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Pieczęć                                                           
 
 
                                
 

KONKURS  FIZYCZNY 
dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego 

 

17 lutego 2011 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.  
 
Oceń prawdziwość zdań, zaznaczając wybraną odpowiedź krzyŜykiem.   
 
 

Lp. Zdanie Prawda Fałsz 

1.  
Wartość przyspieszenia ciała jest wprost proporcjonalna do jego 
masy. 

  

2.  1 � � 1 
��·�	


	
.   

3.  
Podczas spadania swobodnego ciała jego energia potencjalna 
grawitacji jest równa energii kinetycznej w połowie wysokości, 
z której puszczono ciało.   

  

4.  
Zwiększenie długości wahadła matematycznego powoduje 
zmniejszenie okresu jego drgań. 

  

5.  
Energia rozgrzanego piecyka rozchodzi się w pomieszczeniu 
głównie dzięki konwekcji, a w mniejszej mierze dzięki 
promieniowaniu. 

  

6.  
Amperomierz łączymy szeregowo z odbiornikiem energii 
elektrycznej. 

  

7.  
Opór elektryczny Ŝarówki znika po odłączeniu od niej źródła 
napięcia. 

  

8.  Magnes przyciąga tylko inne magnesy.   
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Zadanie 2.  
 

Na planie przedstawiono miejscowości  
oraz odległości drogowe między nimi.  
Dwie grupy rowerzystów przejechały pętlę: 
 Świebodzin – Skąpe – Sulechów – Świebodzin. 
Grupa B wyruszyła na trasę 0,35 � później 
 niŜ grupa A. Szybkości średnie turystów  
na poszczególnych odcinkach przedstawia 
tabela.  
 

Trasa 

Świebodzin 
–  

Skąpe 

Skąpe  
– 

Sulechów 

Sulechów 
– 

Świebodzin 
Szybkość średnia 

Grupa 
A 16 

��

�
 10 

��

�
 12,5 

��

�
 

Grupa 
B 20 

��

�
 11,2 

��

�
 ? 

 
a. Oblicz średnią szybkość Grupy A na całej trasie. 

 
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

 
b. Z jaką szybkością poruszali się rowerzyści z Grupy B na trasie Sulechów – 
Świebodzin, jeŜeli dotarli do końca podróŜy w tym samym czasie co Grupa A?   

 
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
 

Skąpe 

Sulechów 

Świebodzin 

14 �� 

25 �� 

16 �� 
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Zadanie 3.  
 
Winda składa się z dwóch wagoników o masie 500 �� kaŜdy, 
zawieszonych jeden pod drugim. Do wagonika mieści się najwyŜej  
10 pasaŜerów o średniej masie 80 ��. Winda spoczywa. 
 

a. Oblicz wartości sił naciągu działających na dolną i górną linę 
przy maksymalnym obciąŜeniu windy. Przyjmij wartość 
przyspieszenia ziemskiego � � 10 

�


	
. 

 
 
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
 

b. Czy wartość sił naciągu lin zmieni się, gdy winda będzie poruszać się w górę ruchem 
jednostajnym? Zakreśl krzyŜykiem właściwą odpowiedź. 

 

Tak  ����      Nie  ���� 
 
Zadanie 4.  
 

Puszczona swobodnie piłka spada na ziemię z wysokości 16 �. Podczas ruchu na piłkę działa 

siła oporu powietrza o stałej wartości równej 
�

�
 cięŜaru piłki. Oblicz czas lotu piłki na ziemię. 

Przyjmij wartość przyspieszenia ziemskiego � � 10 
�


	
. 
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Zadanie 5.  
 

Na początku pasa startowego stoi niewielki samolot, którego masa wraz z ładunkiem wynosi 
2000 ��. Przyjmijmy, Ŝe jego całkowita energia mechaniczna jest równa 0 �. 
Startując, samolot rozpędza się ruchem jednostajnie przyspieszonym w ciągu 100 �  
do prędkości o wartości 144 ��/�, przy której odrywa się od pasa startowego i poruszając 
się dalej po prostoliniowym torze, wznosi się przez 500 � na docelową wysokość 1000 �.  
Od chwili oderwania się od pasa startowego wartość prędkości samolotu pozostaje stała. 
Na ich podstawie podanych informacji wykonaj polecenia. 
 

a. Oblicz wartość przyspieszenia startującego samolotu. 
 
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
 

b. Podaj, jaką najmniejszą długość powinien mieć pas startowy. ZałóŜ, Ŝe dla 
bezpieczeństwa samolot powinien oderwać się od ziemi 500 � przed jego końcem.  

