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Pieczęć                                                           
 
 
                                
 

KONKURS  FIZYCZNY 
                               dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego 

 

                               26 marca 2010 r.  –  zawody III stopnia (finałowe) 
 
 
 
 
 

Witamy Cię na trzecim etapie Konkursu Fizycznego. 
Przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań przeczytaj uwaŜnie polecenia.  
Test składa się z dziewięciu zadań. 
 

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.  Opór elektryczny jest tym większy, im dłuŜszy jest przewodnik.   

2.  
Opór elektryczny obliczamy jako iloczyn natęŜenia prądu 
płynącego przez przewodnik i napięcia na jego końcach. 

  

3.  
Opór elektryczny maleje  ze wzrostem średnicy drutu, z którego 
wykonano przewodnik. 

  

4.  
Opory  elektryczne przewodników miedzianego i aluminiowego 
o tych samych wymiarach są takie same. 

  

5.  
Opory  elektryczne dwóch miedzianych przewodników  
o długościach l1 = 1 m i l2 = 4 m oraz promieniach przekroju 
kołowego  r1 =1 mm i r2 = 2 mm są takie same. 
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    3                    6                     9     t (s) 

Zadanie 2.  
 

Zawieszone na lince wiadro podnoszono z ziemi 
na pewną wysokość. Wykres zaleŜności wartości 
prędkości wiadra od czasu przedstawiono obok. 
 

a. Na jaką wysokość podniesiono wiadro  
i jaka była średnia wartość prędkości 
wiadra? 

 
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

 
b. W dziewiątej sekundzie ruchu linka zerwała się. Oblicz czas ruchu wiadra oraz średnią 

wartość prędkości podczas spadania z przyspieszeniem o wartości 10 
�

��
  

na drodze 11,25 m. 
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Zadanie 3.  
 

Napędzany silnikiem elektrycznym zasilanym z akumulatora pusty wózek pocztowy, którego 
masa wraz z kierowcą wynosi 150 �	, osiąga maksymalne przyspieszenie o wartości 1,5 

�

��
 .  

 
a. Jaka jest największa wartość przyspieszenia wózka załadowanego do pełna paczkami,  

których największa masa moŜe wynieść 250 �	? 
 
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
 

b. Po częściowym załadowaniu wózka kierowca ruszył z paczkami i przez 10 � poruszał 
się z przyspieszeniem o wartości 0,5 

�

��
, a po tym czasie osiągnął stałą prędkość. 

Oblicz wartość siły napędzającej wózek w drugiej fazie ruchu, zakładając, Ŝe silnik 
pracował z mocą 1 �.  

 
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
 

c. Jaka była wartość wypadkowej siły działającej na wózek w drugiej fazie ruchu?  
Podaj nazwę prawa, na podstawie którego tak sądzisz.  

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

Uczniowie zaplanowali wyznaczenie wartości prędkości ołowianej kulki wystrzelonej 
z małego pistoletu spręŜynowego. Układ doświadczalny przedstawili na rysunku.  

 
 

Wystrzelona poziomo kulka uderzała w spoczywający wózek, którego boczna ścianka była 
pokryta plasteliną. Wózek, z „przyklejoną” do niego kulką, poruszał się bez tarcia  
po prostoliniowym poziomym torze, obok którego ustawiono fotobramki A i B,  
połączone z zegarem elektronicznym. Zadaniem fotobramki A było uruchomienie zegara 
elektronicznego, a zadaniem fotobramki B było zatrzymanie rozpoczętego pomiaru czasu. 
Wykonano pomiary dla dwóch róŜnych mas wózka. Niektóre wyniki pomiarów oraz obliczeń 
przedstawiono w tabeli.  
 

  Pomiary Obliczenia 

Numer 
pomiaru 

Masa 
kulki 
(kg) 

Masa 
pistoletu 

(kg) 

Masa 
wózka 
(kg) 

Odległość 
między 

bramkami 
(cm) 

Czas 
ruchu 
wózka 

(s) 

Prędkość 
wózka 
(m/s) 

Prędkość 
wystrzału 

kulki 
(m/s) 

1. 0,02 0,58 0,48 120 2,92   
2. 0,02 0,58 0,78 150  0,24  

 

a. Na podstawie danych z tabeli oblicz brakujące wielkości  i uzupełnij jej puste pola. 
 

