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KONKURS  FIZYCZNY 
                               dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego 

 

                               26 lutego 2010 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 zadań  – 120 minut. 
 
 
  
 
 
 
 
Zadanie 1.  
 
W tabeli przedstawiono wykresy obrazujące dwa róŜne ruchy prostoliniowe. Uzupełnij tabelę, 
wpisując w wykropkowane miejsca nazwy ruchów, a przy osiach wykresów symbole  
i jednostki wielkości fizycznych przedstawionych na wykresach.  
 
 

Nazwa ruchu Wykres 1. Wykres 2. 
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Zadanie 2.  
 

Ruchome schody w galerii mają długość podstawy 40 � i wynoszą kupujących w czasie 20 � 
na piętro, które znajduje się na wysokości 9 �.  
 
 

schody 
 
 
 
 
 

     A . 
                                                   podstawa schodów                  winda 
 
Spójrz na rysunek. Kasia i Zosia znajdują się w punkcie A u podnóŜa schodów. 
Równocześnie, gdy Kasia staje na ruchomych schodach, Zosia rusza w kierunku windy  
i dochodzi do niej w momencie, gdy Kasia jest w połowie drogi na piętro. 
 

a. Oblicz średnią szybkość Kasi i średnią szybkość Zosi. 
 
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

 
b. Oblicz średnią szybkość windy, jeŜeli wiadomo, Ŝe wywozi ona klientów galerii  

na piętro w czasie czterokrotnie krótszym niŜ ruchome schody.   
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Zadanie 3.  
 

Bartek zbudował model samochodu wyścigowego o masie 3 ��, napędzanego przez silnik 
spalinowy, który wytwarza siłę ciągu o stałej wartości.  Podczas pierwszej próby jego model 

uzyskał w czasie 2 � od chwili startu szybkość 28,8 
��


, poruszając się po prostoliniowym 

poziomym torze. 
  

a. Jaką drogę przebył samochód podczas tej próby? Jaka była wartość jego 
przyspieszenia? 

 
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
 

b. Producent silnika samochodowego podał w instrukcji, Ŝe wytwarza on maksymalną 
siłę ciągu o wartości 13,5 �. Jaką maksymalną wartość przyspieszenia mógłby dzięki 
temu uzyskać samochód?  

 
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
 

c.  Dlaczego rzeczywista wartość przyspieszenia samochodu jest inna niŜ wyliczona 
wyŜej wartość maksymalna?   

 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
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Zadanie 4.  
 

Oto dwie informacje: 
– Siła o wartości �� � 10 �, działając na wózek A, nadaje mu przyspieszenie  

o wartości 2 
� 

��  .  

– Siła o wartości �� � 6 �, działając na wózek B, nadaje mu przyspieszenie  
o wartości 3  

� 

��  .   

 
 
 
 
 
 
 
Na ich podstawie wykonaj polecenia. 

a. Oblicz wartość przyspieszenia, jakie uzyskają połączone ze sobą wózki, na które 
działają te same siły ��� � ���.  

 
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
 

b. Napisz, jaki będzie kierunek i zwrot przyspieszenia połączonych wózków. 
 
                                   
                                   
                                   
                                   
 

c. Jaką pracę naleŜy wykonać, aby połączonym i początkowo spoczywającym wózkom 
nadać na poziomej drodze prędkość o wartości 5 

�

�
? 
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Zadanie 5.  
 
Siłomierz, na którym zawieszono magnes sztabkowy, wskazuje 2 N. 
Po zbliŜeniu siłomierza z zawieszonym magnesem do drugiego 
(takiego samego) magnesu postawionego na stole jego wskazanie 
zmieniło się i wyniosło 1.5 N. Magnes i siłomierz nie oddziałują 
magnetycznie.  
 

a. Jak oddziałują ze sobą magnesy? Przyciągają się,  
czy odpychają? 

 
………………………………………………………….………… 
 

b. Oznacz na rysunku symbolami N i S bieguny magnetyczne 
magnesów. 

 
c. Jaka jest wartość siły oddziaływania magnetycznego między magnesami? 

 
                                   
                                   
                                   
                                   
 

d. Jaka jest wartość siły dolnego nacisku magnesu na stół? 
 
                                   
                                   
                                   
                                   
 

e. Jaka jest wartość wypadkowej siły działającej na magnes zawieszony na siłomierzu? 
 
                                   
                                   
  
Zadanie 6.  
 
