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Instnrkcja dla ucznia

l. Zestaw konkursowy zawieral2 zadart.
2. Przed rozpoczqciem pracy sprawdi,, czy zestaw zadan

jest kompletny.

le2eli zauwaLysz usterki, zglod je Komisji Konkursowej.
3. Zadania czytaj uwr2nie i ze zrozumieniem.
4. W zadaniach otwartych przedstaw pelny tok

rozumowania
5. Obliczenia zapisane w brudnopisie nie bgd4 oceniane.

6. Rozwi4zania zapisuj dlugopisem lub pi6rem.
Rozwi4zania zapisane ol6wkiem nie bed4 oceniane.

7. W nawiasach obok numer6w zadari podano liczbg

punkt6w mo2liwych do uzyskania za dane zadanie.

8. Nie u2ywaj kalkulatora.
9. Nie u2ywaj korektora.

Pracuj samodzielnie.
POWODZENIA!

Czas pracy:
90 minut

Liczba punkt6w
mo2liwych
do uzyskania: 40.

Laureatem
zostaniesz, gdy
uzyskasz co

najmniej 32 punkty.

Liczba punkt6w
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Zadanie 1. (1 punkt) 

Wzdłuż gumowego węża rozchodzi się z prędkością 1,5 m/s poprzeczna fala mechaniczna. 

Częstotliwość tej fali wynosi 2 Hz. Wybrany punkt węża przechodzi przez położenie 

równowagi co 

A. 0,25 s, a odległość miedzy grzbietami tej fali wynosi 0,75m. 

B. 0,25 s, a odległość miedzy grzbietami tej fali wynosi 1,5 m. 

C. 0,5 s, a odległość miedzy grzbietami tej fali wynosi 1,5 m. 

D. 0,5 s, a odległość miedzy grzbietami tej fali wynosi 0,75m. 

Zadanie 2. (1 punkt)  

Dwie piłeczki pingpongowe owinięte folią metalową zawieszono na izolujących niciach. 

Pierwszą z nich naelektryzowano ładunkiem q1=2 mC, a drugą ładunkiem q2 = –6 mC. 

Następnie piłeczki na moment zetknięto ze sobą.  

A. Piłeczki po zetknięciu 

przyciągają się 

 

 

ponieważ 

1. na każdej piłeczce zgromadził się ładunek 

ujemny mający wartość – 4mC 

2. na każdej piłeczce zgromadził się ładunek 

ujemny o wartości – 2mC 

B. Piłeczki po zetknięciu 

odpychają się 

3. piłeczki podzielą się ładunkiem w ten 

sposób, że na jednej z nich będzie ładunek 

+ 2 mC, a na drugiej – 2 mC. 

Zadanie 3 (2 punkty) 

Nad igłą magnetyczną równolegle do niej rozciągnięto prostoliniowy przewodnik jak na 

rysunku. Przez przewodnik płynie prąd elektryczny w kierunku od A do B.  

 

Uzupełnij tekst podkreślając poprawne sformułowania.  

Igła magnetyczna odchyli się / nie odchyli się. Stanie się tak dlatego, ponieważ wokół 

przewodnika, w którym płynie prąd powstanie pole elektryczne / pole magnetyczne. 

Zwrot linii tego pola w miejscu bieguna N będzie skierowany przed kartkę / za kartkę.  

W związku z powyższym, biegun północny igły magnetycznej obróci się o 180
0 

/ odchyli się 

za kartkę / odchyli się przed kartkę.  



Zadanie 4 (5 punktów) 

Oblicz, w jakiej odległości od zwierciadła kulistego wklęsłego o promieniu 80 cm należy 

ustawić przedmiot, aby obraz tego przedmiotu był dwukrotnie powiększony? Rozważ 

wszystkie możliwości. 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

Zadanie 5 (1 punkt) 

Za pomocą soczewki skupiającej uzyskano na ekranie ostry obraz żarówki LED. Jak zmieni 

się ten obraz, gdy zasłonimy dolną połowę soczewki? 

A. Zniknie dolna połowa obrazu. 

B. Obraz przemieści się do góry. 

C. Obraz zachowa swój kształt, ale będzie mniej jasny. 

D. Obraz nie powstanie. 



Informacja dotyczy zadań 6.1 i 6.2 

Tabela pokazuje zależność między siłą działającą na naelektryzowane kulki, a wartościami 

ładunków zgromadzonych na kulach oraz odległościami między nimi.  

