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WOJEWODZKI KONKURS Z FIZYKI
DLA GIMNAZJALISTOW

woJrwóozrwA wARulŃsro - MAzURSKIEGo

ETAP WOJEWODZK!

Drogi Uczniu,

witamy Cię na wojewodzkim etapie Konkursu z Fizyki. Przeczytaj uważnie instrukcję i postaraj
się prawidłowo ronłiqzać wszystkie zadania.

' Arkusz liczy 8 stron i za-wiera24 zadania, które mają różną formę iróżny stopień
trudności.

. Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy Twój test jest kompletny,
Jeżeli zauwaĄsz usterki, zgłoś je Komisji Konkursowej,

. Nie wpisuj swojego imienia i naaviska!

. Zadania czytaj uwużnie i ze zrozumieniem.

, w zadaniach zamkniętych tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. wstaw
znak Ę * kwaOraói-k2Et w}branej oipowiedz-i. W' razie pomyłki złą
odpowiedź otocz kółkie.(ED a następnie zaznaczznakiem| x I prawidłową.

, po zakończeniu pisania przenieś odpowiedzi zzadań zamkniętych na kartę
odpowiedzi.

' Rozwiązania zadań otwaĘch zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych
miejscach, Jeśli pomylisz się, przekreśl błędną odpowiedź i zapisz poprawne
rozvłiązanie obok. podaj wzór potrzebny do ror,łiązania zadania.
Odpowiadając na pytanie w zadaniu, podaj wynik z jednostĘ.

' Pracuj spokojnie, ale jednocześnie kontroluj upływ czasu! Jężelizadanie sprawia
Ci kłopot, zostaw je i wróó do niego po rozvliązaniu pozostĄch.

. Nie uźrywaj korektora!

. Nie zapominaj o jednostkach wielkości firycznych!

. Do obliczeń możesz użyć prostego kalkulatora.

. Pracuj samodzielnie.

. Brudnopis nie podlega ocenie.

Ważne!
W zadaniach przyjmij: przyspieszenie ziemskie jako równe 10 m/s2;

gęstość wody równą 1000 kg/m';
cieplo właściwe wody 4 200 J lĘ.oC.

powodzenia !

13 lutego 2019 r.

Czas pracy:

90 minut

Liczba punktów
możliwych

do uzyskania:

71,

Pieczęć Kod Imię i nazwisko l Razem nkt.
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Zadanie 1. (0-5)
W sensie ltzycznym wykonujeszpracę mechaniczną, gdy

1.1 rozwtązujesz zadanie z flzykt. ! prawda ! Fałsz

1.2 stoisz w miejscu ltrzymasz w ręku siatkę z jabłkamt. I prawda ! Fałsz

1.3 uczysz się wiersza na pamięć. ! prawda ! Fałsz

1.4 przesuwasz po podłodze krzesło. ! prawda ! Fałsz

1.5 stojąc w miejscu, podnosisz zeszyt z podłogi. ! prawda E Fałsz

Zarlanie2. (0-1)
Jężęlt w ciemnym pokoju oświetlimy polską flagę światłem niebieskim, to zobaczymyją w kolorze

! A, w całości niebieskim.

tr B. niebiesko--czalnym.

D C. niebiesko-|roletowym.

tr D. niebiesko-czerwonym.

Zadanie 3. (0-1)
W basenie woda jest podgrzewan a. Żeby ob|iczyc, ile ciepła na|eży dostarczyć , aby ją ogrzać, trzeba
znać jej gęstość, ciepło właściwe oraz

D A. powierzchnię basenu, temperaturę końcową i początkową wody.

! B. objętość i temperaturę końcową wody.

t] C. głębokość i szerokość basenu orazrożnicę temperatur wody.

! D, objętość, temperaturę początkową i końcową wody.

Zadanie4. (0-1)
Cztery zbiorniki o tej samej objętości zawierają identyczną masę powietrza o temperaturze:
I -20 "C, II 120 K, III 0 oC, lY 230 K. Cząsteczki gazu poruszają się najwolniej

! A. wIzbiorniku.

! B. w II zbiorniku.

l C, w III zbiorniku.

! D. w IV zbiorniku.

Zad,anie 5. (0-1)
Pałeczkę ebonitową naelektryzowano ujemnie, pocierając ją kawałkiem wełny. Następnie zetknięto
pałeczkę z kulką elektroskopu, którego listki się rozchyllły. Oznaczato, że

! A. wełna i elektroskop zostały naelektryzowane dodatnio.

! B. wełna została naelektryzowana ujemnie a elektroskop dodatnio.

! C. wełna i elektroskop zostały naelektryzowane ujemnie.

! D. wełna została naelektryzowana dodatnio a elektroskop ujemnie.

