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Pieczęć                                                           
 
 
                                
 

KONKURS  FIZYCZNY 
                                  dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego 

 

                                 6 lutego 2009 r.  –  zawody II stopnia (rejonowe) 
 
 
 

Witamy Cię na drugim etapie Konkursu Fizycznego. 
Przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań przeczytaj uwaŜnie polecenia.  
 
 

śyczymy Ci powodzenia! 
 
 
Maksymalna liczba punktów – 60                                   Czas rozwiązywania – 120 minut 
 
 
 
Zadanie 1. (4 punkty) 
 
Tabela przedstawia drogę wskazaną podczas jazdy przez samochodowy licznik kilometrów.  
 

czas [s] 0 10 20 30 45 60 80 
droga 
[km] 

0 0,2 0,4 0,6 0,9 1,2 1,6 

  
a. Jakim ruchem poruszał się samochód? Uzasadnij odpowiedź. 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
b. Jaką drogę wskaŜe licznik w chwili t = 100 s, jeŜeli rodzaj ruchu samochodu nie uległ 

zmianie? 
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Zadanie 2. (10 punktów) 
 
Michał i jego tata wyruszają 
na wycieczkę rowerową.  
Obaj rozpoczynają jazdę 
jednocześnie z tego samego 
miejsca i w tę samą stronę po 
równoległych prostoliniowych 
torach.  
Wykres obok przedstawia 
zaleŜność szybkości Michała 
od czasu.   

 

  

 

 

 
 

a. Oblicz wartość przyspieszenia Michała w przedziałach czasu: od chwili startu do 5 s 
ruchu i od 5 s  do 15 s ruchu.  

 
                                   
                                   
                                   
                                   
 
Odp.: ............................................................................................................................................. 
 
b. Oblicz drogę, jaką przebył Michał w ciągu 15 s od chwili startu. Ile wynosiła jego 

szybkość średnia? 
 
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
 
c. Oblicz, z jakim przyspieszeniem poruszał się tata, jeŜeli przez pierwszych piętnaście 

sekund jechał ruchem jednostajnie przyspieszonym i osiągnął w 15 sekundzie szybkość 
1,2 razy większą od szybkości Michała w tej samej chwili. Przedstaw zaleŜność szybkości 
taty od czasu na wykresie powyŜej. 
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d. Czy w piętnastej sekundzie obaj rowerzyści zrównają się? Uzasadnij odpowiedź. 
 

....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
Zadanie 3. (5 punktów) 
 
Na spadochroniarza opadającego pionowo ruchem jednostajnym działa siła oporu powietrza 
o wartości 950 N.   
 
a. Narysuj siły działające na spadochroniarza.  

Zachowaj właściwe proporcje. 
 
 
 
 
 
b. Oblicz masę spadochroniarza, jeśli podczas skoku masa jego wyposaŜenia wynosi 15 kg. 

Przyjmij wartość przyspieszenia grawitacyjnego 
2

10
s

m
g = . 

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
 
c. Nazwij prawo fizyczne, które wykorzystałeś do poprawnego narysowania sił  

w podpunkcie a. Podaj imię i nazwisko twórcy prawa. 
 
....................................................................................................................................................... 
  
Zadanie 4. (5 punktów) 
Silnik wózka elektrycznego pracował przez dwie godziny ze stałą mocą 10 kW. 
 
a. Jaką pracę wykonał w tym czasie silnik poruszający wózek? Wynik podaj w MJ. 
                                   
                                   
                                   
                                   
 
b.  Jaką drogę przejechał w tym czasie wózek ruchem jednostajnym, jeŜeli podczas ruchu 

działa stała siła tarcia o wartości 4,5 kN? 
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Zadanie 5. (4 punkty) 
 
CięŜarówka i samochód osobowy, które jadą ruchem jednostajnym prostoliniowym, mają 
równe pędy. Całkowita masa cięŜarówki jest pięciokrotnie większa od masy samochodu 
osobowego. Który z pojazdów ma większą energię kinetyczną? Podaj ile razy.  
 
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
 
Odp.: ............................................................................................................................................. 
 
