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ETAP OKRĘGOWY 
 

Instrukcja dla ucznia 

1. Arkusz zawiera 7 zadań. 

2. Przed rozpoczęciem pracy sprawdź swój arkusz.  

Jeżeli zauważysz usterki, zgłoś je Komisji Konkursowej. 

3. Zadania czytaj uważnie i ze zrozumieniem. 

4. Rozwiązania zapisuj w miejscach na to przeznaczonych.  

5. Przedstaw pełne rozwiązania. 

6. Pamiętaj o jednostkach. 

7. Rozwiązania zapisane w brudnopisie nie będą oceniane. 

8. Rozwiązania zapisuj długopisem lub piórem. 

Rozwiązania zapisane ołówkiem nie będą oceniane.  

9. W nawiasach obok numerów zadań podano liczbę 

punktów możliwych do uzyskania za dane zadanie. 

10.  Nie używaj kalkulatora. 

11.  Nie używaj korektora. 

 
Pracuj samodzielnie. 

POWODZENIA! 

 

Czas pracy:  

90 minut 
 

 

 

 

 

 

Liczba punktów 

możliwych  

do uzyskania: 40. 

 

Do następnego etapu 

zakwalifikujesz się, 

jeżeli uzyskasz  

co najmniej 32 

punkty.  
 

Wypełnia komisja konkursowa 
 

Nr zadania 1 2  3 4 5 6 7 Razem 

Liczba punktów 
 

   
   

 

Liczba punktów 
po weryfikacji  

 
   

   
 

 
                                                            Zatwierdzam 
 
 

    



We wszystkich zadaniach przyjmij wartość przyspieszenia ziemskiego g = 10 m/s
2
.  

 
Zadanie 1. (1 punkt) 

Uszereguj podane odległości od najmniejszej do największej.  

10
4
 μm  10

-5
 m  0,0001 cm 1 mm 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

Zadanie 2. (2 punkty) 

Podkreśl wszystkie te, z niżej wymienionych jednostek, w których może być wyrażona praca. 

 1 J          1 
2

2

s

mkg 
  1 

s

W
  1 N ∙ m 1 Pa · m
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Zadanie 3. (8 punktów) 

Uczniowie zbudowali dźwignię dwustronną. Na ramionach dźwigni, za pomocą nici, 

zawiesili identyczne jednorodne kulki wykonane z materiału o gęstości 1200 kg/m
3
. Jedna  

z kulek była całkowicie zanurzona w wodzie, druga w cieczy o nieznanej gęstości, mniejszej 

od gęstości wody. W sytuacji przedstawionej na rysunku dźwignia znajdowała się  

w równowadze.  

Uwaga: Odległości między wszystkimi haczykami, na których można zawiesić nici z kulkami, 

są jednakowe. 

 

 

 



 

3.1. Nie wykonując obliczeń, rozstrzygnij i podpisz na rysunku, w którym naczyniu 

znajdowała się woda. Uzasadnij szczegółowo swój wybór. 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

3.2. Oblicz nieznaną gęstość cieczy. Gęstość wody jest równa 1000 kg/m
3
.   

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 



 

Zadanie 4. (10 punktów) 

Jasio postawił na stole obok siebie dwa prostopadłościenne klocki o masie 300 g każdy. 

Klocki stykały się ze sobą, jak na poniższym rysunku. Aby przesunąć klocki, Jasio pchał je 

przez sekundę, działając na pierwszy z nich stałą poziomą siłą F o wartości 1,8 N (rysunek). 
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4.1. Wiedząc, że siła tarcia działająca na każdy z klocków podczas przesuwania ma wartość 

równą 0,2 jego ciężaru, oblicz przyspieszenie klocków.  

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

4.2. Napisz, jakie siły działały podczas przesuwania klocków przez Jasia na drugi z nich. 

Narysuj te siły. Znając przyspieszenie klocków, oblicz wartość siły, jaką pierwszy klocek 

działał na drugi. 
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4.3. Oceń prawdziwość poniższych zdań. W prawej kolumnie tabeli wpisz P, jeśli zdanie jest 

prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe.  

W drugiej połowie pierwszej sekundy ruchu klocki przebyły 3 razy dłuższą drogę 

niż w pierwszej połowie tej sekundy. 
 

Klocki poruszały się tylko przez 1 s. Zatrzymały się natychmiast, gdy przestała 

działać siła F . 
 

Gdyby sił F  miała wartość 1 N, klocki poruszałyby się z mniejszym przyspie-

szeniem. 
 

