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ETAP WOJEWÓDZKI 
 

Instrukcja dla ucznia 

1. Arkusz zawiera 11 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. 

 

 

 

 

WYPEŁNIA KOMISJA WOJEWÓDZKA 

 

Nr zadania 1 2  3 4 5 6 7-11 Razem 

Liczba punktów 
 

   
   

 

 

 

                                                                      Zatwierdzam 

 

 

 

 

 

 

    



Zadanie 1. (4 punkty) 

Na rysunku przedstawiono siły elektrostatycznego oddziaływania między dwoma ładunkami 

punktowymi q1 i q2, znajdującymi się w powietrzu w odległości l od siebie.  

 

 

Oceń prawdziwość poniższych zdań. W prawej kolumnie tabeli wpisz P, jeśli zdanie jest 

prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe. 

Wartości ładunków q1 i q2  na pewno są jednakowe.  

Jeśli zarówno każdy z ładunków, jak i odległość między nimi zwiększyłyby się 

dwukrotnie (q1’ = 2 q1, q2’ = 2 q2, l’ = 2 l), to  siły elektrostatycznego oddziały-

wania między ładunkami nie zmieniłyby się.  

 

Siły 1F  i 2F  równoważą się, ponieważ mają taki sam kierunek, przeciwne zwroty  

i jednakowe wartości. 
 

Gdyby w połowie odległości między ładunkami q1 i q2 umieścić trzeci ładunek 

punktowy, to siły elektrostatycznego oddziaływania działające na ten ładunek 

na pewno będą się równoważyć.  

 

 

Zadanie 2. (8 punktów) 

Rozwiązując poniższe zadanie, pomiń wpływ temperatury na opór przewodnika. 

Podczas lekcji fizyki uczniowie sprawdzali prawo Ohma dla dwóch kawałków drutów 

oporowych (przewodników) o takich samych masach, różnych długościach, l1 = 2 l2, wykona-

nych z takiego samego materiału.  

Na rysunku 2.1 przedstawiono wykres zależności natężenia  

prądu płynącego przez krótszy przewodnik (o długości l2 )  

od przyłożonego do jego końców napięcia. 

 

 

 

                                                                                   

                                                                                   

                                                                                       Rys. 2.1 

 

2.1. (1 p.) Oblicz opór drutu o długości l2, dla którego wykonano wykres.  
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                                                                Rys. 1.1 
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2.2. (4 p.) Przyjmując, że każdy z drutów jest jednorodnym walcem, oblicz opór przewodnika  

o długości l1 i dorysuj na rysunku 2.1 wykres zależności natężenia prądu płynącego przez ten 

przewodnik od przyłożonego do jego końców napięcia.  

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

2.3. (3 p.) Oba przewodniki (druty wykonane z takiego samego materiału, o takich samych 

masach, różnych długościach, l1 = 2 l2) połączono szeregowo i podłączono do źródła stałego 

napięcia. Oblicz stosunek mocy wydzielanych na poszczególnych przewodnikach: 
2

1

P

P
, gdzie 

P1 i P2 oznaczają – odpowiednio – moc wydzielaną na drucie o długości l1 i moc wydzielaną  

na drucie o długości l2.  

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

Zadanie 3. (5 punktów)  

Motocyklista jechał ze stałą szybkością 108 km/h po prostej drodze równoległej do torów, 

którymi ze stałą szybkością 90 km/h jechał pociąg. Podczas wyprzedzania pociągu moto-

cyklista przebył drogę 1,2  km, mierzoną względem stojącego przy trasie znaku.  

Wskazówka: Oba pojazdy jechały w tę samą stronę. 

3.1. (1 p.) Oblicz wartość prędkości motocyklisty względem pociągu. 

                                 

                                 

                                 



3.2. (1 p.) Oblicz, jak długo motocyklista wyprzedzał pociąg. 

 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

3.3. (3 p.) Oblicz długość pociągu. Pomiń rozmiary motocykla.  