Grając na gitarze, muzyk moŜe uderzać w struny z róŜną siłą oraz zmieniać ich długość, 
przyciskając  je do progów znajdujących się na gryfie.  
 
Uzupełnij zdania, wykorzystując następujące pojęcia: amplituda, częstotliwość, okres drgań, 
długość fali, wysokość, głośność. 
 
Skrócenie drgającej struny powoduje wzrost …………………………..………  
 
oraz zmniejszenie  …………….…………………… drgań.  W ten sposób zmieniamy  
 
 ……………………………  dźwięku.  
 
Silniejsze szarpnięcie struny powoduje wzrost  …….………………………  drgań, 
 
co powoduje zmianę  ……………………………  dźwięku.  
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Zadanie 7.  
 

Marysia i Bartek wykonali doświadczenia. 
1. Marysia puściła swobodnie z wysokości �� � 2 � mosięŜną kulkę  

o masie �� � 0,2 ��, która po odbiciu od stalowej płyty o masie 
�� � 2 �� wzniosła się na wysokość �� � 0,5 �.  

2. Bartek puścił z tej samej wysokości kulkę ołowianą o nieznanej masie, 
która upadając na taką samą stalową płytę, nie odbiła się. 

Zakładamy, Ŝe w obu zderzeniach energia przekazana otoczeniu jest pomijalnie mała. 
Wartość przyspieszenia grawitacyjnego wynosi 10 m/s2.    
 

a. Oblicz, o ile wzrosła temperatura stalowej płyty po uderzeniu w nią kulki mosięŜnej.  
ZałóŜ, Ŝe podczas zderzenia przyrost energii wewnętrznej kulki i  stalowej płyty był 

taki sam. Ciepło właściwe stali ma wartość 500 
�

��·  ! . 
 

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
 

b. Jaki byłby przyrost temperatury kulki ołowianej, gdyby jej energia wewnętrzna 
wzrosła kosztem całej energii mechanicznej, którą kulka straciła spadając?  

Ciepło właściwe ołowiu wynosi 125 
�

��·  ! . 
 

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
 

Zadanie 8. 
 

Dwie małe kulki A i B naelektryzowano ładunkami o wartościach "# � 2 $ oraz "% � 3 $ 
i umieszczono w odległości & � 10 '�. Następnie ładunek kulki A zwiększono do wartości 
6 $, a odległość między kulkami zwiększono dwukrotnie. Zmieniono równieŜ ładunek kulki 
B w taki sposób, Ŝe siła oddziaływania elektrostatycznego między kulkami nie uległa 
zmianie. Oblicz nową wartość ładunku kulki B.  
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Zadanie 9.  
 
Trzy oporniki o wartościach (� � 36 Ω, (� � 40 Ω � (+ � 60 Ω połączono do źródła 
napięcia , � 12 - w sposób przedstawiony na schemacie niŜej.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Zaznacz na schemacie biegunowość źródła napięcia oraz kierunek prądu płynącego 
w gałęzi głównej. 

 
b. Wykonaj odpowiednie obliczenia i wskaŜ, na którym z oporników występuje 

największe napięcie.  
 

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

 
c. Moc znamionowa jest to największa dopuszczalna moc opornika. Nie powinno się jej 

przekraczać, aby nie uległ on zniszczeniu. Wiadomo, Ŝe podłączone oporniki mają 
trzy róŜne moce znamionowe: 1,5 W, 0,75 W, 0,5 W. Oblicz moce oporników podczas 
przepływu prądu w obwodzie i uzupełnij tabelę wyników. 

 
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
 
 

(� 

(� 
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Numer opornika 
 

Wielkość fizyczna (jednostka)                 

 
1 
 

2 3 

Opór elektryczny R (Ω) 36 40 60 
Moc odbiornika 

(w obwodzie) 
P (W)    

Moc  
znamionowa 

PZ (W)    

 
Zadanie 10. 
 
Zaproponuj doświadczenie, za pomocą którego moŜna sprawdzić słuszność prawa Ohma. 
Masz do dyspozycji:  

• zasilacz prądu stałego (źródło) o regulowanej wartości napięcia, 
• amperomierz, 
• woltomierz, 
• odbiornik o stałym oporze elektrycznym, 
• przewody łączące. 

 
a. Narysuj schemat układu pomiarowego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Zapisz kolejność wykonywanych czynności. Zaprojektuj tabelę, w której 
zanotowałbyś wyniki pomiarów oraz obliczeń. Tabelę pozostaw pustą – nie wpisuj  
do niej Ŝadnych wartości. 

 
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
 