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
 

b. Ile wyniesie wartość prędkości odrzutu pistoletu, jeŜeli kulkę wystrzelimy  
z prędkością o wartości 10 

�

�
 ? 

 

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
 

A B 
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Zadanie 5. 

 
Grzałka w czajniku elektrycznym ma moc � � 1000  i przystosowana jest do napięcia 
� � 230 �. Grzałkę wykonano z przewodnika, którego opór elektryczny niewiele zmienia się 
ze wzrostem temperatury. 
 

a. Oblicz opór elektryczny grzałki podczas przepływu prądu.  
 

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
 

b. Ile minut potrzeba na doprowadzenie do wrzenia za pomocą tego czajnika  2 �	 wody 
o początkowej temperaturze 20� � ? ZałóŜ, Ŝe straty energii w tym procesie wynoszą 

7%. Ciepło właściwe wody wynosi 4200 
�

��· ��  .  
 

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

 

c. Ile wynosi pole przekroju drutu spirali grzejnej, jeŜeli z jego fragmentu  o długości  
75 �� wykonano element o oporze 50 Ω ? Opór właściwy materiału, z którego 
wykonano spiralę wynosi  � 12,5 · 10!" Ω�. Wynik podaj w mm2. 
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d. Wymień trzy róŜne przyczyny strat energii występujących podczas ogrzewania wody 

w czajnikach elektrycznych.  
 
 

1. …………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………... 
 

2. …………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………... 
 

3. …………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………... 
 

Zadanie 6. 
 

Identyczne zwojnice Z1 i Z2 ustawiono poziomo w jednej linii. Między nimi zawieszono  
na lekkich nitkach magnes sztabkowy tak, Ŝe jego odległość od kaŜdej ze zwojnic była taka 
sama. Zwojnice zamocowano tak, aby nie mogły się poruszać. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        A   B             C  D 
 

Podczas przepływu przez zwojnice prądu stałego magnes pozostawał w spoczynku. 
 
Wykonując polecenia w podpunktach a i b, rozwaŜ tylko jedną z moŜliwych odpowiedzi. 
 

a. Dorysuj między punktami A i B oraz C i D symbole źródeł napięcia (             ),  
jeŜeli wiadomo, Ŝe podczas przepływu przez zwojnice prądu stałego magnes 
pozostawał w połoŜeniu przedstawionym na rysunku.   

 

b. Narysuj pola magnetyczne zwojnic i oznacz ich biegunowość. 
 

c. WskaŜ dwie moŜliwe zmiany, jakich naleŜałoby dokonać w układzie, aby magnes 
wychylił się w kierunku zwojnicy Z1. 
 
 

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

Z1 Z2 
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Zadanie 7.  
 
Połącz liniami w pary pasujące do siebie pojęcia. 
 

fale radiowe  diagnostyka złamań kości 
   

mikrofale  
obserwacje astronomiczne  

za pomocą lunety 
   

promieniowanie 
podczerwone 

 odbiór telewizji satelitarnej 

   
światło widzialne  ogrzewanie potraw 

   
promieniowanie 
ultrafioletowe 

 
sterowanie telewizorem  

na odległość 
   

promieniowanie 
rentgenowskie 

 opalanie się 

 
 
 
Zadanie 8.  
 

Narysuj dalszy bieg promienia świetlnego. Punkty na rysunku oznaczają połoŜenia  
ognisk soczewki. Zaznacz kąt padania i kąt odbicia promienia świetlnego padającego  
na zwierciadło A. 
 
 

 

                                   
                                   

laser                          zwierciadło A 

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                             zwierciadło B 

                                   
                                   
             soczewka                 
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Zadanie 9. 
 
Zaproponuj doświadczenie, za pomocą którego moŜna sprawdzić słuszność pierwszego prawa 
Kirchhoffa. Masz do dyspozycji:  

• źródło prądu stałego, 
• cztery woltomierze, 
• cztery amperomierze, 
• trzy oporniki o stałym oporze elektrycznym, 
• przewody łączące. 

 
a. Narysuj schemat układu pomiarowego. Do przeprowadzenia doświadczenia 

wykorzystaj tylko wybrane elementy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
 


