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WYPEŁNIA KOMISJA KONKURSOWA 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Liczba punktów umożliwiająca kwalifikację do kolejnego etapu: 51 

Podpisy członków komisji: 
1. Przewodniczący – ……………………………………………… 
2. Członek komisji sprawdzający pracę – ………………………… 
3. Członek komisji weryfikujący pracę –  ………………………… 

 

 

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY 
DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW  

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 

 
FIZYKA 

 

 

 

 
Informacje dla ucznia 

1. Na stronie tytułowej arkusza w wyznaczonym miejscu wpisz swój kod 
ustalony przez komisję. 

2. Sprawdź, czy arkusz konkursowy zawiera 10 stron, test i 4 zadania. 
3. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania. 
4. Rozwiązania zapisuj długopisem lub piórem. Nie używaj korektora. 
5. W zadaniach zamkniętych podane są cztery odpowiedzi: A, B, C, D. 

Wybierz tylko jedną odpowiedź i zaznacz ją znakiem „X” bezpośrednio 

na arkuszu. 
6. Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się 

pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem  i zaznacz inną odpowiedź 
znakiem „X”. 

7. Czytaj uważnie instrukcje do wszystkich zadań i rozwiązuj zadania wg 
podanych poleceń. 

8. Rozwiązania zadań otwartych zapisz czytelnie w wyznaczonych 
miejscach. Pomyłki przekreślaj. 

9. Przygotowując odpowiedzi na pytania, możesz skorzystać z miejsc 
opatrzonych napisem Brudnopis. Zapisy w brudnopisie nie będą 
sprawdzane i oceniane. 

10. Przy obliczeniach nie możesz korzystać z kalkulatora. 

 
 

 
KOD UCZNIA 

 

   
 
 

Etap: szkolny 
 
 
 

Czas pracy:  

90 minut 
 
 
 

Nr zadania 

Test  
Zad. 

1 
Zad. 

2 
Zad. 

3 
Zad. 

4 
Razem 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liczba  
punktów możliwych  

do zdobycia 

1 1 3 3 1 1 1 1 2 1 

7 8 8 8 

 
60 

 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 

Liczba  
punktów uzyskanych  
przez uczestnika konkursu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

     
          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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Test 

 

1. (1p.) W którym punkcie podane są tylko jednostki parcia? 

 

A. kg, m, N  B.  kg, N, Pa  C.  hPa, Pa, kPa   D.  N, kN, MN 

 

2.  (1p.) W podanych miastach, w sierpniowy dzień, w samo południe zanotowano następujące 
temperatury: Gdańsk 27 °C, Oslo 292 K, Kair 45 °C, Rzym 303 K. Uszereguj miasta           

od najchłodniejszego do najcieplejszego.  

 
A. Gdańsk, Rzym, Kair, Oslo. 
B. Kair, Rzym, Gdańsk, Oslo,  

C. Oslo, Gdańsk, Rzym, Kair  
D. Oslo, Rzym, Gdańsk, Kair. 

 

3. (3p.) Uzupełnij zdania: 
 

Samochód porusza się ze ……………… ………………….. nie zmieniając kierunku, więc 
porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym. Siły działające na ten samochód muszą 

…………………….  
Wynika to z …………………. zasady dynamiki. 

 

4. (3p.) Uzupełnij tabelkę. 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

5. (1p.) Łopatki wiatraka elektrowni wiatrowej obracają się kosztem energii: 

 

A. elektrycznej, 
B. potencjalnej sprężystości, 

C. kinetycznej, 
D. potencjalnej ciężkości. 

 
6. (1p.) Jaką prędkość osiągnie wózek o masie 2 kg, jeżeli podczas jego rozpędzania została 

wykonana praca 4 J? 

 

A. 1
 𝐦

𝐬
   B.  5 

m

s
   C.  10

 m

s
   D.  2 

m

s
  

 
7. (1p.) Która z wielkości nie jest wektorem: 

 
A. przemieszczenie   B.  droga   C.  siła   D.  pęd 

 

 

m 
 

V 
 

  ρ 
 

480 g 600cm3   

 

 
 

 
 0,005m3 

 
500

kg

m3
 

135 g 
 

 

2,7 
g

cm3
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8. (1p.) Który rysunek poprawnie przedstawia położenie powierzchni wody w naczyniu 

spoczywającym na pochyłej desce? 

