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KONKURS  PRZEDMIOTOWY Z FIZYKI 
dla uczniów szkół podstawowych 

 

12 marca 2019 r.  –  etap finałowy 
 
 
 
 
 

Witamy Cię na trzecim etapie konkursu fizycznego i życzymy powodzenia. 
 
 

Rozwiązując zadania, przyjmij przybliżoną wartość 

przyspieszenia grawitacyjnego w pobliżu Ziemi:  𝑔 =  10 
𝑚

𝑠2
 

 
 
 
 
Maksymalna liczba punktów – 50.                       Czas rozwiązywania zadań  – 120 minut. 
 
 
  

Zadanie 1.  
  
Jakie oddziaływania są przyczyną wymienionych zjawisk? Uzupełnij tabelę, wpisując 

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

 
 

Lp. 
 

Zjawisko fizyczne 
 

 

Oddziaływanie 

1.  Spadanie kropel deszczu  

2.  Wyładowanie atmosferyczne podczas burzy  

3.  Przyciąganie się potartych o sukno balonów   

4.  Ustawianie się igły kompasu  

5.  Powrót na ziemię sportowca podczas skoku wzwyż  

6.  Obrót wirnika w silniku elektrycznym  
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 Zadanie 2.  
 

Korzystając z tabeli, wykonaj obliczenia i odpowiedz, które zwierzę jest najszybsze, a które 
najwolniejsze. 

 Zwierzę Szybkość średnia  
a.  gepard 120 

km

h
  

b.  gazela 157000 
cm

min
  

c.  puma 22 
m

s
  

 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   
 

Zadanie 3. 
 

Echo powstaje wtedy, gdy wysłany przez człowieka dźwięk odbija się od przeszkody 
i powraca do niego po czasie nie krótszym niż 100 ms.  Huk wystrzału dotarł do ściany lasu, 
a następnie odbił się od niej i powrócił do strzelca. W jakiej odległości od ściany lasu 
znajdował się strzelec, jeżeli usłyszał echo wystrzału? Wartość prędkości dźwięku 

w powietrzu wynosi 340 
m

s
.  
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Zadanie 4. 
 

Ruch dwojga rowerzystów – Agnieszki (A) i Bartka (B) – przedstawiono na wykresie 
zależności położenia od czasu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

a. Oceń prawdziwość zdań i zaznacz znakiem X właściwą odpowiedź. 
 

I. Na przejechanie pierwszych dziesięciu kilometrów Bartek potrzebował dwa razy 

więcej czasu niż Agnieszka.    Prawda   Fałsz  
 

II. Bartek wyprzedził Agnieszkę w 80 minucie ruchu. Prawda   Fałsz  
 

III. W 75 minucie ruchu wartość przyspieszenia Bartka była większa od wartości 

przyspieszenia Agnieszki.     Prawda   Fałsz  
 

IV. Od 30 do 60 minuty ruchu Bartek nie zbliżał się do Agnieszki.  

        Prawda   Fałsz  

V. Przez ostanie 30 minut Bartek poruszał się ruchem jednostajnym.   

        Prawda   Fałsz  
 

b.  Oblicz w  
km

h
 wartości średnich prędkości Agnieszki i Bartka w pierwszej godzinie 

ruchu. Która z nich była większa? O ile? 
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Zadanie 5. 
Samochód o całkowitej masie 4000 kg porusza się poziomo ze stałą prędkością. Działają  
na niego siły oporów ruchu o wartości 1500 N. 
 

a. Nazwij pozostałe siły działające na samochód i podaj ich wartości w kN. 
 

 
 

Nazwa siły 
 

 

Wartość siły [kN] 

1.   

2.   

3.   

 

b. W pewnym momencie samochód zaczął zwiększać prędkość ze stałym przyspieszeniem  

o wartości 0,5 
m

s2. Jaka była wtedy wartość siły napędzającej pojazd? 
 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   
 

c. Według danych technicznych, ruszający samochód może osiągnąć prędkość 90 
km

h
  

już po dziesięciu sekundach. Korzystając z tych danych, oblicz wartość prędkości,  
jaką uzyskałby samochód po dwunastu sekundach i drogę, którą przebyłby w tym 
czasie. 
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Zadanie 6.  
W tabeli przedstawiono wartości gęstości wybranych ciał stałych. 
 

  gęstość w  
kg

m3 

1. korek 250 

2. kauczuk 940 

3. wosk 980 

4. aluminium 2720 

5. stal 7500 

6. srebro 10500 

  
Prostopadłościan ma masę 𝑚 = 0,21 kg. Jego podstawa jest kwadratem o boku 𝑎 = 0,02 m, 
a wysokość ℎ = 0,05 m. 

 
a. Korzystając z tabeli, ustal z jakiego materiału wykonano prostopadłościan. 

