Wiedząc, że średnia energia kinetyczna cząsteczek jest proporcjonalna do temperatury 
wyrażonej w kelwinach określ, w jakiej temperaturze średnia energia kinetyczna 
cząsteczek tlenu jest 2 razy większa niż w temperaturze 27°C. 
a) 54°C 
b) 54 K 
c) 327 K 
d) 600 K 

 
 

2. Masz wyznaczyć gęstość ciała o nieregularnym kształcie. Jaki zestaw przyrządów jest 
wystarczający do tego celu? 
a) waga i siłomierz 
b) menzurka i linijka 
c) waga i menzurka       
d) siłomierz i linijka 

 
 

3. Rzucona pionowo piłka spada z wysokości  h na podłoże i po kilku odbiciach zatrzymuje 
się. W opisanym zjawisku: 
a) energia potencjalna grawitacji stale maleje 
b) energia mechaniczna (Em = Ep + Ek), jest stała 
c) zwiększa się energia wewnętrzna piłki a podłoża maleje 
d) jest spełniona zasada zachowania energii całkowitej 

 
 

4. Ciepło właściwe mosiądzu wynosi 400 
 

 . Oznacza to, że aby ograć 1 kg mosiądzu o 1 K 

należy dostarczyć 400 J energii. Aby zwiększyć temperaturę mosiądzu o masie 2 kg 
o 10 K, trzeba dostarczyć: 
a) 10 razy więcej energii 
b) 2740 razy więcej energii 
c) 20 razy więcej energii 
d) 5480  razy więcej energii 
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5. Atom jest elektrycznie obojętny. Wynika stąd, że w atomie: 
a) liczba protonów jest równa liczbie neutronów 
b) liczba protonów jest równa liczbie elektronów 
c) liczba neutronów jest równa liczbie elektronów 
d) liczba elektronów jest sumą liczby protonów i liczby neutronów 

 
6. Temperatura  wrzenia wody w wyniku obniżenia ciśnienia atmosferycznego 

a) wzrasta 
b) maleje 
c) nie ulega zmianie 
d) wzrasta lub maleje w zależności od objętości wody. 

 
7. Jarek z tatą chcieli pojechać samochodem w mroźny, zimowy  dzień na narty. Rozruch 

silnika Diesla w ich samochodzie trwał 0,5 minuty. Jaki ładunek przepłynął przez 
rozrusznik, jeśli pobierał on z akumulatora prąd o natężeniu równym 300 A? 
a) 9 kC 
b) 0,9 kC 
c) 0,15 kC 
d) 10 kC 

 
8. Która z wymienionych czynności spowoduje zmniejszenie natężenia prądu elektrycznego 

w odcinku CD obwodu przedstawionego na rysunku? 
 

a) zwiększenie pola przekroju odcinka 
CD 

b) zmniejszenie długości odcinka CD 
c) zwiększenie przyłożonego napięcia 
d) zmniejszenie przyłożonego napięcia 

 
 
 

 

9. Z podanych propozycji wskaż wniosek wynikający z doświadczenia Oersteda: 
a) wokół magnesu istnieje pole magnetyczne 
b) wokół przewodnika w którym płynie prąd, istnieje pole magnetyczne 
c) igła kompasu wskazuje bieguny magnetyczne Ziemi 
d) igła będzie wykonywać ciągły ruch drgający 

 
10. Które z niżej wymienionych zjawisk wyjaśnić można bezwładnością ciała? 

a) Księżyc krąży wokół Ziemi 
b) kamień rzucony poziomo leci po krzywym torze i spada na powierzchnię Ziemi 
c) biegnący chłopak wskutek potknięcia  upadł do przodu 
d) gumowa piłka po uderzeniu o ścianę odbija się od niej 

 

 

A 

C D 

R 
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11. Bohaterowie powieści Juliusza Verne „Wyprawa na Księżyc” podróżowali na Księżyc 
w pocisku armatnim. Długość lufy armaty „Kolumbiada” wynosiła 300 m. Aby odlecieć na 
Księżyc, pocisk (poruszający się w lufie ruchem jednostajnie przyspieszonym) powinien 

mieć u wylotu lufy szybkość nie mniejszą niż 11,2 .  Pamiętając o tym, podaj ile razy 

