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WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 
STOPIEŃ SZKOLNY – 25.10.2021 

 

1.  Test konkursowy zawiera 14 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 i linijki. 

8.  Sprawdź wszystkie odpowiedzi przed oddaniem testu. 

9.  Nie podpisuj testu, zostanie on zakodowany. 

10.  Brudnopis, dołączony do testu, nie podlega ocenie. 

 

Numer 
zadania 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Razem 

Liczba 
punktów 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 10 5 8 40 

 

  

X X 
X 
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UWAGA: Należy przyjąć do obliczeń wartość przyspieszenia ziemskiego g =10 
𝑚

𝑠2
 . 

Zadanie 1. (1 pkt) 

Na podstawie wykresu prędkości ciała w czasie możemy powiedzieć, że poruszało się ono 

z największym przyspieszeniem na odcinku:  

A. AB B. BC C. CD D. DE 

 

Zadanie 2. (1 pkt) 

Ruchome schody poruszają się w dół z szybkością 0,5 
𝑚

𝑠
. Adam schodził po tych schodach 

z prędkością 2
𝑚

𝑠
. Chłopiec poruszał się z prędkością wypadkową 

A. 1
𝑚

𝑠
 B. 2,5

𝑚

𝑠
 C. 3

𝑚

𝑠
 D. 3,5

𝑚

𝑠
 

 

Zadanie 3. (1 pkt) 

Substancją nie jest  

A. energia kinetyczna. 

B. miedź. 

C. woda. 

D. stal. 

 

Zadanie 4. (1 pkt) 

Jakiej mocy trzeba użyć, aby wózek poruszał się ze stałą prędkością 0,6 
𝑚

𝑠
 przy oporach ruchu 

16 N? 

A. 6,9 W B. 9,6 W C. 26,6 W D. 13,3 W 

 

Zadanie 5. (1 pkt) 

Do ogrzania 0,1 kg substancji o 5°C potrzeba 820 J ciepła. Ciepło właściwe tej substancji to 

A. 1500 
𝐽

𝑘𝑔·𝐾
 B. 1540 

𝐽

𝑘𝑔·𝐾
 C. 1640

𝐽

𝑘𝑔·𝐾
 D. 820

𝐽

𝑘𝑔·𝐾
 



 

 

Zadanie 6. (1 pkt) 

Poprawny wykres zależności energii kinetycznej od prędkości przedstawia rysunek 

 

 

Zadanie 7. (1 pkt) 

Przyczepa o objętości 12 m3 została wypełniona piaskiem o masie 18,5 tony. Gęstość piasku 

wynosi około 

A. 1200 
𝑘𝑔

𝑚3
 B. 650

𝑘𝑔

𝑚3
 C. 1850

𝑘𝑔

𝑚3
 D. 1540 

𝑘𝑔

𝑚3
 

 

Zadanie 8. (1 pkt) 

Kamień o masie 2 kg uniesiono ruchem jednostajnym na wysokość 1 m. Jego energia 

kinetyczna zmieniła się o 

A. 40 J B. 20 J C. 10 J D. 0 J 

 

Zadanie 9. (1 pkt) 

Długość stalowego pręta zmierzona w temperaturze 20°C jest równa 1,052 m. Obniżenie 

temperatury tego pręta do -30°C spowoduje, że 

A. zmieni się tylko jego długość. 

B. jego długość i średnica zwiększą się. 

C. jego długość i średnica zmniejszą się. 

D. zmieni się tylko jego średnica.  

 

Zadanie 10. (1 pkt) 

Dyfuzją nazywamy zjawisko 

A. odpychania cząsteczek różnych substancji. 

B. przyciągania cząsteczek różnych substancji. 

C. samoczynnego mieszania się cząsteczek różnych substancji. 

D. przyciągania cząsteczek tej samej substancji. 
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Zadanie 11. (7 pkt) 

Akwarium o wysokości 0,4 m, długości 0,5 m i szerokości 0,3 m zostało całkowicie 
wypełnione wodą. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 𝑝𝑎𝑡𝑚 =  1013 ℎ𝑃𝑎. Do obliczeń przyjmij 

gęstość wody 𝑑𝑤 = 1000 
𝑘𝑔

𝑚3.  

 
a) Oblicz siłę parcia wody na dno naczynia. (3 pkt) 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 
b) Ile wynosi całkowite ciśnienie na wysokości 10 cm od dna akwarium? Zapisz obliczenia. 

(4 pkt) 
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Zadanie 12. (10 pkt) 

Samochód wyścigowy o masie 800 kg ruszył z miejsca i przez 10 s poruszał się 

z przyspieszeniem 4 
𝑚

𝑠2. Następnie przez pół minuty jechał ruchem jednostajnym.  

a) Jaką prędkość maksymalną uzyskał samochód? Zapisz obliczenia. (2 pkt) 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

 

b) Oblicz wartość siły, pod wpływem której samochód doznaje przyspieszenia. (2 pkt) 
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c) Oblicz drogę, jaką pokonał samochód podczas swojego ruchu. (6 pkt) 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

Zadanie 13. (5 pkt) 

Za pomocą elektrycznego wózka widłowego uniesiono paletę z ładunkiem 120 kg 

na wysokość 1,2 m i umieszczono ją na platformie auta dostawczego. 

a) Oblicz pracę wykonaną przez wózek widłowy. (2 pkt) 
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b) Ile czasu zajęło podniesienie ładunku na wysokość 1,2 m przez podnośnik wózka, jeśli jego 

moc wynosi 60 W? Zapisz obliczenia. (3 pkt) 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

 

Zadanie 14. (8 pkt) 
Kula bilardowa o masie 300 g zderzyła się doskonale sprężyście ze spoczywającą, stalową 

kulą. Pęd kuli bilardowej przed i po zderzeniu przedstawia wykres p(t).  

 

a) Na podstawie wykresu p(t) sporządź wykres prędkości od czasu poruszania się kuli 
bilardowej. (6 pkt) 
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b) Ile wynosił pęd kuli stalowej po zderzeniu? Zapisz obliczenia. (2 pkt) 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

 

 

Brudnopis (nie jest oceniany) 

 