W chwili, w której całkowity pęd układu (obu klocków) miał wartość 0,3 
s

mkg 
, 

jego całkowita energia kinetyczna wynosiła 0,15 J. 

 

 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 



 

Zadanie 5. (7 punktów) 

Rozwiązując poniższe zadanie, pomiń opory ruchu. Nie uwzględniaj ruchu pocisku w lufie. 

Pocisk wystrzelono pionowo do góry z powierzchni ziemi. Zanim spadł na ziemię, w czwartej 

sekundzie ruchu przebył taką samą drogę jak w trzeciej.  

5.1. Oblicz czas, po jakim od momentu wystrzelenia pocisk spadł na ziemię. 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

5.2. Oblicz maksymalną wartość prędkości pocisku. 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

5.3. Oblicz szybkość średnią ruchu pocisku. 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

5.4. Siła ciężkości działająca na pocisk podczas jego ruchu w dół wykonała pracę  

9 J. Oblicz masę pocisku. 

                                 

                                 

                                 

                                 

 



 

5.5. Oblicz energię potencjalną pocisku w tych momentach jego ruchu, w których jego 

energia kinetyczna wynosiła 4 J.  

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

5.6. Zaznacz wykres, który prawidłowo ilustruje zależność energii kinetycznej i potencjalnej 

pocisku od czasu. 

A.       B.           C.               D. 

 

 

 

 

 

 Zadanie 6. (6 punktów) 

Tabela przedstawia wybrane własności 

fizyczne wody w trzech stanach 

skupienia. 

 

 

 

6.1. Uzupełnij poniższe zdania tak, aby otrzymać zdania prawdziwe. 

   1. 200 g wody, krzepnąc w temperaturze 0°C, ............................................. (oddaje/pobiera)  

       ........................ J energii. 

   2. Energia potrzebna do ogrzania pewnej masy wody o 10°C jest ................................. (taka  

       sama jak / mniejsza niż / większa niż) energia potrzebna do ogrzania takiej samej masy  

       wody o 10 K. 

   3. Energia potrzebna do ogrzania kilograma wody o 1°C jest taka sama jak energia po- 

        trzebna do ogrzania o 1°C prawie ......... razy ......... (mniejszej/większej) masy lodu.  

6.2. Bańkę termometru rtęciowego, który wskazywał temperaturę 20°C, owinięto kawałkiem 

cienkiej tkaniny i zanurzono na chwilę w wodzie o takiej samej temperaturze.  

Ciepło właściwe wody 4190 J/(kg∙°C) 

Ciepło właściwe lodu 2100 J/(kg∙°C) 

Ciepło właściwe pary wodnej 1020 J/(kg∙°C) 

Ciepło topnienia lodu 335 kJ/kg 

Ciepło parowania wody 2,258 MJ/kg 
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Uzupełnij zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe. 

Temperatura wskazywana przez termometr po wyjęciu go z wody podczas schnięcia tkaniny 

..................................... (rosła / malała / nie zmieniała się), ponieważ  ................................. 

....................................................................................................................................................... 

6.3. Wyjaśnij, dlaczego para wodna o temperaturze 100°C parzy bardziej niż woda o tej 

samej temperaturze. 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

Zadanie 7. (6 punktów) 

Na wykresie przedstawiono zależność wychylenia 

od czasu dla pewnego drgającego harmonicznie 

ciała o masie 0,2 kg. Jego całkowita energia 

mechaniczna wynosiła 2,5 J.   

 

 

Uzupełnij poniższe zdania tak, aby otrzymać zdania prawdziwe. 

   1. Częstotliwość drgań wynosiła ...................... 

   2. W chwili t = 7 s energia potencjalna drgającego ciała wynosiła ....................................... . 

   3. W chwilach największego wychylenia z położenia równowagi, przyspieszenie ciała miało  

     .................................................................................................................................................. 

     (wartość  równą 0 / największą wartość / najmniejszą, ale niezerową, wartość).  

   4. Prędkość ciała zmieniała zwrot w chwilach: t1  = ........, t2  = ........, t3  = ........, ... . 

      Uwaga: Wymień 3 kolejne takie chwile. 

   5. W chwili 1  
8

3T
, gdzie T oznacza okres drgań, ciało poruszało się z prędkością  

       o zwrocie  ............. (od/do) położenia równowagi.   

   6. Wartość prędkości w chwili 1  
8

3T
 była na pewno mniejsza niż w chwili 2  …....,  

       kiedy prędkość miała wartość ................... .  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

x 

t (s)



 

 BRUDNOPIS 