„wzrósł ciężar” pasażerów w czasie ruchu pocisku w lufie. 
a) około 11 razy 
b) około 2 000 razy 
c) około 10 000 razy 
d) około 20 000 razy 

 

12. Wiadomo, że  kąta między promieniem padającym i promieniem odbitym wynosi 60°. 

Kąt padania promienia na zwierciadło jest równy: 
a) 40° 
b) 45° 
c) 80° 
d) 90° 

 
13. Wskaż  fałszywe  stwierdzenie. 

a) wysokość dźwięku zależy od częstotliwości drgań źródła dźwięku. 
b) natężenie dźwięku zależy od amplitudy drgań źródła dźwięku. 
c) barwa dźwięku zależy od materiału, z którego wykonane jest źródło dźwięku. 
d) ton to dźwięk złożony o nieokresowym przebiegu drgań. 

 
14.  Kolejarz przystawił ucho do szyny kolejowej. Jego kolega, znajdujący się w odległości 

1 km wysłał sygnał ostrzegawczy, uderzając młotem w szynę. Prędkość dźwięku 

w powietrzu wynosi 333 . Prędkość dźwięku w stali wynosi 5000  . Pasażer stojący na 

peronie usłyszy ostrzeżenie później od kolejarza o: 
 

a) 0,2 s 
 

b) 2,8 s 

c) 3,0 s d) 3,2 s 
 

15. Na siatkówce oka powstaje obraz: 
a) pozorny, powiększony i prosty 
b) pozorny, pomniejszony  i prosty 
c) rzeczywisty , pomniejszony i odwrócony 
d) rzeczywisty, tej samej wielkości co przedmiot, odwrócony 

 
16. W zjawisku załamania światła nie zmienia się:  

a) częstotliwość fali świetlnej 
b) długość fali świetlnej 
c) prędkość światła 
d) kierunek promienia świetlnego 
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17. Temperatura w skali Celsjusza wzrosła o 10°C. Oznacza to, że temperatura w skali Kelvina 
wzrosła o: 
a) 283 K 

 
b) 263 K 

 
c) 10 K 

 
d) 20 K 

 
18. Światłowodów nie stosuje się w: 

a) telefonii 
b) medycynie 
c) kuchence mikrofalowej, 
d) łączach internetowych 

 
19. Wskaż prawidłową zależność wyrażoną w podstawowych jednostkach układu SI 

a) J = N·m 
b) J = W·s 

 

c) J = ·
   

 

d) J = ·
 

 
20. Po przejechaniu dwóch kolejnych równych odcinków z prędkością v1 i v2 średnią 

prędkość na całej trasie określa wyrażenie: 

a) 푣ś = V1+ V2 

 

b) 푣ś =  
 (   )

 

 

c) 푣ś =   
 

         

d) Nie można określić wyrażenia, nie ma wystarczających danych 

21. Miarą wzajemnych oddziaływań jest: 
a) masa 
b) przyspieszenie 
c) siła 
d) prędkość 

 
22. Manometr (do pomiaru ciśnienia względnego) przy pompce do kół samochodowych 

połączonej z wentylem napompowanego koła wskazuje 2,2 bara. Jest to: 
a) ciśnienie powietrza w oponie 
b) suma ciśnień powietrza w oponie i atmosferycznego 
c) różnica ciśnienia powietrza w oponie i ciśnienia atmosferycznego 
d) ciśnienie atmosferyczne 
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23. Które z wymienionych zjawisk nie jest przykładem konwekcji? 

a) całe powietrze w pokoju z ogrzewaniem podłogowym nagrzewa się 
b) iskry unoszą się nad ogniskiem 
c) gorąca woda w kaloryferze dociera do najwyższych pięter 
d) obudowa czajnika nagrzewa się w czasie gotowania wody 