 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

Zadanie 4. (8 punktów) 

Ania nosi okulary, które korygują jej wadę wzroku. Każda soczewka w tych okularach ma 

zdolność skupiającą +2,5 D.  

4.1. (3 p.) Oceń prawdziwość poniższych zdań. W prawej kolumnie tabeli wpisz P, jeśli 

zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe.  

Ania jest krótkowidzem.  

Ogniskowa soczewek w okularach Ani ma wartość 25 cm.  

Poniższy rysunek prawidłowo ilustruje wadę wzroku Ani.  

 

 
 

 

4.2. (4 p.) Za pomocą soczewki skupiającej, o ogniskowej 40 cm, uzyskano ostry obraz 

świecącego przedmiotu na ekranie umieszczonym w odległości 80 cm od soczewki, 

prostopadłym do jej głównej osi optycznej. Oblicz odległość przedmiotu od soczewki. 

Przedstaw na rysunku konstrukcję uzyskanego obrazu. Podaj jego cechy.  

 



                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

4.3. (1 p.) Odległość między przedmiotem i soczewką została zwiększona.  

Uzupełnij poniższe zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe. 

Aby ponownie otrzymać na ekranie ostry obraz przedmiotu, należy ........................... 

(zwiększyć/zmniejszyć) odległość ekranu od soczewki.  

 

Zadanie 5. (7 punktów)  

Elektroskop, przedstawiony na rysunku 5.1, jest przyrządem, 

za pomocą którego można sprawdzić, czy dane ciało jest 

naelektryzowane. Zasadniczą częścią elektroskopu jest 

metalowy pręt (1) z umieszczoną na nim wskazówką (2). Pręt 

jest odizolowany od metalowej obudowy (3) pierścieniem (4) 

wykonanym z tworzywa sztucznego. Na zewnątrz obudowy 

pręt zakończony jest metalową kulką lub płaską metalową 

płytką (5). 

 

Poniżej przedstawiono kolejne etapy pewnego doświadczenia.                                      

I. Dwa początkowo nienaelektryzowane elektroskopy połączono prętem z przewodnika, 

trzymając za izolujący uchwyt (rys. 5.2). 

II. Do płytki jednego z elektroskopów zbliżono naelektryzowaną ujemnie laskę 

ebonitową (rys. 5.3).  

III. W obecności laski, trzymając za izolujący uchwyt, odsunięto łącznik (rys. 5.4). 

IV. Odsunięto naelektryzowaną laskę.  

Po wykonaniu wyżej wymienionych czynności wskazówki obu elektroskopów były 

wychylone (rys. 5.5). 

        5 

          4                      

      1               

                   3 

     2             

 

 

                Rys. 5.1 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Rys. 5.2                                                        Rys. 5.3          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                                                            Rys. 5.4                                                        Rys. 5.5                               

 

5.1. (1 p.) Dorysuj na rysunkach (5.2 – 5.4) brakujące wskazówki elektroskopów (wychylone  

lub nie). 

5.2. (2 p.) Zaznacz na rysunku 5.5 znak ładunku (+ albo −) na wskazówkach i prętach obu 

elektroskopów. Uzasadnij swoją odpowiedź.   

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

5.3. (2 p.) Napisz, czy wskazówki elektroskopów w końcowej fazie doświadczenia byłyby 

wychylone, gdyby czynności III i IV zostały wykonane w odwrotnej kolejności (najpierw 

odsunięto by laskę, potem łącznik). Uzasadnij swoją odpowiedź. 



                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

5.4. (2 p.) Aby sprawdzić znak ładunku na prętach i wskazówkach naelektryzowanych 

elektroskopów (rys. 5.5), do płytek każdego z nich (kolejno) zbliżono naelektryzowaną 

ujemnie laskę ebonitową.  

Uzupełnij poniższe zdania tak, aby otrzymać zdania prawdziwe. 