 
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
 

c. Oblicz wartość prędkości pionowego wznoszenia się samolotu.  
 
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
 

d. WskaŜ, która z energii samolotu na docelowej wysokości była większa: kinetyczna 
czy potencjalna? Ile razy? Przyjmij wartość przyspieszenia ziemskiego � � 10 �/��. 
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e. Wykorzystując wcześniejsze obliczenia, narysuj wykres zaleŜności energii 
potencjalnej samolotu od czasu dla pierwszych piętnastu minut ruchu. Czas wyraź  
w sekundach, a energię w megadŜulach. 

 
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
 
Zadanie 6.  
 
Promienie tłoków podnośnika hydraulicznego mają wartości �� � 0,1 � i �� � 0,5 �.  
Za jego pomocą unoszono ruchem jednostajnym sześcian o cięŜarze 2500 �.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Nazwij prawo, na którym opiera się zasada działania podnośnika. 
 
……………………………………………………..………………………………….………… 
 

b. Oblicz wartość najmniejszej siły �� potrzebnej do uniesienia sześcianu.  
W obliczeniach pomiń masy tłoków. 

 
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

�� � ? 
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Zadanie 7.  
  
Rodzina państwa Kowalskich co roku świątecznie ozdabia swój balkon. Wcześniej do jego 
oświetlenia uŜywała zewnętrznych lampek choinkowych o łącznej mocy 100 !. 
Elektroniczny wyłącznik oświetlenia programowano tak, Ŝe średni czas, w którym oświetlenie 
było włączone, wynosił 10 � dziennie. W tym roku stare oświetlenie zastąpiono nowym, 
energooszczędnym, o mocy 25 W, a czas jego pracy wydłuŜono do 12 � . Przyjmij, Ŝe okres 
świąteczny u państwa Kowalskich trwa 20 "#$, a opłata za kilowatogodzinę zuŜytej energii 
elektrycznej wynosi 40 ��. 
 

a. Oblicz w kWh energię elektryczną zuŜytą w okresie świątecznym przez „stary” zestaw 
oświetleniowy. 

 
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

 
b. Jaką kwotę, w porównaniu z ubiegłym rokiem, zaoszczędzili państwo Kowalscy  

w okresie świątecznym tego roku?  
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Zadanie 8. 
 

Z drutu miedzianego o długości 9,42 �  i polu przekroju poprzecznego 4 · 10&' �� 
nawinięto zwojnicę, w celu wytworzenia za jej pomocą pola magnetycznego. Zwojnicę 
nawinięto na walcu o średnicy przekroju " � 0,02 �.   
 

a. Oblicz liczbę zwojów zwojnicy. Przyjmij wartość ( ) 3,14. 
 
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
 
 

b. Oblicz opór elektryczny drutu i natęŜenie prądu stałego, który popłynie przez zwojnicę 
po przyłoŜeniu do niej napięcia * � 12 +. Opór właściwy miedzi , � 1,7 · 10&. Ω�. 

 
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
 

c. Narysuj pole magnetyczne wytworzone przez zwojnicę. Zaznacz na rysunku kierunek 
przepływu prądu i zwrot linii pola magnetycznego oraz nazwij bieguny magnetyczne 
zwojnicy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

d. Podaj dwa sposoby, dzięki którym moŜna zwiększyć pole magnetyczne wytworzone 
za pomocą zwojnicy. 
 
 

Sposób 1. ………..……………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Sposób 2. ……………………….…………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………...   

 

Źródło prądu 
stałego 
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Zadanie 9. 
 

Z drugiej zasady dynamiki Newtona wynika, Ŝe wartość przyspieszenia ciała zaleŜy  
od wartości wypadkowej siły działającej na nie. Zaprojektuj doświadczenie,  
za pomocą którego moŜna to sprawdzić. Masz do dyspozycji: 

• długi, gładki i płaski stół, 
• trzy cięŜarki, wszystkie o małej i jednakowej masie, 
• wózek o masie znacznie większej od masy cięŜarków, 
• lekką, nierozciągliwą nić, 
• mały, obracający się krąŜek, 
• długą linijk ę, 
• stoper. 

 

a. Wykonaj rysunek (szkic) przedstawiający układ doświadczalny. 
b. Wymień kolejne czynności. 
c. Podaj sposób obliczenia potrzebnych wielkości. 
d. Zapisz wniosek, jakiego spodziewamy się po wykonaniu doświadczenia. 

 

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
 


