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1.  Test konkursowy zawiera 13 zadań. Są to zadania zamknięte i otwarte. Na ich rozwiązanie 

masz 90 minut. Sprawdź, czy test jest kompletny. 

2.  Zanim udzielisz odpowiedzi, uważnie przeczytaj treść zadania.  

3.  Wszystkie odpowiedzi czytelnie i wyraźnie wpisuj w wyznaczonych miejscach. 

4.  Przy rozwiązywaniu zadań zamkniętych wyboru wielokrotnego wybierz jedną, 

prawidłową odpowiedź i zaznacz ją krzyżykiem, np.: 

A B C D 

Jeżeli się pomylisz i zechcesz wybrać inną odpowiedź, to złe zaznaczenie otocz kółkiem 

B  , po czym skreśl właściwą literę, np.: 

A B C D 

5.  W innych zadaniach samodzielnie sformułuj odpowiedź i wpisz ją lub wykonaj zadanie 

zgodnie z instrukcją zawartą w poleceniu. Przedstaw tok rozumowania prowadzący 

do wyniku. 

6.  Test wypełniaj długopisem, nie używaj korektora, ołówka ani gumki. Nie komunikuj się 

z innymi uczestnikami konkursu. 

7.  Podczas rozwiązywania zadań możesz korzystać z kalkulatora. 

8.  Sprawdź wszystkie odpowiedzi przed oddaniem testu. 

9.  Nie podpisuj testu, zostanie on zakodowany. 

10. Brudnopis, dołączony do testu, nie podlega ocenie. 
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Zadanie 1. (1p.) 

Do naczynia nalano wody o temperaturze 50℃ i wstawiono pod klosz pompy próżniowej. 

Podczas odpompowywania powietrza spod klosza, woda w pewnej chwili będzie 

A. krzepnąć. 

B. wrzeć. 

C. sublimować. 

D. resublimować. 

 

 

 

Zadanie 2. (1p.) 

Nożyce do cięcia metalu mają długie rączki i krótkie ostrza, aby można było  

A. ciąć i działać mniejszą siłą na rączki niż na metal. 

B. ciąć i działać większą siłą na rączki niż na metal. 

C. ciąć i działać taką sama siłą na rączki i na metal. 

D. ciąć bez użycia jakiejkolwiek siły. 

 

 

 

Zadanie 3. (1p.) 

Silnik, który ciało o masie 50 kg podniósł pionowo do góry z prędkością 0,5
m

s
 pracował 

z mocą 

A. 50 W  B. 0,5 kW.  C. 25 W  D. 0,25 kW 

 

 

 

Zadanie 4. (1p.) 

Obok siebie poruszają się dwa ciała. Masa jednego z ciał jest dwukrotnie większa od masy 

drugiego. Oba ciała mają jednakowe energie kinetyczne, gdy 

A. prędkość ciała o mniejszej masie jest jednakowa jak prędkość ciała o większej masie. 

B. prędkość ciała o mniejszej masie jest 2 razy większa od prędkości ciała o większej masie. 

C. prędkość ciała o mniejszej masie jest √2 razy większa od prędkości ciała o większej masie. 

D. prędkość ciała o mniejszej masie jest 
1

2
 raza mniejsza od prędkości ciała o większej masie. 

 

 

 

Zadanie 5. (1p.) 

Na stole położono dwie piłeczki pingpongowe: jedna pokryta substancją przewodzącą, druga 

bez powierzchni przewodzącej. Obie piłeczki przykryto metalowym sitkiem. Kiedy do sitka 

i znajdujących się pod nim piłeczek zbliżono naelektryzowaną rurę od odkurzacza, to 

A. obie piłeczki zostały przyciągnięte, ponieważ naelektryzowały się przez indukcję. 

B. żadna z piłeczek nie była przyciągana, ponieważ metalowe sitko stanowiło osłonę 

elektryczną. 

C. przyciągnięta została tylko piłeczka mająca powierzchnię przewodzącą, ponieważ 

naelektryzowała się przez indukcję. 

