
                                                           

 

 
                                

KONKURS  FIZYCZNY 
dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego 

 

6 marca 2008 r.  –  zawody III stopnia (wojewódzkie) 
 
 

 

 

Witamy Cię na trzecim etapie Konkursu Fizycznego. 

Przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań przeczytaj uwaŜnie polecenia.  

 

 

śyczymy Ci powodzenia! 
 
 

 

Maksymalna liczba punktów – 60                                   Czas rozwiązywania – 120 minut 
 

 

 

 

Uwaga ! 

Rozwiązując zadania, przyjmij wartość przyspieszenia ziemskiego g = 10 m/s
2
. 

 

 

 

Zadanie 1.  
 

Oceń prawdziwość zdań, zaznaczając wybraną odpowiedź krzyŜykiem.   

 

Lp. Zdanie Prawda Fałsz 

1.  Wełniany sweter grzeje.   

2.  Fale akustyczne to fale podłuŜne.    

3.  Energia słoneczna dociera na Ziemię dzięki konwekcji.   

4.  Waga spręŜynowa słuŜy do pomiaru cięŜaru ciał.   

5.  
Masa ciała, po przeniesieniu go z Ziemi na KsięŜyc,  

zmniejszy się. 
  

6.  
Siły wzajemnego oddziaływania Ziemi i KsięŜyca  

mają róŜne wartości i zwroty, lecz ten sam kierunek. 
  

7.  
Szybkość końcowa ciała w spadaniu swobodnym (bez tarcia)  

nie zaleŜy od masy ciała. 
  

8.  Wzrost temperatury cieczy przyspiesza zjawisko dyfuzji.   

 
 



Zadanie 2. 
 

Dwa niewielkie modele zdalnie sterowanych samochodów ustawiono na wspólnym starcie 

do wyścigu po prostoliniowych równoległych torach na drodze 240 m. Od chwili startu 

do momentu osiągnięcia największej szybkości samochody poruszały się ze stałym 

przyspieszeniem. Zawodnicy sterujący modelami w pełni wykorzystali podczas wyścigu 

ich moŜliwości techniczne.  Niektóre dane dotyczące pojazdów przedstawiono w tabeli. 
 

Nazwa pojazdu 

Maksymalna wartość 

przyspieszenia 
[ m/s2 ] 

Szybkość 

maksymalna 
[ m/s ] 

Masa 
[ kg ] 

Srebrna Strzała 0,6  6 2,5 

Błyskawica brak danych 8 2,2 
 

a. Oblicz wartość siły wypadkowej przyspieszającej Srebrną Strzałę podczas startu. 

 

                                   

                                   

                                   

                                   

 

b. W jakim czasie trasę wyścigu pokonała Srebrna Strzała?  

 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

 

c. Ile wynosi maksymalna wartość przyspieszenia Błyskawicy, jeŜeli oba pojazdy 

wystartowały i dotarły na metę równocześnie? Błyskawica przebyła połowę drogi ruchem 

jednostajnym. 

 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   



d. Który ze startujących pojazdów zwycięŜyłby, gdyby auta miały do przebycia 250 m? 

Uzasadnij odpowiedź. 
 

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

 

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

 

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

 

Zadanie 3. 

 
Do naelektryzowanej dodatnio kuleczki zawieszonej na statywie na jedwabnej nitce  zbliŜono 

kulę metalową naładowaną ładunkiem o tym samym znaku. W wyniku tego nitka z kuleczką 
na nitce odchyliła się od pionu o kąt 45

0
.  

 

a. Narysuj siły działające na kuleczkę zawieszoną na nitce i nazwij je.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Kuleczka na nitce pozostaje w spoczynku. Z czego to wynika? Powołaj się  
na odpowiednie prawo. 

 

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

 

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

 

c. Naelektryzowana kulka ma masę 1 g. Szymon uwaŜa, Ŝe w omawianym przykładzie 

wartości sił, elektrostatycznej i cięŜkości kulki, są równe. Ile wynosi, według niego, 

wartość siły elektrostatycznej? Czy ma on rację? Uzasadnij swój sąd.  