Zadanie 6. ( 2 punkty) 
 
Rysunek przedstawia fragment toru ruchu jednej z cząsteczek 
gazu. Sformułuj dwa wnioski wynikające z rysunku 
i dotyczące kinetyczno-cząsteczkowej budowy materii. 
 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
Zadanie 7. (6 punktów) 
 
Rozwiązując zadanie 7., skorzystaj z danych 
zamieszczonych w tabeli obok.  
 
 
 
 
 
 
 
   
a. Które z wymienionych w tabeli substancji wymagają dostarczenia tej samej energii,  

aby je ogrzać o 10 C? Masy ogrzewanych substancji są jednakowe. 
 
....................................................................................................................................................... 
 
b. Której z wymienionych w tabeli substancji trzeba dostarczyć najmniej energii,  

aby ją ogrzać o 10 C? Masy ogrzewanych substancji są jednakowe. 
 
....................................................................................................................................................... 
 

Ciepło właściwe niektórych 

substancji  








⋅ Kkg

J
 

aluminium 920 
lód 2100 
miedź 385 
nafta 2100 
rtęć 100 
woda 4200 
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c. Podczas ogrzewania w kalorymetrze 400 g nafty od temperatury 150 C do temperatury 
400 C zuŜyto energię 25 kJ. Jaki procent dostarczonej energii zuŜyto na ogrzanie naczynia 
i otoczenia? 

 
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
 
Zadanie 8. (5 punktów) 
 
Mamy dwie jednakowe metalowe kule umieszczone  
na podstawach, które są  izolatorami.  
Pierwsza kula jest obojętna elektrycznie.  
W drugiej całkowita liczba elektronów jest większa  
od całkowitej liczba protonów.  
 
a. Jaki znak ma wypadkowy ładunek na drugiej kuli? 
 
....................................................................................................................................................... 
 
b. Co naleŜy zrobić, aby ładunek elektryczny na drugiej kuli zmniejszyć cztery razy?  

Opisz kolejne czynności i przebieg zachodzących zjawisk.  
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 9. (6 punktów) 
 
Bartek zbudował obwód elektryczny, w którym, zmieniając napięcie na jego końcach, 
regulował wartość natęŜenia płynącego prądu. Wyniki pomiarów przedstawił na wykresie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Sformułuj dwa wnioski wynikające z otrzymanego wykresu.  
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
b. Korzystając  z wykresu, oblicz opór elektryczny obwodu. 
 
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
 
Odp.: ............................................................................................................................................. 
 
c. Oblicz wartość natęŜenia prądu w obwodzie pod napięciem 25 V. 
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Zadanie 10. (6 punktów) 
 
śaróweczki o mocy 0,2 W kaŜda, przystosowane do napięcia 1,5 V, uŜywane są jako 
elementy oświetlające w tablicy świetlnej. Dwie takie Ŝaróweczki połączono szeregowo 
i przyłoŜono do nich napięcie 3 V. 
 
a. Jaką wartość ma natęŜenie prądu płynącego przez Ŝarówki?  
 
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
 
b. Jedna z Ŝarówek przepaliła się. NaleŜy ją zastąpić inną, pamiętając, by nie przekroczyć 

dopuszczalnej wartości natęŜenia prądu w obwodzie. Technik ma do wyboru dwie 
Ŝarówki:  

– Ŝarówkę A o mocy 0,3 W, przystosowaną do napięcia 2,1 V, 
– Ŝarówkę B o mocy 0,2 W, przystosowaną do napięcia 1 V.  

Którą z nich powinien wybrać? Odpowiedź uzasadnij obliczeniami. Przyjmij, Ŝe wartość 
oporu Ŝarówek podczas świecenia nie zmienia się. 
 

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

 
Zadanie 11. (2 punkty) 
Czy dwie jednakowe Ŝarówki przystosowane do napięcia 12 V moŜna bez ryzyka ich 
uszkodzenia połączyć równolegle i dołączyć do źródła o napięciu 24 V? Uzasadnij 
odpowiedź. 
 
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
 

 
 



 8

Zadanie 12. (5 punktów) 
 
Zaproponuj sposób pomiaru gęstości niewielkiego metalowego 
pierścienia. Masz do dyspozycji badany pierścień oraz niezbędne 
przyrządy: 

• linijk ę,  
• siłomierz, 
• lekką nitkę. 

Przedstaw  kolejne czynności i sposób obliczenia potrzebnych 
wielkości. 
 
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
 