 
24. Załogi dwóch statków kosmicznych, przelatując blisko siebie w przestrzeni kosmicznej nie 

mogą  porozumiewać się ze sobą sygnałami dźwiękowymi (np. głosem czy syrenami), tak 
jak to robią załogi łodzi na morzu. Które sformułowanie prawidłowo wyjaśnia to 
zjawisko? 
a) niska temperatura w Kosmosie 
b) brak powietrza w Kosmosie 
c) zbyt dobra izolacja akustyczna ścian statków kosmicznych 
d) duża szybkość statków kosmicznych 

 
25. Oświetlona światłem białym nieprzeźroczysta sukienka jest zielona. Oznacza to, że: 

a) przepuszcza wszystkie barwy z wyjątkiem zielonej, którą odbija 
b) przepuszcza wszystkie barwy z wyjątkiem zielonej, którą pochłania 
c) odbija głównie barwę zieloną , a inne pochłania 
d) rozprasza wszystkie barwy prócz zielonej, którą pochłania 

 
 
 
 
 

 
Zadanie I    (5 pkt.) 
 
Agata posiada w domu różne urządzenia elektryczne. 
Czy poniższe wypowiedzi Agaty są prawdziwe, czy fałszywe? Zaznacz  X  właściwą odpowiedź. 
 

a) Przez odkurzacz przystosowany do napięcia 230 V płynie prąd o natężeniu 5 A. Jego moc 
znamionowa jest równa 1150 W. 
 
prawda                                                fałsz          
 

b) W czasie jednej minuty świecenia żaróweczka do latarki, zasilana napięciem 4,5 V, 
pobierając prąd o natężeniu 0,3 A  zużyje 405 J energii. 
 
prawda                                                fałsz          
 

c) Żelazko o mocy 900 W w czasie 15 minut prasowania przekazuje otoczeniu 81 kJ ciepła. 
 
prawda                                                fałsz          
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d) Radioodbiornik, który w czasie dwóch godzin zużywa 0,25 kWh energii elektrycznej, ma 
moc 500 W. 
prawda                                                fałsz   
        

e) Instalacja choinkowa zasilana napięciem 230 V  zbudowana jest ze  100 połączonych 
szeregowo jednakowych żarówek. Napięcie na każdej z tych żarówek wynosi 0,23 V. 
 
prawda                                                fałsz          

 
 
 
Zadanie II   (6 pkt.) 

 
W celu przetransportowania rzeką ściętych bali sosnowych utworzono z nich tratwę. Tratwa 
składała się z 20 pni, z których każdy miał długość  5 m  i pole przekroju poprzecznego  0,6 m2. 
Na tratwie stało dwóch flisaków, każdy o masie 75 kg. Oblicz, jaka była objętość zanurzonej 

części tratwy, przyjmując gęstość drewna 600 , gęstość wody 1000 , wartość 

przyspieszenia ziemskiego 10  
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Zadanie III   (5 pkt.) 
 
Temperatura odkrytego basenu o długości 25 m i szerokości 15 m, wypełnionego wodą 

o głębokości 1,2 m, wzrosła w ciągu dnia o 5°C. Ciepło właściwe wody 4200 J
kg K , a jej gęstość 

1000 푘푔
푚3.  

a) Ile energii słonecznej pobrała woda w basenie?      
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b)  Jaki byłby koszt ogrzania tego basenu za pomocą energii elektrycznej, 
przyjmując, że 75 %  energii elektrycznej ogrzewa wodę?   
Cena za 1 kWh wynosi 60 groszy. 
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Zadanie IV  (7 pkt.) 
 
Naukowcy, badając oddziaływania elektryczne w próżni, obserwowali pod mikroskopem dwie 
oddziałujące ze sobą naelektryzowane kropelki oleju. Kropelki zostały naelektryzowane przez 
tarcie w czasie rozpylaniu ich w rozpylaczu. Na pierwszej kropelce znajdował się ładunek 
dodatni o wartości 5e (pięć ładunków elementarnych), a na drugiej ładunek ujemny o wartości -
6e. Po wykonaniu pomiarów naukowcy stwierdzili, że siła oddziaływania elektrycznego 
pomiędzy ładunkami ma wartość 6,912·10 -21 N.  
 

a) Przedstaw na rysunku oddziałujące kropelki i zaznacz siły oddziaływania elektrycznego. 
Przyjmij, że sile o wartości 6,912 ·10 -21 N odpowiada na rysunku wektor o długości 1 cm. 

