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KONKURS  FIZYCZNY 
                                  dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego 

 

                       2 marca 2007 r.  –  zawody III stopnia (finał) 
 

 
 

 

 

Witamy Cię na trzecim etapie Konkursu Fizycznego. 

Przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań przeczytaj uwaŜnie polecenia.  

śyczymy powodzenia! 

 
 

Maksymalna liczba punktów – 60                         Czas rozwiązywania zadań: 120 minut 
 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 1. (0 – 5 pkt) 

Jakie oddziaływania są przyczyną zjawisk wymienionych w tabeli? Uzupełnij tabelę, wpisując 

odpowiednią literę: G – grawitacyjne, E – elektrostatyczne,  M – magnetyczne.  

Lp. Zjawisko fizyczne Oddziaływanie 

1.  Spadanie liści z drzewa  

2.  Wyładowanie atmosferyczne – piorun  

3.  Przyleganie kurzu do ekranu telewizora  

4.  Ustawianie się igły kompasu  

5.  Powrót na ziemię podczas skoku o tyczce i skoku w dal  

 

 



 

Zadanie 2. (0 – 8 pkt) 

Burmistrz Magdeburga Otto von Guericke w 1654 r. zademonstrował publicznie tzw. półkule 

magdeburskie. Złączono dwie półkule i częściowo wypompowano z nich powietrze. Półkul 

nie moŜna było rozłączyć nawet za pomocą dwóch zaprzęgów konnych.  

a) Dlaczego?   Wyjaśnij.     

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

b) Dla uproszczenia załóŜ, Ŝe złączone zostały dwa walce o średnicy podstawy 2 m. Oblicz, 

jaką siłą naleŜałoby działać, by walce zostały rozłączone, jeśli ciśnienie atmosferyczne 

wynosiłoby 1000 hPa?           

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………...  

Odpowiedź: ………………………………………………………………………………….....  

………………………………………………………………………………………………….........  



c) Oblicz głębokość, na jakiej ciśnienie wywierane przez wodę ma taką samą wartość jak 

wspomniane ciśnienie atmosferyczne 1000 hPa. Przyjmij gęstość wody 1000 .
3

m

kg
   

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

Odpowiedź: ………………………………………………………………………………….....  

…………………………………………………………………………………………………......... 

Zadanie 3. (0 – 11 pkt) 

Samochód porusza się ruchem jednostajnym po prostoliniowym odcinku trasy z Białegostoku 

do Lublina. W tabeli podano kilka wielkości zmierzonych w tym ruchu.  

Czas trwania ruchu 

od chwili 

rozpoczęcia 

mierzenia tego czasu 

t (s) 

Droga przebyta od 

chwili rozpoczęcia 

mierzenia czasu 

s = x (m) 

Droga przebyta w 

kolejnych sekundach 

ruchu 

∆ x (m) 

Wartość prędkości 

v = (
s

m
) 

1 20 20 20 

2 40   

3    

4    

5    

 

a) Uzupełnij powyŜszą tabelę.         



b) Sporządź wykresy zaleŜności s (t) i v (t) dla tego ruchu.        

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

c) Oblicz czas, w którym samochód przebywa drogę 50 m i porównaj uzyskany wynik  

z odczytanym z wykresu s (t).    

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

Odpowiedź: ………………………………………………………………………………….....  

…………………………………………………………………………………………………......... 

d) Czy prędkość samochodu byłaby taka sama, gdyby poruszał się  w przeciwną stronę,  

tzn. z Lublina do Białegostoku? Uzasadnij odpowiedź.  

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 



Zadanie 4. (0 – 5 pkt) 

 

Wahadło wprawione w drgania wykonało 20 drgań w ciągu 
3

2
minuty. Oblicz okres  

i częstotliwość drgań wahadła.  

 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

Odpowiedź: ………………………………………………………………………………….....  

…………………………………………………………………………………………………......... 

 

Zadanie 5. (0 –  6 pkt) 

 
Pienik ślinianka, owad długości najwyŜej 6 mm, waŜący maksymalnie kilkanaście gramów, 

moŜe skakać na wysokość około 70 cm.     

a) Oblicz, jaką maksymalną szybkość moŜe osiągnąć ten owad w chwili odbicia od podłoŜa? 

Pomiń opory powietrza. Przyjmij g = 10
2

s

m
.      

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 



Odpowiedź: …………………………………………………………………………………..... 

…………………………………………………………………………………………………...  

b) W rzeczywistości owad skacze w powietrzu. Czy jego szybkość w chwili odbicia jest  

 

większa czy mniejsza od obliczonej przy załoŜeniu braku powietrza? Uzasadnij  

 

odpowiedź.  
 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

Zadanie 6. (0 – 15 pkt) 
 

W domu Marty wodę podgrzewa się za pomocą bojlera elektrycznego.    

   

a) Oblicz, ile energii naleŜy dostarczyć, aby 60 kg wody uŜytej do kąpieli ogrzać od 10 C° do 

40 C° . Przyjmij ciepło właściwe wody 4200
Kkg

J

⋅
.         

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

Odpowiedź: ………………………………………………………………………………….....  

…………………………………………………………………………………………………......... 



b) Moc znamionowa grzałki bojlera elektrycznego wynosi 2,1 kW. Oblicz, jak długo będzie  

 

     trwało podgrzewanie wody do kąpieli, jeŜeli 40% energii elektrycznej ulega rozproszeniu.  

 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………….. 

Odpowiedź: ………………………………………………………………………………….....  

…………………………………………………………………………………………………......... 

c) Podczas kąpieli łazienka jest oświetlona Ŝarówką o mocy znamionowej 60 W. Po kąpieli 

 

przez 15 minut Marta suszy włosy suszarką o mocy 400 W. Pobyt w łazience trwa 1 h i tak  

 

długo pracuje Ŝarówka. Oblicz, ile energii elektrycznej zuŜywają Ŝarówka i suszarka.    

 

Wynik podaj w kWh. 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

Odpowiedź: ………………………………………………………………………………….....  

………………………………………………………………………………………………….........  



d) Oblicz, ile złotych kosztuje energia elektryczna zuŜyta podczas jednej wieczornej kąpieli  

 

Marty. W obliczeniach przyjmij, Ŝe cena 1 kWh energii elektrycznej wynosi 0,42 zł.  

 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

Odpowiedź: ………………………………………………………………………………….....  

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Zadanie 7. (0 – 5 pkt) 
 

Uzwojenie pierwotne transformatora ma 2000 zwojów, a uzwojenie wtórne 400 zwojów. Do 

uzwojenia wtórnego został podłączony odbiornik o rezystancji 20 Ω , przez który popłynął 

prąd o natęŜeniu 0,2 A. Oblicz napięcie w uzwojeniu pierwotnym.  

 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 



Odpowiedź: ………………………………………………………………………………….....  

…………………………………………………………………………………………………... 

Zadanie 8. (0 – 5 pkt)  

 
Na opakowaniu soczewek kontaktowych znajduje się napis: +2D.    

a) Dla kogo przeznaczone są te soczewki: krótkowidza czy dalekowidza?    

…………………………………………………………………………………………………... 

b) Soczewki są: wklęsłe czy wypukłe?   

…………………………………………………………………………………………………... 

c) Oblicz, w jakiej  odległości od  soczewki znajduje się jej ognisko.  

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

Odpowiedź: ………………………………………………………………………………….....  

…………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



BRUDNOPIS 
 


