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KOD UCZNIA

ZESTAW ZADAN KONKURSOWYCH ZFIZYKT
DLA UCZNIoW GIMNAZIUM

ROK SZKOLNY 2015/2016

Czas pracy:
60 minut

ETAP SZKOLIYY

Instrukcja dla ucznia
I . Arkusz liczy 8 stron (z brudnopisem) i zawiera 8 zada6.
2. Przed rozpoczgciem pracy sprawd2 srv6j arkusz. Je2eli

zauwditysz usterki, zglo3 je Komisji Konkursowej.
3. Zadania czyuj uwaZnie ize zrozumieniem.
4. Rozwi4zania zapisz w miejscach na to przeznaczonych.
5. W rozwi4zaniach zadari rachunkowych przedstaw tok

rozumowania prowadz4cy do ostatecznego wyniku. podkedl
ostateczny wynik i odpowiedz.

6. PamiQtaj o jednostkach.

7. W zadaniach o numerach 5,6 i 8 tylkojedna odpowiedijest
poprawna. Zaznacz jq.

8. Rozwiqzania zapisane w brudnopisie nie bgdq oceniane.
9. Rozwiqzania zapisuj dfugopisem lub pi6rem. Rozwiqzania

zapisane ol6wkiem nie b9d4 oceniane.

10. W nawiasach obok numer6w zadari podano liczbg punkt6w
mo2liwych do uzyskania za dane zadanie.

I L Nie uzywaj kalkulatora.
12. Nie uzywaj korektora, blgdne zapisy wyraznie przekreil.

Pracuj samodzielnie.
POWODZENIA!

Liczba punkt6w
mo2liwych
do uzyskania: 30.

Do nastgpnego etapu
zakwalifikujesz sig,
je2eli uzyskasz
co najmniej 27
punkt6w.

Wypelnia a konkursowa

Nr zadania I 2 3 5 6 7 8 Razem

Liczba punkt6w

Przewodniczqca
Wojcwor!*iej Komisj i Konkunowel

€ uto. Xa'Laiu'clo'
mgr Ewa Zakolcielna

Kurator OSwiatY
-\'$;tL

mgr K rzi-sztof Babisz

Zatwierdzam
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Zadanie 1. Klocek w wodzie (5 punktów) 

Do wypełnionego wodą naczynia wkładamy żelazny, jednorodny, prostopadłościenny klocek 

(zdjęcie).  

 

 

 

 

 

                                                                           

                                                                           Początek zanurzania          Koniec zanurzania   

                                                                                      

                                                                 Gęstości wybranych substancji 

 

                                                                                                                               

 

 Fot. M. Budziński  

Wykres obok przedstawia zależność wartości siły wyporu 

działającej na klocek podczas zanurzania go (rysunek)  

w wodzie (linia ciągła na wykresie), oraz w cieczy X  

o innej gęstości (linia przerywana), od wysokości jego 

zanurzonej części.  

Oceń prawdziwość poniższych zdań. W prawej kolumnie 

tabeli wpisz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest 

fałszywe.  

Wartość siły wyporu działającej na klocek podczas zanurzania go w wodzie 

(rysunek) jest wprost proporcjonalna do wysokości jego zanurzonej części. 
 

Aby zanurzyć klocek w wodzie, człowiek musi działać na niego siłą zwróconą  

do dołu.  
 

Ciśnienie wody na dno naczynia podczas zanurzania klocka w wodzie nie zmie-

nia się.  
 

Gęstość cieczy X jest większa niż gęstość wody.  

Gdyby klocek żelazny został zastąpiony jednorodnym klockiem aluminiowym  

o identycznych rozmiarach, to wykres zależności siły wyporu działającej na ten 

klocek podczas zanurzania go w wodzie od wysokości jego zanurzonej części 

pokrywałby się z wykresem dla klocka żelaznego. 

 

 

substancja woda żelazo aluminium 

gęstość substancji 

(kg/m
3
) 

1000 7875 2720 

Fw 

                                   woda 

                                                                              

              ciecz X 

                                                                   

                                                                         h               
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Zadanie 2. Ruch wózka (7 punktów) 

Podczas lekcji fizyki uczniowie badali ruch wózka jadącego w dół po linii prostej po lekko 

nachylonym długim torze. Do wózka przyczepiono taśmę, na której chronograf  

w jednakowych odstępach czasu zaznaczał kropki. Na podstawie wykonanych pomiarów 

uczniowie sporządzili tabelę przedstawioną poniżej.  

czas 

t  (s) 
0 0,5 1 1,5 2 2,5 

droga  

s (m) 
0 0,125 0,5 1,125 2 3,125 

wartość prędkości 

v (m/s) 
0  1    

 

2.1. (1 punkt) Wiedząc, że przez cały czas ruchu na wózek działała taka sama wypadkowa siła 

o wartości 2 N, uzupełnij puste komórki tabeli.  

2.2.  (1 punkt) Napisz, jakim ruchem poruszał się wózek.  

                                 

                                 

                                 

 

2.3. (2 punkty) Oblicz masę wózka. 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

2.4. (1 punkt) Odczytaj z tabeli i napisz, jaką drogę przebył wózek w drugiej sekundzie ruchu. 