Wychylenie wskazówki prawego elektroskopu ......................................... (wzrosło/zmalało/ 

nie zmieniło się), ponieważ laska i elektroskop były naelektryzowane ................................. 

(jednoimiennie/różnoimiennie). 

Wychylenie wskazówki lewego elektroskopu ........................................... (wzrosło/zmalało/ 

nie zmieniło się), ponieważ laska i elektroskop były naelektryzowane ................................. 

(jednoimiennie/różnoimiennie). 

Zadanie 6. (3 punkty) 

Fala dźwiękowa rozchodzi się w powietrzu z szybkością 340 m/s.   

Uzupełnij poniższe zdania tak, aby otrzymać zdania prawdziwe. 

1. Stosunek ............................. (długości/częstotliwości) fali dźwiękowej w ...................... 

(powietrzu/wodzie) do jej (długości/częstotliwości) w ................................  (powietrzu/wodzie) 

wynosi 4,4. 

2. Prędkość fali dźwiękowej w wodzie ma z dokładnością do dwóch cyfr znaczących wartość 

.............. m/s. 

3. Fala dźwiękowa wytworzona przez trzmiela, który macha skrzydłami z częstotliwością 

....... Hz, ma w powietrzu długość 2 m. 

W zadaniach od 7. do 11. dobierz zakończenia zdań tak, aby otrzymać zdania 

prawdziwe. 

Zadanie 7. (1 punkt) 

Opór zastępczy układu dziesięciu jednakowych oporników połączonych szeregowo jest 

A. 10 razy większy niż opór zastępczy układu dziesięciu takich samych oporników 

połączonych równolegle. 

B. 10 razy mniejszy niż opór zastępczy układu dziesięciu takich samych oporników 

połączonych równolegle. 

C. 100 razy większy niż opór zastępczy układu dziesięciu takich samych oporników 

połączonych równolegle. 

D. 100 razy mniejszy niż opór zastępczy układu dziesięciu takich samych oporników 

połączonych równolegle. 



Zadanie 8. (1 punkt) 

Czajnik elektryczny, który w czasie 10 minut zużywa 0,4 kWh energii, ma moc  

A. 2400 W. 

B. 240 W. 

C. 4000 W. 

D. 400 W.  

 

Zadanie 9. (1 punkt) 

Częstotliwość drgań wahadła matematycznego (małego ciężarka zawieszonego na nitce)  

o długości l wynosi f. Aby wahadło drgało z 2 razy większą częstotliwością, jego długość 

powinna być  

A. 4 razy mniejsza. 

B. 4 razy większa. 

C. 2  razy większa. 

D. 2  razy mniejsza. 

 

Zadanie 10. (1 punkt) 

 

                            przewodnik 

                                     magnes sztabkowy 

 

                                 

W przewodniku kołowym, poruszającym się w kierunku poziomym względem magnesu 

sztabkowego, płynie prąd indukcyjny w kierunku zaznaczonym na rysunku,         

A. gdy przewodnik przybliża się do magnesu ustawionego w jego stronę biegunem N 

albo oddala się od magnesu ustawionego w jego stronę biegunem S.  

B. gdy przewodnik przybliża się do magnesu ustawionego w jego stronę biegunem S albo 

oddala się od magnesu ustawionego w jego stronę biegunem N.  

C. zawsze gdy przewodnik przybliża się do magnesu.  

D. zawsze gdy przewodnik oddala się od magnesu.  

 

Zadanie 11. (1 punkt) 

Rozwiązując poniższe zadanie, przyjmij wartość przyspieszenia ziemskiego g = 10 m/s
2
. 

Jeśli na jabłko spadające z drzewa działa siła oporu, to podczas spadania jabłka o masie 200 g 

z wysokości 5 m nad ziemią, siła ciężkości wykonuje pracę 

A. 0 J.   B. 10 J.  C. mniejszą niż 10 J.   D. ponad 10 J. 

 



BRUDNOPIS 

 


