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Pieczęć                                                           

 

 

                                
 

Konkurs przedmiotowy z fizyki 
dla uczniów gimnazjów 

 
 

29 stycznia 2015 r.  –  zawody II stopnia (rejonowe) 
 
 

Witamy Cię na drugim etapie konkursu i życzymy powodzenia. 
 
 
Maksymalna liczba punktów – 60.                       Czas rozwiązywania zadań – 120 minut. 
 
 
 
Rozwiązując zadania, przyjmij przybliżone wartości: 

 przyspieszenia grawitacyjnego w pobliżu Ziemi:        
 

  
 

 ciepła właściwego wody:             
 

     
 

 
 

Zadanie 1.  
  
Dokończ zdania. Wybierz odpowiedź A albo B i jej drugą część – 1. albo 2. Wybrane odpowiedzi 
otocz kółkiem. 
 
a. Dotknięcie główki obojętnego elektrycznie elektroskopu pałeczką naelektryzowaną 

dodatnio spowoduje przejście części ładunków 
 

A. ujemnych z elektroskopu na pałeczkę 1. 
– elektroskop i pałeczka będą 
naelektryzowane dodatnio. 

B. dodatnich z pałeczki na elektroskop 2. 
– elektroskop naelektryzuje się 
dodatnio, a pałeczka będzie obojętna 
elektrycznie. 

 
b. Naelektryzowanie obojętnej elektrycznie metalowej kulki ładunkiem ujemnym 
 

A. 
spowoduje wzrost jej ładunku 
elektrycznego i masy, 

1. 
ponieważ elektron ma niewielki 
ładunek elektryczny, a nie ma masy. 

B. 
spowoduje wzrost jej ładunku 
elektrycznego, ale nie spowoduje 
wzrostu masy, 

2. 
ponieważ elektron ma niewielki 
ładunek elektryczny oraz niewielką 
masę. 
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W zadaniach 2. i 3. oceń prawdziwość zdań i zaznacz krzyżykiem właściwą odpowiedź. 
 
Zadanie 2.  
 

Badając ruch zabawek mechanicznych, uczniowie odnotowywali co dwie sekundy położenie 
obserwowanych ciał. Wyniki przedstawia tabela.  
  

 Czas t(s) 0 2 4 6 8 10 12 

Samochód 
osobowy 

Położenie 
(m) 

2 2 2 2 2 2 2 

Samochód 
wyścigowy 

Położenie 
(m) 

0 0,5 2,0 4,5 8,0 12,5 18,0 

Ciężarówka 
Położenie 
(m) 

0 1 3 5 7 9 11 

Traktor 
Położenie 
(m) 

0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 

 

a. Samochód osobowy spoczywał.     Prawda   Fałsz  
 

b. Traktor poruszał się ruchem jednostajnym.    Prawda   Fałsz  
 

c. Ciężarówka poruszała się ruchem jednostajnie przyśpieszonym. Prawda   Fałsz  
 

d. Przyspieszenie samochodu wyścigowego miało wartość      
 

  
  Prawda   Fałsz  

 

e. W całym ruchu szybkość średnia traktora wynosiła 
 

  
 
 

 
    Prawda   Fałsz  

 

f. Na samochód osobowy nie działała żadna siła.    Prawda   Fałsz  

 
 

Zadanie 3.  
 

Metalowa kula spadła swobodnie z wysokości 10 m.  
 

a. Czas spadania kuli wynosił      .      Prawda   Fałsz  
 

b. Wartość prędkości końcowej kuli wyniosła      
 

 
    Prawda   Fałsz  

 

 

c. Wartość prędkości kuli w połowie wysokości maksymalnej była równa połowie wartości 
prędkości upadku.           

          Prawda   Fałsz  
 

d. Na wysokości 5 m energia kinetyczna kuli i jej energia potencjalna były równe.  

          Prawda   Fałsz  
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Zadanie 4.  
 