                                 

                                 

                                 

 

2.5. (2 punkty) Oblicz szybkość średnią wózka w drugiej sekundzie ruchu. Podaj wynik  

w km/h. 
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Zadanie 3. Akwarium (7 punktów) 

Każdego roku miliony miłośników fauny i flory na całym świecie odwiedzają akwaria 

wystawowe. W ogromnych zbiornikach prezentowane są tam organizmy żyjące w różnych 

środowiskach wodnych. Zamknięte lub otwarte zbiorniki, wypełnione słoną albo słodką 

wodą, mają różne kształty i pojemności. W jednym z najbardziej znanych akwariów w Polsce, 

Akwarium Gdyńskim, znajduje się np. około 70 akwariów ekspozycyjnych, słodkowodnych  

i morskich, o objętości od 200 do 10000 litrów, w których żyje ponad 1500 przedstawicieli 

wodnej fauny i flory. 

Do jednego ze zbiorników, w kształcie prostopadłościanu o pojemności 7500 l, wlano 5000 

dm
3
 wody o gęstości 1000 kg/m

3
. Ciśnienie atmosferyczne na powierzchni wody wynosiło 

1000 hPa. 

3.1. (4 punkty) Oblicz ciężar wody w zbiorniku oraz ciśnienie hydrostatyczne wywierane 

przez wodę na dno akwarium, jeśli pole powierzchni jego podstawy jest równe 5 m
2
. 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

3.2. (3 punkty) Oblicz ciśnienie, jakie działa na małą rybkę, która pływa w zbiorniku w poło-

wie wysokości słupa wody. 
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Zadanie 4. Wyścig kolarski (7 punktów) 

W końcówce wyścigu kolarskiego prowadził zawodnik A, który jechał z szybkością 12 m/s. 

Gdy do mety zostało już tylko 150 m, dogonił go kolarz B jadący z szybkością 15 m/s (ich 

rowery znalazły się w takiej samej odległości od mety). W tym samym momencie zawodnik 

A walcząc o zwycięstwo, zaczął równomiernie przyspieszać, osiągając po 4 s szybkość 18 

m/s. Pozostały odcinek przebył poruszając się z szybkością 18 m/s. Zawodnik B cały czas 

utrzymywał jednakową szybkość. 

4.1. (4 punkty) Narysuj (uwzględniając wartości dane w zadaniu) wykresy zależności wartości 

prędkości od czasu dla obu zawodników. Przyjmij za  t = 0 moment, w którym kolarz B dogo-

nił kolarza A. 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

4.2. (2 punkty) Oblicz drogę przebytą przez każdego kolarza w czasie 9 s od momentu,  

w którym kolarz B dogonił kolarza A.  
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4.3. (1 punkt) Rozstrzygnij, który zawodnik pierwszy osiągnął linię mety. Uzasadnij swoją 

odpowiedź. 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

Zadanie 5. Jednostka ciśnienia (1 punkt) 

Jednostką ciśnienia w międzynarodowym układzie jednostek SI jest paskal. Nie jest prawdą, 

że  

A. 1 Pa = 1 N/m
2
.   B. 1 Pa = 1 kg/(m∙s

2
). C. 1 Pa = 1 kg∙m/s

2
. D. 1 Pa = 0,0001 N/cm

2
. 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

Zadanie 6. Ciężarówka (1 punkt) 

Samochód ciężarowy o masie 8 t, przedstawiony na rysunku, porusza się w prawą stronę 

ruchem jednostajnym prostoliniowym. 

 

 

 

Nie jest prawdą, że  

A. droga przebyta przez samochód jest wprost proporcjonalna do czasu. 

B. prędkość chwilowa samochodu ma w każdym momencie taką samą wartość, równą  

szybkości średniej w każdym dowolym przedziale czasu jego ruchu. 

C. na ciężarówkę działa zwrócona pionowo do góry siła reakcji podłoża o wartości około 

80 kN. 

D. wypadkowa wszystkich sił działających na samochód jest zwrócona w prawą stronę. 
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Zadanie 7. Mieszanie wody z denaturatem (1 punkt) 

Do wąskiej probówki nalano wody, po czym delikatnie – uważając, by ciecze się  

nie zmieszały – dolano taką samą objętość denaturatu. Zaznaczono górny poziom cieczy  

i zatkano probówkę korkiem. Następnie, energicznie potrząsając probówką, dokładnie 

wymieszano obie ciecze. W wyniku wymieszania poziom cieczy w probówce obniżył się. 

Uzupełnij poniższe zdanie. 

Opisane doświadczenie sprawdza prawdziwość hipotezy o ........................................................  

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

(istnieniu sił międzycząsteczkowych, cząsteczkowej budowie materii, niewielkiej ściśliwości 

cieczy, dużej ściśliwości cieczy). 

 

Zadanie 8. Żyletka na powierzchni wody (1 punkt) 

Położona delikatnie na powierzchni wody stalowa żyletka  

A. nie tonie, ponieważ gęstość wody jest większa od gęstości stali. 

B. nie tonie, ponieważ wzajemne przyciąganie się cząsteczek tworzących powierzchnię 

wody wytwarza rodzaj cienkiej elastycznej błony, która utrzymuje na sobie żyletkę. 

C. nie tonie, ponieważ między żyletką i wodą działają siły międzycząsteczkowe. 

D. tonie, ponieważ między żyletką i wodą działają siły międzycząsteczkowe. 
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BRUDNOPIS 