 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   



 

Zadanie 4. 
 

Czterokołowy elektryczny wózek widłowy, przedstawiony  

na rysunku obok, wykorzystywany jest w magazynach 

do przewoŜenia towarów oraz ustawiania ich na wysokich 

regałach.  

Wózek wyposaŜony jest w dwa silniki elektryczne: 

−  silnik jazdy o mocy maksymalnej 4 kW, 

− silnik podnoszenia o mocy maksymalnej 10 kW.  

Silniki zasilane są oddzielnie z dwóch akumulatorów, 

z których kaŜdy wytwarza napięcie 48 V. 

Masa wózka z kierowcą wynosi 3000 kg, a masa przewoŜonej skrzyni jest równa 2000 kg. 

 

a. Oblicz pracę, jaką wykonuje silnik podnoszenia, aby przesunąć skrzynię pionowo w górę 
ruchem jednostajnym na drodze 3 m. Masę podnoszonych elementów wózka zaniedbaj. 

 

                                   

                                   

                                   

                                   

 

b. Jaki jest czas podnoszenia skrzyni na wysokość 3 m przy wykorzystaniu maksymalnej 

mocy silnika podnoszenia? 

 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

 

c. Oblicz siłę ciągu silnika jazdy, gdy wózek porusza się poziomo ze stałą szybkością 
v = 9 km/h, wykorzystując połowę mocy maksymalnej silnika jazdy. Wynik podaj w kN. 

 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

 

d. Oblicz opór elektryczny obwodu silnika jazdy, gdy pracuje on z pełną mocą. 
 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

 



e. Pole powierzchni styku jednej opony wózka z podłoŜem wynosi 500 cm
2
. Oblicz ciśnienie 

wywierane przez pojazd na podłoŜe, gdy nieobciąŜony wózek z kierowcą stoją 
na poziomej powierzchni. ZałóŜ równomierny rozkład sił na koła.  

 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

 

Zadanie 5. 
 

Nad równikiem, w odległości h = 35800 km od powierzchni Ziemi,  

krąŜy satelita geostacjonarny, czyli taki, którego połoŜenie względem 

wybranego punktu na równiku nie zmienia się. Okres obiegu satelity 

dookoła Ziemi wynosi 23 godziny i 56 minut. Promień Ziemi 

RZ = 6370 km. 

 

 

 

a. Oblicz  w km/s wartość prędkości satelity geostacjonarnego w opisanym przypadku. 

 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

 

b. WskaŜ dwa praktyczne zastosowania satelitów geostacjonarnych.  

 

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

 

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

 

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

 

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

 

c. Co utrzymuje satelity na orbitach w ruchu dookoła Ziemi? 

 

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

 

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

 



 

 

Zadanie 6. 
 

Zosia wykonała doświadczenie.  

Do zawieszonego na nitce miedzianego przewodnika kołowego (pętli) zbliŜała szybko 

magnes sztabkowy. ZauwaŜyła przy tym, Ŝe wcześniej spoczywająca, wisząca swobodnie 

pętla, odchyla się w lewo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Podaj nazwę zjawiska, które zaobserwowała Zosia i wyjaśnij jego przebieg. Powołaj się 
na odpowiednie prawo. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

b. Jak zachowałaby się pętla, gdyby przedstawiony na rysunku magnes oddalano od niej? 

Dlaczego? 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

→ 

V 

N                     S 



 

Zadanie 7. 
 

Zaproponuj sposób wyznaczenia zdolności skupiającej szklanej soczewki dwuwypukłej 

umieszczonej w powietrzu. Masz do dyspozycji: 

• badaną soczewkę, 
• źródło światła, dające jego równoległą wiązkę, 
• kartkę białego papieru,  

• długą linijkę. 
Narysuj układ doświadczalny i opisz sposób pomiaru. Jakie obliczenia naleŜy wykonać, 
aby otrzymać szukaną wielkość? 

 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

 
Skończyłeś rozwiązywanie zadań – dziękujemy! 

 



BRUDNOPIS 
(nie podlega ocenie) 

 