Samochód osobowy o masie   i prędkości    oraz minibus o masie    i prędkości   jadą 
ruchem jednostajnym.    
 

a. Oblicz stosunek wartości pędu minibusa do wartości pędu samochodu. 
 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

 
b. Oblicz stosunek energii kinetycznej minibusa do energii kinetycznej samochodu. 

 
                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

 

c. Gdyby wartość prędkości samochodu wynosiła    
  

 
, to jaką wartość powinna mieć 

prędkość minibusa, aby ich energie kinetyczne były równe?  
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Zadanie 5.  
 

Niewielka drewniana kulka o gęstości         
  

  
 i objętości       wypływa z dna basenu. 

Kulka początkowo przyspiesza, a następnie porusza się ruchem jednostajnym. Gęstość wody 

       
  

   

 
a. Oblicz wartość siły oporów ruchu działającej na kulkę w drugiej jego fazie. 

 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

 
b. Jaka część całkowitej objętości kulki będzie wystawała nad wodę, gdy kulka będzie 

pływała na jej powierzchni?  
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Zadanie 6.  
 
2 marca 2004 roku została wystrzelona sonda kosmiczna Rosetta, a wraz z nią lądownik  

Philae, któremu wyznaczono zadanie pierwszego w historii lądowania na jądrze komety.  
Za cel obrano odkryty w 1969 roku niezbyt masywny obiekt o nazwie 67P/Czuriumow 
–Gierasimienko, którego przyciąganie grawitacyjne jest niewielkie. Trwająca około 10,5 lat 
podróż zakończyła się 12 listopada 2014 roku, po pokonaniu około 6,4 miliardów kilometrów.  
W tym czasie sonda okrążyła czterokrotnie Słońce, wykorzystując grawitacje Ziemi i Marsa  
do nabrania prędkości. 

W dniu lądowania, znajdując się 20 km od jądra komety, Philae odłączył się od sondy 
kierowany urządzeniami pokładowymi. Sterowanie nim w czasie rzeczywistym nie było 
możliwe. Wydawane z Ziemi i przesyłane – z szybkością             – drogą radiową 
komendy dotarłyby do niego dopiero po około 30 minutach. 

Lądowanie nie przebiegło tak pomyślnie, jak zakładano. Harpuny, które miały zostać 
wbite w powierzchnię komety i przytrzymać lądownik, nie zostały wystrzelone, a silnik, którego 
zadaniem miało być ”dopchnięcie” go do powierzchni, nie zadziałał. O godzinie 15.33 lądownik 
odbił się od powierzchni komety, a po przebyciu kilkuset metrów zetknął się z nią ponownie 
o 17.26 i znów odbiwszy się, znieruchomiał o 17.33 nieco przechylony w miejscu przez długi 
czas zacienionym, do którego energia słoneczna dociera na krótko. Ograniczyło to możliwość 
stosowania baterii słonecznych. 

 

a. Oszacuj (oblicz w przybliżeniu) w 
  

 
 średnią szybkość podróżowania sondy do komety. 

 
                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

 
b. Odległości w naszym Układzie Słonecznym wygodnie jest podawać w jednostkach 

astronomicznych oznaczanych symbolem AU –                . Oblicz, w jakiej 
odległości od Ziemi znajdowała się kometa w chwili lądowania na niej sondy. Wynik podaj 
z dokładnością do jednej dziesiątej jednostki astronomicznej.  
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c. Wyjaśnij, dlaczego podczas lądowania sondy na komecie musiano użyć dodatkowego 

silnika i harpunów.  

 
………………………………………………………………………………..……………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………..……………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………..……………………………………………. 
 
d. Czy gdyby w podróż na kometę wyruszyli astronauci, byłoby możliwe ich komunikowanie 

się między sondą i lądownikiem za pomocą fal akustycznych? Uzasadnij odpowiedź.  

