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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: wojewódzki 

 

 

 

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 1 1 1 1 1 1 1 3 

6 6 6 7 

 
 

60 

 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 1 5 4 1 4 1 4 1 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.) Ile wynosi masa ciała leżącego na jednej szalce zrównoważonej wagi, jeśli na drugiej 

szalce zostały położone odważniki o masach: 10 g, 2 g, 200 mg, 100 mg, 20 mg, 10 mg? 

 

A. 12,33 g   B. 342 g   C. 12,33 mg   D. 342 mg 
   

2. (1p.) Na jaką maksymalną wysokość ponad poziom, z którego został wyrzucony pionowo  

w górę, wzniesie się kamień o ciężarze 1,6 N? Energia kinetyczna kamienia w chwili 

wyrzucenia wynosiła 24 J. Opór powietrza pomijamy. 

 

A. 38,4 m  B. 15 m   C. 1,5 m  D. 0,15 m  

 

3.  (1p.) Jeżeli ciało pływa w wodzie częściowo zanurzone, to wtedy wartość siły wyporu 

wody działającej na ciało jest: 

 

A. mniejsza od wartości ciężaru ciała, 

B. większa od ciężaru ciała, 

C. równa wartości ciężaru ciała, 

D. równa wartości ciężaru wody w naczyniu. 

 

4. (1p.) Zmienne pole magnetyczne w próżni: 

 

A. wytwarza pole elektryczne,  

B. powoduje zanikanie pola elektrycznego, 

C. wytwarza prąd indukcyjny, 

D. nie wywołuje żadnego zjawiska fizycznego. 

 

5. (1p.) Jakie zjawisko umożliwia  widoczność asfaltowej nawierzchni, gdy poruszamy się 

samochodem w nocy? 

 

A. Załamanie światła. 

B. Rozproszenie światła. 

C. Ugięcie światła. 

D. Pochłanianie światła. 

 

6. (1p.) Które zjawisko potwierdza fakt, że światło jest falą? 

 

A. Rozchodzenie się światła w ośrodkach materialnych. 

B. Rozchodzenie się światła w próżni. 

C. Odbicie i załamanie fali. 

D. Dyfrakcja i interferencja światła. 

 

7. (1p.)  Kierunek i zwrot siły elektrodynamicznej określa: 

 

A. reguła Lenza, 

B. reguła prawej dłoni, 

C. reguła lewej dłoni, 

D. reguła śruby prawoskrętnej. 
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8. (1p.)  Uczeń mierzył natężenie prądu elektrycznego płynącego przez opornik, zmieniając 

napięcie na zasilaczu. Wskazania mierników zamieścił w tabeli. 

 

 U [V] 0 1 2 3 4 

I [A] 0 0,2 0,4 0,6 0,8 

 

Zaznacz wykres, który poprawnie przedstawia zależność oporu elektrycznego opornika od 

napięcia. 

   

  A.        B.          C.     D. 

 

9. (1p.) Podaj wartość natężenia prądu  I5  oraz jego zwrot. 

 I1 = 2,75 A; I2 = 2,75 A; I3 = 2,25 A; I4 = 2,25 A 

 
10. (3p.) Uzupełnij zdania. 

 

A. Normalne zdrowe oko ludzkie ma zdolność …………………., czyli zmiany ogniskowej 

soczewki ocznej. 

B. Jednak u wielu ludzi występują wady wzroku - krótkowzroczność i dalekowzroczność.  

Oko krótkowidza tworzy obraz ostry …….. …………………...., i aby poprawić 

widzenie należy zastosować w okularach soczewkę …………………………………… 

C. Przy dalekowzroczności ostre obrazy oglądanych przedmiotów powstają ……………… 

………………………  i aby skorygować tę wadę wzroku należy zastosować soczewkę 

……………………… . 

 

11.  (1p.) Utwórz zdanie prawdziwe.  

Jeżeli 

magnes 

sztabkowy 

zostanie 

przełamany  

na dwie 

części 

A. 

jedna z nich będzie posiadała 

tylko biegun magnetyczny 

północny, a druga będzie 

posiadała tylko biegu południowy, 
ponieważ 

1. 

biegunów 

magnetycznych  

nie można rozdzielić. 

B. 
każda z nich będzie posiadała oba 

bieguny magnetyczne – północny  

i południowy, 
2. 

bieguny magnetyczne 

podobnie jak dodatnie  

i ujemne ładunki 

elektryczne mogą istnieć 

A. 2 A do węzła 

B. 2 A od węzła 

C.  5,5 A do węzła 

D. 5,5 A od węzła 
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12.  (1p.) Który z poniższych rysunków prawidłowo przedstawia bieg promieni światła 

padających na soczewkę? 

 
 

 

13. (5p.) Oceń poprawność podanych zdań. 

 Prawda  Fałsz 

A. Opór jednego oma posiada przewodnik, w którym przy napięciu 

między jego dwoma końcami równym 1 woltowi płynie prąd 

elektryczny o natężeniu 1 ampera. 

  

B. Fale elektromagnetyczne są falami podłużnymi.   

C. Zwiększenie długości słupa powietrza we flecie prostym, powoduje 

zmniejszenie częstotliwości dźwięku wydawanego przez flet. 