Np. wiersz 1 tabeli informuje, że między naładowanymi kulkami o ładunkach wartości q 

każdy, umieszczonych w odległości r działa siła F 

Nr  Ładunek 1 Ładunek 2 Odległość między 

ładunkami 

Wartość siły 

1 q q r F 

2 q 2q r 2F 

3 2q 2q r 4F 

4 q q 2r
 

4

1
F 

Zadanie 6.1 (1punkt) 

Przeanalizuj dane zamieszczone w tabeli. Dopasuj zmiany wartości siły I, II, III do 

odpowiadającym im zmian wartości ładunków. Wskaż właściwą odpowiedź  (A, B, C lub D) 

tak, aby powstały zdania prawdziwe.  

I. Siła działająca między ładunkami 

wzrośnie 9 razy 
 

 

gdy 

1. wartość jednego z ładunków 

wzrośnie 3 razy 

II. Siła działająca między ładunkami 

wzrośnie 3 razy 
2. wartość jednego z ładunków 

zmaleje 3 razy 

III. Siła między ładunkami zmaleje 3 razy 3 wartość każdego z ładunków 

wzrośnie 3 razy 

A. I-3, II-2, III-1 

B. I-1, II-2, III-3 

C. I-3, II-1, III-2 

D. I-2, II-1, III-3 

Zadanie 6.2 (1 punkt) 

Dwie naładowane kule działały na siebie początkowo siłą 18N. Gdy odległość między kulami 

zwiększono 3 razy to siła 

A. zmalała i miała wartość 6N. 

B. wzrosła o18N. 

C. nie zmieniła się. 

D. zmalała i miała wartość 2N. 



Informacja dotyczy zadań 7.1, 7.2.  

Metalowa kulka zawieszona na nitce o długości 2 m została odchylona z położenia 

równowagi i wprawiona w drgania. Gdy kulka znajdowała się w położeniu I został włączony 

stoper. W tabeli zamieszczono wartości wychylenia i prędkości kulki wahadła w kolejnych 

przedziałach czasu. 

 

 

 

 

Czas [s] 0 0,7 1,4 2,1 2,8 

Wartość bezwzględna 

wychylenia kulki 

z położenia równowagi [cm] 

35 0 35 0 35 

Wartość maksymalnej 

prędkości [cm/s] 

0 8 0 8 0 

 

Zadanie 7.1. (1 punkt) 

Na podstawie danych zawartych w tabeli można ustalić, że okres drgań wahadła 

matematycznego i jego częstotliwość mają odpowiednio wartości 

A. 0,7s; ok.1,4Hz     B. 1,4s; ok. 0,7Hz       C. 2,8 s; ok.1,4Hz      D. 2,8 s; ok.0,4 Hz 

 

Zadanie 7.2. (1 punkt) 

Spośród podanych zdań na temat  ruchu wahadła wybierz zdanie fałszywe 

A. Kulka wahadła przebyła drogę od I do II w czasie 0,7s. 

B. W ciągu czasu 2,8 s kulka wahadła przebyła drogę 105cm. 

C. W ciągu jednego okresu drgań, wahadło dwa razy przechodzi przez położenie równowagi. 

D. Prędkość wahadła rośnie, gdy kulka przechodzi z położenia I do położenia II. 

I 

II 
III 



Informacja dotyczy zadań 8.1, 8.2, 8.3 

Uczniowie badali na lekcji zależność między napięciem na zaciskach opornika a natężeniem 

płynącego przez ten opornik prądu. Dysponowali woltomierzem o zakresie pomiarowym od 0 

do 10V i amperomierzem o zakresie pomiarowym od 0 do 1,5 A. Wyniki swoich pomiarów 

zapisali w tabeli. Uwaga! Przyjmij, że temperatura opornika nie zmieniała się podczas 

pomiaru. 

Numer pomiaru 
1 2 3 4 5 

Napięcie [V] 
0 1.5  4,5  

Natężenie [A] 0 0,15 0,30   

Zadanie 8.1 (1 punkt)  

Uzupełnij tabelę o pomiary nie zapisane przez roztargnionego ucznia. 

Zadanie 8.2 (2 punkty)  

Przeanalizuj dane zamieszczone w tabeli i oceń prawdziwość poniższych zdań. Wpisz P, jeśli 

zdanie jest prawdziwe lub F, jeśli jest fałszywe. 

I. Natężenie prądu płynącego przez opornik jest proporcjonalne do napięcia.  

II. Gdy napięcie wzrosło dwukrotnie to moc wydzielona na oporniku również 

wzrosła dwukrotnie. 