 
………………………………………………………………………………..……………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………..……………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………..……………………………………………. 
 
e. Oprócz baterii słonecznych do zasilania urządzeń lądownika zamontowano na nim 

dodatkowe akumulatory chemiczne zapewniające energię 1200 Wh, którą planowano 
wykorzystać w ciągu 62 godzin.  Z jaką średnią mocą mogłyby pracować urządzenia 
wykorzystujące tę energię?  
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Zadanie 7.  
 
W pracowni fizycznej znajdują się cztery grzałki o mocy 115 W każda, przystosowane do pracy 
pod napięciem sieciowym 230 V. Załóżmy, że ich opór elektryczny nie zmienia się znacząco  
ze zmianą temperatury. 

 
a. Oblicz opór elektryczny jednej grzałki. 

 
                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

 
b. Ile minut zajmie doprowadzenie do wrzenia wody o masie 1,15 kg i temperaturze 

początkowej 200 C, jeżeli wykorzystamy jedną grzałkę? Załóż, że cała energia elektryczna 
została wykorzystana do ogrzania wody. 

 
                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

 
c. Agnieszka i Arek przewodniczyli dwóm grupom, które miały zaplanować doświadczenie  

i zbudować układ, za pomocą którego czas ogrzewania wody (patrz: podpunkt b.) byłby 
krótszy niż przy użyciu jednej grzałki. Każda z grup miała do dyspozycji dwie grzałki  
i dostęp do napięcia sieciowego. Grupa Agnieszki postanowiła w układzie doświadczalnym 
połączyć grzałki szeregowo, a grupa Arka połączyć je równolegle.   
 

 Czy obie grupy uzyskają zamierzony efekt? Jeżeli nie, to która go osiągnie?  
Uzasadnij odpowiedź, wykonując obliczenia teoretycznych czasów grzania wody 
przez obie grupy. 
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d. Rzeczywiste czasy grzania wody w doświadczeniach wykonanych przez grupy okazały się 

większe niż przewidywane. Wskaż dwie przyczyny tej różnicy. 
 

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

2.   ………………………………………………………………………………..………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………..……………………………………………. 
 
 
e. Wykonanie doświadczeń wymagało zachowania szczególnej ostrożności. Dlaczego?  

Podaj dwie różne przyczyny.  
 
 

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

2.   ………………………………………………………………………………..………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………..……………………………………………. 
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Zadanie 8. 
 
Podczas rozgrzewki serce Maćka pracowało miarowo, wykonując 90 uderzeń  
na minutę, a w trakcie zawodów sprinterskich biło w tempie 150 uderzeń na minutę. Wykonaj 
konieczne obliczenia i uzupełnij zdania. 

 
                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

 

Podczas rozgrzewki okres drgań serca Maćka wynosił  …………….…..………… , 
 

a częstotliwość miała wartość …………..…….……… .  

 

Po rozpoczęciu zawodów okres bicia serca sportowca  ……………………    ………  razy, 
                                                                                                            (wzrósł / zmalał) 

a częstotliwość     ………………………………  o  ………… . 
    (wzrosła / zmalała) 

 
Zadanie 9. 
 

Opór elektryczny przewodnika o długości   i polu powierzchni przekroju   można obliczyć  

ze wzoru     
 

 
 , gdzie   jest oporem właściwym materiału, z którego wykonano przewodnik 

– stałą fizyczną charakteryzującą materiał pod względem przewodnictwa elektrycznego.   
Zaprojektuj doświadczenie, za pomocą którego, wykorzystując prawo Ohma, można wykazać, 
że, zgodnie z podanym wzorem, opór elektryczny przewodnika jest wprost proporcjonalny  
do jego długości.   
 
a. Wymień pomoce potrzebne do wykonania doświadczenia. 
b. Narysuj schemat układu doświadczalnego. 
c. Opisz przebieg doświadczenia. 
d. Podaj sposób obliczenia potrzebnych wielkości fizycznych i spodziewane efekty (wyniki). 
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B  R  U  D  N  O  P  I  S 
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