 
                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

 
b. Prostopadłościan postawiony podstawą na blacie stołu wywiera na niego pewne ciśnienie. 

Oblicz jego wartość. 
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c. Środek masy prostopadłościanu leży w połowie jego wysokości. W przypadku bryły, 
o której jest mowa w zadaniu, oznacza to, że energia potencjalna grawitacji 

prostopadłościanu leżącego na boku wynosi  𝐸𝑝0 =  
1

2
𝑚𝑔𝑎, a  stojącego na podstawie 

𝐸𝑝 =  
1

2
𝑚𝑔ℎ.  

 
Zaznacz znakiem X poprawne dokończenie zdania: 
 
  
Najmniejsza praca, jaką należy wykonać, aby leżący na boku prostopadłościan postawić  

na podstawie to 

 
 

       𝐈.          𝑊 <  
1

2
𝑚𝑔(ℎ − 𝑎)        𝐈𝐈.        𝑊 =  

1

2
𝑚𝑔(ℎ − 𝑎) 

 

       𝐈𝐈𝐈.       𝑊 >  
1

2
𝑚𝑔(ℎ − 𝑎)        𝐈𝐕.       𝑊 =  

1

2
𝑚𝑔(ℎ + 𝑎) 

  
 

d.  Ze wszystkich materiałów wymienionych w tabeli wykonano jednakowe sześcienne 
kostki. Każdą z nich wkładano do wody, a następnie do oliwy. Ciecze były w osobnych 

naczyniach. Korzystając z tabeli oraz przyjmując, że gęstość wody wynosi 1000 
kg

m3, 

a gęstość oliwy jest równa 920 
kg

m3, uzupełnij zdania. Uwzględnij wszystkie możliwe 

przypadki.  
 
 
 W wodzie zatonęły ………………………………………………………………………..,  

 

a na jej powierzchnię wypłynęły …………………………………..……………………. 
 
 
 

 W oliwie zatonęły, a na powierzchnię wody wypłynęły 

 

………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 Największą objętość części wynurzonej nad powierzchnię cieczy miał/miała/miało  

 

……………………………., pływając na powierzchni   ………………………………… 
         (wody, oliwy) 
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Zadanie 7.  
 

W ciągu minuty na falochronie rozbija się 12 fal morskich, których sąsiednie grzbiety 
oddalone są od siebie o 4 m. 
 
a. Ile wynosi okres i częstotliwość tych fal? 
 
                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

 
b. Jaka jest wartość prędkości fal docierających do falochronu? 

 
                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

 
Zadanie 8.  
 

Zaznacz znakiem X poprawne dokończenie zdania. 
 
Aby zbudować elektromagnes, należy mieć źródło prądu stałego oraz przewód miedziany 

 
   I. w izolacji albo bez izolacji nawinąć na żelazny gwóźdź. 

   II. w izolacji albo bez izolacji nawinąć na aluminiowy gwóźdź. 

   III. w izolacji nawinąć na żelazny gwóźdź. 

   IV. w izolacji nawinąć na aluminiowy gwóźdź.
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Zadanie 9. 
 

Dwa oporniki połączone są szeregowo. Wartości ich oporów elektrycznych nie są znane. 
Zaprojektuj doświadczenie, za pomocą którego można wyznaczyć opór zastępczy układu 
oporników oraz moc prądu płynącego przez nie przy zadanej wartości przyłożonego napięcia. 
Masz do dyspozycji: oporniki, źródło prądu stałego, woltomierz, amperomierz, przewody 
połączeniowe.  
 

a. Narysuj schemat obwodu elektrycznego układu doświadczalnego. 
b. Wymień kolejne czynności. 
c. Powołując się na odpowiednie wzory, podaj sposób wyznaczenia wskazanych wielkości. 
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BRUDNOPIS 
 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   
 