 
 

9. (2p.) Zakładając, że temperatura wody nie zmieni się , ułóż zdanie prawdziwe. 

Gęstość 
wody 

w bidonie  
na Ziemi jest 

 
A. większa niż 

 
B. mniejsza niż 

 

C. taka sama jak  
 

 

gęstość 
wody  
w bidonie  

na 
Księżycu, 

 

ponieważ 

 1. ciężar wody na Ziemi jest 
większy niż na Księżycu. 

 2. masa wody na Księżycu 
jest mniejsza niż na Ziemi. 

 3. ciężar wody na Ziemi         

i Księżycu jest taki sam. 
 4. masa wody na Ziemi          

i Księżycu jest jednakowa. 
   

 

10. (1p.) Siła, która zastępuje działanie kilku sił, to siła: 
 

A. składowa, 

B. równoważąca, 
C. wypadkowa, 

D. grawitacji. 
 

11. (1p.) James Watt był konstruktorem: 

 
A. silnika elektrycznego, 

B. maszyny liczącej, 
C. maszyny parowej, 
D. barometru. 

 

12. (1p.) Kasia podrzuciła piłkę w górę z prędkością 5 
m

s
 . Po jakim czasie Kasia złapie piłkę, 

jeżeli pominiemy opór powietrza?  

A. 1 s   B.  0,5 s   C.  1,5 s   D.  3 s 
 

13. (1p.) Krótsze ramię dźwigni dwustronnej ma długość 40 cm, a dłuższe ramię ma długość      
2 m. Jakiej siły należy użyć aby podnieść ciężką skrzynię zawieszoną na krótszym ramieniu 

tej dźwigni? 

 

A. 2 razy mniejszej niż ciężar skrzyni. 

B. 5 razy mniejszej niż ciężar skrzyni. 
C. 5 razy większej niż ciężar skrzyni. 

D. 2 razy większej niż ciężar skrzyni. 
 

 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 



Strona  4. z 10. 

 

14. (1p.) Wykres przedstawia zależność drogi od czasu w ruchu pewnego ciała. Jaka była 
wartość jego przyspieszenia?  

 

            
 

15. (1p.) Aneroid służy do: 

 
A. wyznaczania ciśnienia atmosferycznego,  
B. wyznaczania gęstości cieczy,  

C. wyznaczania gęstości gazów, 
D. wyznaczania ciśnienia w zamkniętym zbiorniku z gazem.  

 
16. (1p.) Wykres przedstawia zależność temperatury od ilości pobranej energii dla trzech 

różnych substancji o jednakowej masie. Która z substancji ma najmniejsze ciepło właściwe?  

 

  
 
17. (1p.) Istotną cechą resorów samochodowych jest: 

 
A. twardość, 
B. stały kształt, 

C. ściśliwość, 
D. sprężystość. 

 
18. (1p.) Trudno jest zgiąć pręt żelazny, ponieważ 

 

A. w pręcie atomy żelaza są bardzo blisko siebie, 
B. między cząsteczkami żelaza występuje silne oddziaływanie, 

C. trudno zmienić kształt cząsteczek żelaza, 
D. żelazo jest substancją o największej twardości. 

 

 
 

 
 
 

 

A. I 

B. II 
C. III 

D. Wszystkie mają ciepło właściwe o jednakowej wartości. 
 

A.  10 
𝑚

𝑠2  

B.  0 
𝑚

𝑠2   

C.  2 
𝑚

𝑠2   

D.  4 
𝑚

𝑠2  
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19. (5p.) Oceń prawdziwość zdań. 

 
 

Prawda Fałsz 

A. Wypadkowa dwóch sił działających wzdłuż tej samej prostej                  

i mających przeciwne zwroty ma wartość równą sumie wartości sił 
składowych. 

  

B. Jedną z przyczyn powstawania tarcia jest gładkość powierzchni 
stykających się. 

  

C. Przy podnoszeniu lub opuszczaniu ciała za pomocą bloku 

nieruchomego zmienia się wartość siły. 