                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                

 
b) Uzupełnij zdanie: 

Stwierdzenie „Kropelka posiadająca  większy ładunek działa na kropelkę o mniejszym 
ładunku siłą o wartości większej” jest …………..…………………..… ponieważ ………………………. 
                                                                      (fałszywe, prawdziwe) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
zgodnie z        (podaj prawo zgodnie z którym uzasadnisz wyżej wymienione zjawisko)  
 
……………………………………………..………………………………………………………………………..……………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

c) Wyjaśnij, jak zmieniłaby się zmierzona przez naukowców wartość siły, gdyby wartość 
ładunku na dodatnio naelektryzowanej kropelce zwiększono czterokrotnie, a odległość 
pomiędzy ładunkami zmniejszono dwukrotnie. 

 
Wartość siły ……………………………………………………….… ,    …… ….  razy.   

                          (zmniejszy się, zwiększy  się, nie zmieni się) 
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d) Inni naukowcy zetknęli metalowe kulki o jednakowych promieniach naelektryzowane 
ładunkami q1 = -7 C i q2 = 8 C.  Jaki ładunek znajduje się na każdej kulce po ich rozłączeniu?  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
  

 
Zadanie V   (6 pkt.) 
 
Turyści biwakujący w górach zobaczyli błysk, po czym po upływie 5 sekund usłyszeli grzmot 
uderzenia pioruna. Turyści pamiętali. Że szybkość dźwięku w powietrzu wynosi w przybliżeniu 

330  . 

Uzupełnij zdania: 
a) Powstała przy uderzeniu pioruna fala dźwiękowa jest falą …………………………………..…. 

                                                                                                       (poprzeczną, podłużną) 
 

b) Turyści najpierw zobaczyli błysk, a dopiero po pewnym czasie usłyszeli grzmot,  bo  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

c) Piorun uderzył w odległości ……………………………………………………. 
 
 

d) Jeżeli, fala dźwiękowa towarzysząca uderzeniu pioruna ma częstotliwość 1500 Hz to  
 

długość fali dźwiękowej wynosi ………………………………………………………………..… 
…………………………………….. 
 
 

 
e) Turyści nocowali w samym środku górskiego wąwozu. Marek krzyknął  i po 1,5 

sekundy usłyszał pierwsze echo swojego krzyku. Odległość Marka od ścian wąwozu 
 
 wynosi  ……………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

f) Temperatura powietrza ………… ………………………………na szybkość rozchodzenia się fali  
                                          (ma wpływ, nie ma wpływu) 
dźwiękowej. 
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Zadanie VI    (6 pkt.) 
 
Poniżej wymieniono przykłady zjawisk i urządzeń, w których zachodzą przemiany energii. 
Umieść literę przyporządkowaną danemu urządzeniu lub zjawisku w odpowiednim okienku 
tabeli. 
Np. w żelazku energia elektryczna zamienia się w energię wewnętrzną. 
 
 
 

Przemiany energii 
 

mechanicznej wewnętrznej elektrycznej fali elektromagnetycznej 

w 
en

er
gię

 

mechaniczną 
 
 
 

  
 

 

wewnętrzną 
 
 
 

   
 

 
elektryczną 

 

 
 

  

 
A. żelazko 
B. powstawanie dźwięków 
C. silnik spalinowy 
D. radio 
E. przekazywanie ciepła z jednego ciała do drugiego 
F. silnik elektryczny 
G. elektrownia wiatrowa  
H. dzwonek elektryczny 
I. elektryzowanie przez tarcie 
J. kuchenka mikrofalowa 
K. tarcie 
L. suszenie bielizny w nasłonecznionym miejscu 
M. elektrownia cieplna 
N. dźwignia dwustronna, blok nieruchomy, kołowrót 

 
 

 
 
  

      

   

  A   