  

D. Fale głosowe nie ulegają ugięciu.   

E. W miarę wzrostu temperatury cząsteczki gazów poruszają się szybciej  

i objętość gazu wzrasta. 

  

 
14. (4p.) Wahadło matematyczne po odchyleniu z położenia równowagi porusza się ruchem 

drgającym. Odpowiedz na pytania zaznaczając TAK lub NIE. 

 Tak Nie 

A. Czy energia potencjalna ciężarka jest najmniejsza w położeniu 

równowagi? 

  

B. Czy prędkość ciężarka jest maksymalna, gdy znajduje się on w położeniu 

równowagi? 

  

C. Czy w czasie ruchu przyspieszenie ciężarka maleje jednostajnie?   

D. Czy częstotliwość drgań wahadła nie zależy od jego długości?    

 

15. (1p.) Na podstawie wykresu oblicz wartość wykonanej pracy.    

 

                                        
 

 

A. 1,3 kJ   B. 1500J   C. 1kJ    D. 1450 kJ 

 

 

 

osobno. 
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16. (4p.) Uzupełnij tabelkę określając na podstawie schematu, która żarówka będzie świecić w 

momencie przepływu prądu elektrycznego. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. (1p.) Jeśli r oznacza promień krzywizny zwierciadła, a x odległość przedmiotu od 

zwierciadła, to obraz otrzymany za pomocą zwierciadła kulistego, wklęsłego dla x > r jest:  

                      

 pozorny /  rzeczywisty, 

 odwrócony /  prosty,  

 powiększony /  tej samej wielkości /  pomniejszony. 

 

18. (4p.) Udziel odpowiedzi na pytania.  
 

 

19. (1p.) W jakim czasie samochód przebył drogę 100 m, jeśli rozpoczął ruch z 

przyspieszeniem o wartości 2 
𝑚

𝑠2? 

 

A. 100 s   B. 50 s   C. 5 s   D. 10 s 

 

20. (1p.) Promień padający tworzy z powierzchnią odbijającą kąt 35°. Kąt odbicia jest równy: 

 

            A. 105°   B. 55°    C. 70°   D. 35°  
 

 

 

wyłączniki 
Świeci żarówka 

otwarte zamknięte 

W1 ,W3 ,W4  C, D 

 W1, W3 ,W4 A, B, D 

 W1, W2 ,W3 A, B, C, D 

W1 ,W4 W2, W3   

Czy w poszczególnych przykładach zmieni się energia: Energia układu 

zmieni się nie zmieni 

się 

A.  zegarka, gdy nakręcimy w nim sprężynę?   

B.  książek, gdy przestawimy je w biblioteczce na tej samej półce?   

C.  
zakupów, gdy przeniesiemy je z samochodu do mieszkania na 

piątym piętrze? 

  

D.  wody w czajniku elektrycznym, gdy ją zagotujemy?   
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zadanie 1. (6p.) 

 

Lampa laryngologiczna składa się z lusterka wklęsłego, które zostało wycięte z kuli  

o średnicy 10 cm i żarówki.  

a) Wyjaśnij, dlaczego włókno żarówki umieszcza się w odległości 2,5 cm od środka 

zwierciadła. Wykonaj odpowiedni rysunek i zaznacz na nim bieg promieni. 

b) Po zdemontowaniu lampy laryngologicznej, wykorzystano jej elementy i zbudowano zestaw 

doświadczalny. Źródło światła (włókno żarówki) umieszczono w odległości 6 cm od środka 

zwierciadła na jego głównej osi optycznej.  Wykonaj rysunek w skali 1:1, zaznacz na nim 

bieg promieni i napisz jakie cechy ma otrzymany obraz. (Można zastąpić rysunek żarówki 

strzałką) 
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zadanie 2. (6p.)  

 

Dane są dwie soczewki o zdolnościach skupiających 10 D i 40 D. Wyjaśnij, jak należy je ustawić, 

by wiązka promieni równoległych po przejściu przez obie soczewki pozostała równoległa.  

Oblicz odległość pomiędzy nimi. 
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zadanie 3. (6p.) 

 Uczniowie umieścili obok siebie dwa kamertony. Za widełkami drugiego powiesili  

na statywie piłeczkę pingpongową tak, by stykała się z jednym z ramion. Uderzyli młoteczkiem  

w pierwszy kamerton i piłeczka zaczęła rytmicznie odbijać się od drugiego kamertonu.  

 

A. Wyjaśnij, jakie zjawisko obserwowali. 

B. Jaki jest warunek, by wystąpiło zjawisko zademonstrowane w tym doświadczeniu? 

C. Dlaczego piłeczka poruszała się, pomimo tego, że kamerton drugi nie został uderzony? 

D. Czy wytłumienie pierwszego kamertonu zatrzyma ruch piłeczki? Odpowiedź uzasadnij. 

E. Zaproponuj doświadczenie demonstrujące inny przypadek podobnego zjawiska.  
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Zadanie. 4 ( 7p.) 

Napięcie zasilające transformator wynosi 100 V, a jego sprawność jest równa 90%.  

Przez opornik 50 Ω płynie w uzwojeniu wtórnym prąd o natężeniu 0,5A. Oblicz natężenie prądu  

w uzwojeniu pierwotnym. Oblicz przekładnię transformatora. 
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Brudnopis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