Zadanie 6. (0-1)
Jeśli dźwięk, który słyszymy jest cichy, to cząsteczki powietrza, w którym rozchodzi się ten dźwięk,
wykonują drgania o małej

D A. amplitudzie, ! B. prędkości. ! C. częstotliwości. D D. długości,
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Zadanie 7. (0-1)

Marysia ciągnie wózek o masie 8kg, działając siłą 40 N. Na wózek dzińa siła oporu wynosząca 8 N.
Wózek porusza się

D A. ze stałąprędkością 5 m/s.

! B, ze stałąprędkością 40 m/s.

! C. ze stałym przyspieszeniem 4 m/s2,

D D. ze stałymprzyspieszeniem 5 m/s2.

Zadanie 8. (0-4)
Oceń prawdziwość poniższy ch zdń
8.1 Rdzeń stalowy osłabia dzińanie magnetyczre elektromagnesu.

8.2 Częściąkompasu jest igła magnetyczna.

8.3 Bieguny magnetyczne można dzielió,uzyskując osobno biegun
północny i południowy.

8.4 Paski magnetyczne ułatwiają zarrykańe drzłń lodówki.

! Prawda ! Fałsz

D Prawda l Fałsz

! Prawda l Fałsz

! Prawda ! Fałsz

Zadanie 9. (0-2)
Zdtowe oko człowieka dzińa w ten sposób, że ostry obtaz obserwowanego przedmiotu otrzymyvvany
jest na siatkówce. U osoby posiadającej wadę dalekowzroczności obtaz odległego przedmiotu
powstaje za siatkówką. W celu korekcji tej wady należy zastosowaó soczewkę

Zadanie 10. (0-4)

Na podstawie rysunków, oceń prawdziwość poniższychńń.

10.1 Na obu rysunkach obtaz przedmiofu jest pozorny.

t0.2 Na obu rysunkach obraz przedmiotu jest pomniejszony.

10.3 Na rysuŃu B umieszczona jest soczewka rozpraszająca.

10.4 Na obu rysunkach obtaz przedmiotu jest powiększony.

! Prawda

D Prawda

l Prawda

! Prawda

! Fałsz

! Fałsz

D Fałsz

l Fałsz

! A. wypukłą
(skupiającą),

poniewaz

D.! porwala ona dostosowaó wzrok zarówno do ostrego

widzenia przedmiotów położonych blisko, jak i daleko
od oka.

! B. wklęsłą
ftomraszaiącą\.

potrzebne jest dodatkowe skupienie promieni przed

soczewką oka.

! E.

! C. dwuogniskową,
potrzebne jest rozszetzęnię wiązki promieni padających

na soczewkę oka.
! F.

O,trl\Fo
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Maszyny proste to nieskomplikowane wządzeniamechaniczne,ńatwiĄące wykonywanie pracy.
Nieprawdą jest, że ich zastosowanie pozwalanato, żeby
11.1 nie zmniejszając wykonywanych pracy, ułatwió sobie jej wykonanie. D prawda ! Fałsz
ll,.2 działać mniejszą siłą na dłuższej drodze i wykonać taką samą pracę, ! prawda ! Fałsz
11.3 wykonać jakąś czynność, wykonującprzy §m mniejsząpracę. ! prawda ! Fałsz
11.4 uzyó mniejszej siły zatiaświększej, nazasadzie równości ! prawda ! Fałsz

wykonywanych prac.

Zadanie 12. (0-3)
Oceń prawdziwość poniższy ch zdń.
t2.1 Fala elektromagnetyczna w powietrrutporusza się wolniei niż ,-HvrqJaa JrY v'r , J Prawda ! Fałsz

swlaT{o.

l2,2 Falaelektromagnetycznanieprzenosienergii. l prawda l Fałsz

l2.3 ŚwiatłojestfaląelektromagneĘczną. fI prawda ! Fałsz

Zailanie 13. (0-2)
Biorąc pod uwagę mechanizm rozchodzenia się dńvięku, mozna stwierdzić, że faladźwiękowa

!A. możęrozchodzić się
w prozru.

ponieważ
trB. nie może rozchodzić

Slę w proznl,

C. jest taką samą falą jak światło.
D. jest falą elektromagnetyczną.
E. jest falą mechaniczną.
F. jest taką samą falą jak promieniowanie

rentgenowskie.

Zadanie 14. (0-1)
Pojazd księzycowy jeździ z taką samą prędkością na Księżycu i na Zięmi. Przyspieszenie księżycowe
jest sześć razy mniejsze od ptzyspieszenia ziemskiego. Energia kinetyczna pojazdu jest

n A. 6 razy mniejsza na Księzycuniżna Ziemt.