 

III.. Gdyby uczniowie poprzez zmianę napięcia, trzykrotnie zmniejszyli natężenie 

prądu płynącego przez opornik, to wydzielona na nim moc również 

zmniejszyłaby się trzykrotnie 

 

Zadanie 8.3 (1 punkt)  

W drugiej części doświadczenia, uczniowie przy ustalonym napięciu, dołączyli równolegle do 

posiadanego opornika drugi, o 10-krotnie większym oporze. Wskaż poprawne dokończenie 

zdania. 

Opór zastępczy układu tych oporników 

A. będzie równy sumie obu oporów. 

B. będzie mniejszy od mniejszego z połączonych w ten sposób oporów. 

C. będzie większy od większego z połączonych w ten sposób oporów. 

D. wyniesie dokładnie .
100

11
  



Informacja dotyczy zadań 9.1, 9.2. 

Do dwóch jednakowych żarówek połączonych szeregowo dołączono napięcie U = 6V. Opór 

każdej żarówki wynosi 5Ω. Następnie do drugiej z żarówek dołączono równolegle jeszcze 

jedną taką samą żarówkę. Uwaga! Pomijamy zależność oporu od temperatury. 

 

Zadanie 9.1 (5 punktów) 

Która z żarówek przygaśnie, a która rozbłyśnie jaśniej w opisanej powyżej sytuacji? 

Odpowiedź uzasadnij wykonując odpowiednie obliczenia. 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

Zadanie 9.2 (3 punkty) 

Oblicz o ile procent zmieni się moc wydzielona na żarówce nr. 2. 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 



Zadanie 10. (6 punktów) 

Do dwóch stykających się ze sobą jednakowych metalowych kul umieszczonych na 

izolujących podstawkach zbliżamy naelektryzowaną dodatnio płytę z tworzywa sztucznego 

trzymając ją za izolujący uchwyt. Następnie w obecności naelektryzowanej płyty kule 

uziemiamy. Po uziemieniu rozsuwamy nieco kule (w obecności naelektryzowanej płyty). 

Usuwamy uziemienie. Po wykonaniu tych czynności usuwamy naelektryzowana płytę, 

ponownie stykamy kule i rozsuwamy na większą odległość.  

Na kolejnych rysunkach przedstaw rozkład ładunków na obu kulach w następujących po 

sobie sytuacjach. 

A. Zbliżenie naładowanej dodatnio płyty do 

zetkniętych kul. 

 

 
 

B. Uziemienie kul w obecności płyty. 

 

 

 

 

C. Rozsunięcie kul w obecności płyty 

i   uziemienia. 

 

 

 

D. Usunięcie naelektryzowanej płyty 

i uziemienia. 

 

 

E. Ponowne zetkniecie kul. 

 

 

 

F. Ponowne rozsunięcie kul na znaczną 

odległość. 

 
 

 



Zadanie 11. (4 punkty) 

Przedmiot o wysokości 1 cm umieszczono przed soczewka rozpraszającą o zdolności 

skupiającej równej  -20 D.  

Wykonaj konstrukcję obrazu otrzymanego w tej soczewce, gdy przedmiot znajduje się 

w odległości 2,5 cm od niej. Określ cechy obrazu. Zachowaj odpowiednią skalę.  

 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

 

 

 

                                

 



Informacja dotyczy zadań 12.1, 12.2, 12.3 i 12.4. 

Miedzy biegunami magnesu podkowiastego zawieszono wygięty 

w kształcie ramki aluminiowy drut. Jego końce przytwierdzone są 

poprzez metalowe zaciski do drewnianej listewki. Do zacisków 

doprowadzone jest przewodami napięcie z płaskiej baterii 4,5 V.  

 

Rys. 12.1 

 

Zadanie 12.1 (1 punkt) 

Na które odcinki ramki działała siła, która spowodowała jego wychylenie się z położenia 

równowagi? 

…………………………………………………………………………………………………

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

Zadanie 12.2 (1 punkt) 

Zaznacz na rysunku 12.1 który biegun magnesu jest biegunem północnym, a który 

południowym? 

Zadanie 12.3 (1 punkt) 

Nazwij siły działające na odcinek BC ramki w sytuacji, gdy płynie przez nią prąd? Czy siły te 

równoważą się? Odpowiedź uzasadnij. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Zadanie 12.4 (1 punkt) 

Narysuj starannie siły, które działają na odcinek BC aluminiowego drutu. Wykorzystaj 

rysunek 12.2 (widok magnesu i ramki z boku) lub, jeśli wolisz rys.12.1.  

Rys. 12.2 

 



BRUDNOPIS 

 