D. przyciągnięta została tylko piłeczka o powierzchni nieprzewodzącej, ponieważ 

naelektryzowała się przez indukcję. 
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Zadanie 6. (1p.) 

Metalową kulę naładowano dodatnio i uziemiono. W wyniku uziemienia z 

A. ziemi na kulę przepłynęły elektrony i kula była obojętna elektrycznie. 

B. ziemi na kulę przepłynęły elektrony i kula była naładowana ujemnie. 

C. kuli do ziemi przepłynęły nadmiarowe protony i kula była obojętna elektrycznie. 

D. kuli do ziemi ani z ziemi do kuli nie przepłynęły żadne ładunki i kula pozostała 

naładowana dodatnio. 

 

 

 

Zadanie 7. (1p.) 

Przy przejściu fali dźwiękowej z powietrza do wody 

A. wzrośnie częstotliwość fali. 

B. zmaleje częstotliwość fali. 

C. zmniejszy się długość fali. 

D. zwiększy się długość fali. 

 

 

 

Zadanie 8. (1p.) 

Sprężynę wykonano z cienkiego drutu miedzianego i podłączono do źródła prądu, wtedy 

A. sprężyna uległa skróceniu. 

B. sprężyna uległa wydłużeniu. 

C. długość sprężyny nie uległa zmianie. 

D. zwiększyła się średnica zwojów. 

 

 

 

Zadanie 9. (1p.) 

Magnes przyciąga przedmioty wykonane z 

A. aluminium, miedzi, ołowiu. 

B. platyny, złota, srebra. 

C. żelaza, kobaltu, niklu. 

D. żelaza, miedzi, srebra. 

 

 

 

Zadanie 10. (1p.) 

Linie pola magnetycznego o podobnym kształcie mają magnes 

A. sztabkowy i prosty przewód. 

B. sztabkowy i zwojnica. 

C. podkowiasty i prosty przewód. 

D. podkowiasty i zwojnica. 
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Zadanie 11. (9 p.) 

Do dwóch długich, pionowych rurek nalano po 0,2 litra alkoholu etylowego. Pole 

powierzchni przekroju poprzecznego jednej z rurek wynosiło 2 cm2, a drugiej 2,5 cm2. 

Oblicz parcie i ciśnienie alkoholu wywierane na dno pierwszej i drugiej rurki. Wynik podaj 

w kPa. Przyjmij, że gęstość alkoholu etylowego wynosi 790 
kg

m3
. 
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Zadanie 12. (8 p.) 

Nieoznakowany radiowóz jechał z prędkością 40
km

h
. W pewnej chwili minął go czerwony 

samochód jadący z prędkością 50
km

h
, bez włączonych świateł. Dokładnie w momencie 

mijania radiowóz włączył sygnał i zaczął przyspieszać 1,5
m

s2. Oblicz, jaką prędkość miał 

radiowóz w chwili, gdy dogonił czerwony samochód. Wartość prędkości wyraź w 
km

h
 . 
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Zadanie 13. (13 p.) 

Na tabliczce znamionowej pewnego czajnika elektrycznego znajdują się następujące dane 

techniczne: 220-240 V, 2000-2400 W. 

 

a) (2 p.) Oblicz natężenie prądu płynącego przez obwód elektryczny czajnika, gdy pracuje 

on z maksymalna mocą pod napięciem 240 V. 
 

 

 

 

b) (2 p.) Oblicz opór elektryczny czajnika, gdy pracuje on z maksymalną mocą pod 

napięciem 240 V. 
 

 

 

 

 

c) (9 p.) Oblicz koszt zużycia energii elektrycznej potrzebnej do zagotowania 0,5 l wody 

mającej początkowo temperaturę równa 20℃, w tym czajniku. Przyjmij, że: czajnik 

pracuje z minimalną mocą, jego sprawność wynosi 40%, ciepło właściwe wody 

4200 
𝐽

𝑘𝑔⋅℃
, gęstość wody 1000

𝑘𝑔

𝑚3, a koszt jednej kilowatogodziny energii elektrycznej 

wynosi 0,5 zł. 
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Brudnopis (nie jest oceniany) 

 


