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Witamy Cię na trzecim etapie Konkursu Fizycznego i Ŝyczymy powodzenia. 
 
 

 
 
 
 
 
Maksymalna liczba punktów – 60.                                  Czas rozwiązywania: 120 minut. 
 
 
 
Zadanie 1. 
 
a. Uzupełnij tabelę wielkości fizycznych według podanego wzoru.   
 

Lp. Nazwa wielkości 
fizycznej 

Symbol 
wielkości 
fizycznej 

Jednostka 
 wielkości 

 w układzie SI 

Wielkość 

wektorowa skalarna 

 Prędkość � 1 
�

�
 tak nie  

a.  
Siła   

 

 
b.  

Pęd   
 

 
c.  

Moc   
 

 
d.  

Energia 
mechaniczna 

  
 

 
 
 
 
 



Zadanie 2.  
 
Na wykresie przedstawiono zaleŜność wartości przyspieszenia od czasu dla ruszającego  
po linii prostej samochodu sportowego.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

a. Oblicz drogi przebyte przez samochód: 
˗ w pierwszej sekundzie ruchu, 
˗ w drugiej sekundzie ruchu.  

 
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
 
b. Ile wynosi średnia wartość prędkości pojazdu w czasie 10 sekund od chwili rozpoczęcia 

ruchu?  
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Zadanie 3.  
 
Marek pchnął po podłodze mały samochodzik zabawkę o masie � � 100 �,  
nadając mu szybkość początkową � � 0,5 

�

�
. Jadący po prostej pojazd zatrzymał się.  

 
a. Narysuj wektor prędkości samochodu i wektory działających na niego sił. Oznacz je  

i nazwij.  
 
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
 
b. Zakładając, Ŝe siła, dzięki której zabawka zwalniała, była stała i jej wartość wynosiła  

 � 3125 · 10�� �, oblicz drogę przebytą przez pojazd od momentu puszczenia do chwili 
zatrzymania się.  
 

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

 
c. Inną zabawką Marka jest samochód elektryczny, który ma silnik o mocy � � 50 ��  

i rozwija maksymalną szybkość � � 80 
��

�
. Ile wynosi wartość siły ciągu silnika przy tej 

szybkości?   
 

 
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   



Zadanie 4. 
 
Nad równikiem, na wysokości � � �� nad powierzchnią Ziemi, krąŜy satelita. Wartość 

prędkości satelity jest stała i wynosi � � 5,6 
��

�
, a wartość promienia Ziemi �� � 6370 ��. 

 
a. Oblicz okres obiegu satelity dookoła Ziemi. Przyjmij �   3,14. Wynik przybliŜ i podaj  

w godzinach oraz minutach (np.: 15 godzin i 30 minut). 
 
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
 
b. Czy satelita, o którym mowa, jest geostacjonarny? Uzasadnij odpowiedź.  
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
c. Jak zmieni się wartość siły grawitacji działającej na satelitę (wzrośnie czy zmaleje? 

ile razy?) po przeniesieniu go z pierwotnej orbity na inną, znajdującą się na wysokości 
� � 3�� nad powierzchnią Ziemi? Uzasadnij odpowiedź, powołując się na odpowiednie 
prawo.   

 
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   



Zadanie 5.  
 
W kolumnie przedstawiono nazwiska znanych fizyków. Wpisz obok nazwy wielkości 
fizycznych, z którymi są one związane. 
 

 Imi ę i nazwisko Nazwa wielkości fizycznej 

a.  Isaac Newton  
b.  Blaise Pascal  
c.  Alessandro Volta  
d.  André-Marie Ampère  
e.  Georg Simon Ohm  

 
Zadanie 6.  
 
a. Podaj trzy przykłady zjawiska elektryzowania ciał występującego w Ŝyciu codziennym.  
 
Przykład 1. ...………………………………………………………………………………… 
 
…...……………………………………………………………………………………………… 
 
…...……………………………………………………………………………………………… 
 
Przykład 2. ...………………………………………………………………………………… 
 
…...……………………………………………………………………………………………… 
 
…...……………………………………………………………………………………………… 
 
Przykład 3. ...………………………………………………………………………………… 
 
…...……………………………………………………………………………………………… 
 
…...……………………………………………………………………………………………… 
 
b. WskaŜ jeden przykład zagroŜenia związanego z elektryzowaniem ciał i sposób 

zapobiegania mu.  
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 



Zadanie 7. 
 

Uczniowie wykonali doświadczenie, w którym badali sprawność czajnika elektrycznego 
zasilanego ze źródła napięcia 230 ". W tym celu zmierzyli czas, po którym zagotowała się 
masa 2 �� wody o początkowej temperaturze 20# $. Był on równy 10,25 �%&.    
 

a. Oblicz ilość energii pobranej przez wodę podczas ogrzewania. Ciepło właściwe wody jest 

równe 4200 
'

�(· )* .   
 

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
 

b. Jaką pracę wykonał prąd elektryczny płynący przez grzałkę czajnika, jeŜeli jej opór był 
stały i wynosił 46 Ω? 

 

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
 

c. Producent czajników zamieścił na stronie internetowej informację mówiącą o tym,  
Ŝe sprawność jego produktów jest nie mniejsza niŜ 94%. Czy wyniki doświadczenia 
potwierdzają tę informację? Uzasadnij swój sąd.   

 

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
 

d. Czy umieszczenie grzałki czajnika tuŜ pod powierzchnią swobodną znajdującej się w nim 
wody zwiększy skuteczność grzania? Podaj jeden argument, powołując się  
na wybrane zjawisko fizyczne.   

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



Zadanie 8. 
 
Uzupełnij zdania opisujące załamanie światła przechodzącego przez pryzmat. 
 
Podczas przejścia światła białego przez pryzmat obserwujemy zjawisko ………………….…..…..  
 
………………..  .  Największe odchylenie promieni obserwujemy dla barwy …………….……….., 
 
a najmniejsze dla barwy  ………………..………….. . Zjawiska tego nie obserwujemy dla światła  
 
jednobarwnego. Źródłem takiego światła jest  ………………………… .  
 
Zadanie 9.  
 
Sferyczne zwierciadło wklęsłe o promieniu . � 20 /� ustawiono na osi optycznej 
naprzeciwko przedmiotu o wysokości � � 1 /� w odległości 0 � 15 /� od niego. 
 
a. Ile wynosi zdolność skupiająca zwierciadła? 

 
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

 
b. W jakiej odległości od zwierciadła powstanie obraz? Nazwij trzy jego cechy. 

 
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

 
c. Posługując się zwierciadłem, moŜna rozpalić ognisko. Wyjaśnij w jaki sposób. Wykonaj 

pomocniczy szkic.  
 
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                    



Zadanie 10.  
 
Do doświadczeń z kinematyki uŜywa się długiej cienkiej rurki, wewnątrz której znajduje się 
zabarwiona ciecz i niewielki pęcherzyk powietrza. Uczniowie zastanawiali się, czy ruch 
pęcherzyka w rurce pod wpływem pola grawitacyjnego jest jednostajny. Zaproponuj 
doświadczenie, które pozwoli to sprawdzić.  

a. Dobierz potrzebne przyrządy. 
b. Opisz kolejne czynności i sposób wykonania obliczeń. 
c. Zaprojektuj tabelę pomiarową i zaproponuj dodatkowy (inny niŜ tabelaryczny) sposób 

w jaki moŜna przedstawić wyniki doświadczenia. 
 
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
 