  

D. Przyspieszenie jest określone ilorazem przyrostu prędkości i czasu,  
w którym ten przyrost nastąpił. 

  

E. Maszyny proste stosuje się na ogół w celu zmiany kierunku działania 

siły, lub zwiększenia siły, której musimy użyć aby wykonać pracę. 

  

 
20. (1p.) Zjawisko dyfuzji gazów zaczyna przebiegać szybciej, gdy: 

 
A. maleje objętość gazu, 
B. wzrasta temperatura gazu, 

C. wzrasta objętość gazu, 
D. maleje temperatura gazu. 
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Zadanie 1. (7p.)  

Kierowca Opla dojeżdżając do skrzyżowania, zauważył, że światło zmieniło się na zielone. 

Kontynuował jazdę ze stałą prędkością 54 
km

h
. Przed światłami na skrzyżowaniu stał na sąsiednim 

pasie ruchu samochód marki Ford. Pojazd w momencie, gdy był mijany przez Opla, ruszył                 

z przyspieszeniem 1,5 
m

s2. Oblicz, po jakim czasie Ford dogoni Opla. Jaką drogę przebędą oba 

samochody od świateł do momentu spotkania się? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………… 
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Zadanie 2. (8p.)  

Wykonany z drewna sześcian o krawędzi 20 cm i gęstości 450 
kg

m3 umieszczono w wodzie o gęstości 

1
g

cm3. Jaka część krawędzi będzie wystawała nad powierzchnię? Jaką siłę należy przyłożyć do 

sześcianu, aby zanurzyć go całkowicie? Przyspieszenie ziemskie g ≈ 10 
m

s2  . 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………… 
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Zadanie 3. (8p.) 

Mosiężny kalorymetr o masie 0,9 kg zawiera kilogramową bryłę lodu o temperaturze 0° C. 
Wpuszczono do niego 50 g pary wodnej o temperaturze 100° C, co spowodowało stopienie części 

lodu. Oblicz, jaka część lodu uległa stopieniu. 

ciepło właściwe wody 4200 
J

kg∙°C
, ciepło właściwe mosiądzu 400 

J

kg∙°C
 

ciepło parowania wody 2300 
kJ

kg
, ciepło topnienia lodu 335 

kJ

kg
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Zadanie 4. (8p.)  

Przy normalnym ciśnieniu atmosferycznym woda wrze w temperaturze 100°C. Szybkowar - to 
szczelny garnek umożliwiający krótsze gotowanie potraw. Za prototyp tego typu naczynia uważany 

jest  „kociołek Papina” wynaleziony w 1697 r.  
Przeczytaj poniższy fragment dziennika Karola Darwina z jego podróży na statku „Beagle”  

i odpowiedz na zamieszczone poniżej pytania. 
 

„z powodu zmniejszonego ciśnienia atmosferycznego w miejscu naszego noclegu, woda wrze tam w 
temperaturze niższej niż w mniej wyniesionym terenie; przypadek odwrotny od tego obserwowanego w kociołku 
Papina. Dlatego kartofle, pomimo gotowania przez szereg godzin, były twarde jak na początku. Garnek został 
zostawiony na ogniu na cała noc, gotowany ponownie następnego ranka, a jednak kartofle się nie ugotowały. 
Dowiedziałem się o tym po podsłuchaniu dwóch towarzyszy starających się ustalić przyczynę; doszli oni do 
następującego prostego wniosku "przeklęty garnek (który był nowy) postanowił nie gotować kartofli"  

A. Z jakiego powodu kartofle się nie ugotowały? 

B. Na podstawie tekstu odgadnij, gdzie prawdopodobnie znajdowało się miejsce noclegu 
Darwina. 

C. Uzasadnij, dlaczego użycie szybkowaru skraca czas gotowania. 
D. Dlaczego, po zakończeniu gotowania, nie jest możliwe  natychmiastowe otwarcie 

szybkowaru? 

E. Sformułuj wnioski dotyczące związku pomiędzy temperaturą wrzenia a ciśnieniem.   
 

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Brudnopis 