! B. 6razy mniejsza naZięminiżnaKsiężycu.

l C. 60 razy większa na Ziemi niż na Księżycu.

l D, taka sama na Księzycu i na Ziemi,

Zadanie 15. (0-3)
Na rysunku przedstawiono falę rozchodzącą się z prędkością v : 6 m/s. Uzupełnij tabelę, odczytując
odpowiednie dane z wykresu,

15.1 Długość fali },:
15.2 Amplituda fali A:
15.3 częstotliwość f:

y[1

2 ] /i\
2 X
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Zadanie 16. (0-2)
Oblicz, jaką pracę wykonuje miotacz, wypychając kulę o masie m : 5 kg, tak że jej prędkość

w momencie rzutu osiąga wartość 54 km/h.

Zadanie 17. (0-3)
Symetryczna waga dźwigniowa ma po Iż dziuręk z każdej strony. OdległoŚci międzY dziurkamr

oiur^iędry osią obrotu a dziurkami są jednakowe. Z lewej strony wagt zawieszono na 10. dziurce

ciało o masie 255 g. Z prawej strony na I2. dziurce zawieszono 2 ciężarki o masie 50 g kaŻdY.

Rowniez z prawĄ.iro.ry nu 7. dziurce zawieszono 4 takie ciężarki. Oblicz, na której dziurce od osi

obrotu i pó noie; stronie na\eży zawiesić jeszcze jeden taki ciężarek, aby waga pozostawała

w równowadze.

Zadanie 18. (0-3)
Silnik podnośnika zużywa 50oń energii potrzebnej do stopienia 0,4 kg miedzi. Oblicz, na jaką

można ieść na nim samochód o masie 2ton, Ciepło ienia miedzi wynosi 205 kJ/kg.

wo;.*oa"t i KoŃurs zFizyki dla Uczniów Gimnazjów - etap wojewódzki - rok szkolny Ż018lŻ019
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Zadanie 19. (0-5)
Przez grzńkę elektryczną, podłączoną do napięcia230 Y, przepływa prąd o natęzeniu 8 A. Oblicz, doi
jakiej temperatury ogrzeje ona w czasie 5 minut 2 kg wody o początkowej tempetatutze 20 'C, jeśli
90%o energii elektrycznej zostało nlżyte do podgrzania wody. Przyjmij, że masa wody nie zmienia się.
Wynik końcowy podaj z dokładnością do 4*p.Ę cyfr

Zadanie 20. (0-4)
Fale morskie, klórych odległość między nĄb|iższym grzbietem a doliną wposi 5 m, uderzĄą obrzeg
15 razy w ciągu 1 minuty. Oblicz prędkośó, z jakąrozchodzą się te fale otaz czas ruchu umieszczonej
na wodzie piłki od najni do najryyższego jej połozenia,

Zadanie 21. (0-5)
Słoik o objętości 900 ml pływa pod powieructnią wody. W
900 kg/m3. Masa pustego słoika wraz z nakrętką wynosi 0,38 kg.
się w słoiku.

słoiku znajduje się olej o gęstości
Oblicz, jaka objętość oleju znajduje

Wojewódzki KoŃurs zFizyki dla Uczniów Gimnazjów - etap wojewódzki - rok szkolny 201812019
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Zadanie22.
Ciśnienie atmosferyczne Ia powierzchni jeziora wynosi l 000 hPa.

Zadanie22.1 (0-3)
Oblicz głębokość, na której całkowite ciśnienie wynosi 1,6,105 Pa

Zadaniezz.z (0-2)
Oblicz, jaki procent stanowi ciśnienie hydrostatyczne w stosunku do ciśnienia atmosferycznęgo,
które musi v,rytrzymać nurek, nurkujący na głębokości 8 m.

Zadanież3. (0-4)
Tradycyjna żarowka ma moc 60 W i kosźuje ż zł. Żarówka ledowa, świecąca równie jasno, ma moc
9 W i kosźuje 20 zł. Żarówki są uźywane 3 godziny na dobę. Cena 1 kWh energii elektrycznej wynosi
60 groszy. Zal<ładamy, że żarówki są bezawaryjne. Oblicz, po ilu dniach korzystania z żarowkt

żarówką a tradycyjną.

Wojewódzki KoŃurs zFizyki dla Uczniów Gimnazjów - etap wojewódzki - rok szkolny 20l8l20l9
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Zadanie24.
Zwysokości5mnad
700 kg/m3. Pomiń opór

Zadanie24.1, (0-2')

Obltcz, po j akim czasię kulka

Zadanie24.3 (0-3)
Oblicz, wypadkową si

powierzchniąjezioruspadaswobodniekulkaośrednicy2cmigęstości
powietrza oraz opór wody. Wzór na objętość kuli V:4/3ru 13

na kulkę całkowicie zalurzoną w wodzie.

Zadaniez4.z (0-t)
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