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WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

STOPIEŃ REJONOWY 

 

 

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

𝑠2 . 

Zadanie 1. (1 p.) 
Szklany pręt został naelektryzowany w wyniku tarcia suknem. Jest to następstwo 
A. przepływu protonów. 
B. przepływu elektronów z sukna na pręt szklany. 
C. przepływu elektronów z pręta szklanego na sukno. 
D. powstania elektronów.  
 
Zadanie 2. (1 p.) 
Prawidłowe podłączenie amperomierza i woltomierza w obwodzie elektrycznym przedstawia 
rysunek 
A. B.  C.  D.  

 
Zadanie 3. (1 p.) 
Kulki dwóch obojętnie naładowanych elektroskopów połączono przewodnikiem (rysunek). 
Do kulki elektroskopu B zbliżono naładowany dodatnio pręt.  

 
Po zbliżeniu pręta, wskazówki odchylą się, ponieważ na listkach elektroskopów zgromadzi się 
ładunek odpowiednio: 
A. A - dodatni, B - dodatni. 
B. A - ujemny, B - ujemny. 

C. A – dodatni, B - ujemny. 
D. A – ujemny, B - dodatni. 

 
Zadanie 4. (1 p.) 
Siła, z jaką podłoga działa na jedną ze stóp stojącego chłopca o masie 60 kg wynosi 
A. 300 N B. 600 N C. 900 N D. 1200 N 
 
Zadanie 5. (1 p.) 
Prawidłowe ustawienie igły magnetycznej w pobliżu prostoliniowego przewodnika z prądem 
przedstawia rysunek 
A. B.  C.  D.  
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Zadanie 6. (1 p.) 
Sublimacją nazywamy zjawisko przechodzenia substancji ze stanu 
A. gazowego w stały. B. ciekłego w stały. C. stałego w ciecz. D. stałego w gazowy. 
 
Zadanie 7. (1 p.) 
Siłę wyporu działająca na ciało o gęstości d1 i objętości V1 całkowicie zanurzone w cieczy 
o gęstości d2 i objętości V2 opisuje wzór 
A. 𝐹 = 𝑉1 ∙ 𝑑1 ∙ 𝑔. B. 𝐹 = 𝑉1 ∙ 𝑑2 ∙ 𝑔. C. 𝐹 = 𝑉2 ∙ 𝑑1 ∙ 𝑔. D. 𝐹 = 𝑉2 ∙ 𝑑2 ∙ 𝑔. 
 
Zadanie 8. (1 p.) 
Spadochroniarz o masie 90 kg po otwarciu czaszy spadochronu porusza się ruchem 
jednostajnym. Siła oporu powietrza ma wartość 
A. F0 = 0 N. B. F0 = 450 N. C. F0 = 900 N. D. F0 = 1800 N. 
 
Zadanie 9. (1 p.) 
Adam i Wojtek huśtają się na belce podpartej w pewnym punkcie. Ciężar Adama to 450 N, 
a Wojtka 900 N. Belka będzie w równowadze, jeśli stosunek odległości Wojtka od punktu 
podparcia do odległości Adama od punktu podparcia wyniesie 

A. 
1

2
 B. 

1

3
 C. 

1

4
 D. 

2

3
 

 
Zadanie 10. (1 p.) 
Opór zmierzony między punktami A i B obwodu przedstawionego na rysunku jest równy 

A. 5 Ω B. 10 Ω C. 15 Ω D. 20 Ω 
 
Zadanie 11. (11 p.) 
Dwie identyczne, metalowe kule naładowano ładunkami Q1 = -0,8 mC oraz Q2 = -3,2 mC. 
Umieszczono je w odległości r = 0,5 m od siebie.  
 
a) Ile elektronów zgromadziło się na każdej z kul? Zapisz obliczenia. Do obliczeń przyjmij 

wartość ładunku elementarnego elektronu e = -1,6 · 10−19 C. (3 p.) 
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b) Oblicz siłę oddziaływania elektrostatycznego kul. Przyjmij k = 9 · 109 
𝑁∙𝑚2

𝐶2  . (2 p.) 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                
 

c) Ile razy zmieni się siła oddziaływania elektrostatycznego między tymi kulami 

po połączeniu ich miedzianym przewodem? Zapisz obliczenia. (6 p.) 
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Zadanie 12. (8 p.) 
Przewodnik prostoliniowy o długości 12 cm i masie 50 g zawieszono w prostopadłym polu 
magnetycznym o indukcji 3 T.  
 
a) Na rysunku poniżej, w miejscu do zaznaczenia sił, narysuj w punkcie „O” wszystkie siły 

działające na przewodnik, przez który przepływa prąd i nazwij je. (4 p.) 

Nazwy sił zaznaczonych na rysunku: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
b) Oblicz wartość natężenia prądu przepływającego przez przewodnik, jeśli siły działające na 

niego równoważą się. Wynik zapisz z dokładnością do trzech cyfr znaczących. (4 p.) 
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Zadanie 13. (8 p.) 
Z drutu o oporze właściwym ρ = 9,7·10-8 Ω·m i długości 120 m wykonano opornik. 
Charakterystykę prądowo-napięciową dla tego opornika przedstawiono na wykresie. 

 
a) Jaki ładunek elektryczny może przepłynąć przez przewodnik w czasie 1 minuty po 

przyłożeniu do opornika napięcia o wartości 2V? Zapisz obliczenia. Potrzebne dane 
odczytaj z wykresu. (3 p.) 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

 
b) Oblicz pole przekroju drutu, z którego wykonano opornik. Potrzebne dane odczytaj 

z wykresu. (5 p.) 
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Zadanie 14. (3 p.)  
Oblicz moc wydzieloną na oporniku o oporze 12 Ω podczas przepływu prądu o natężeniu 
800 mA. Zapisz obliczenia.  

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

 

Brudnopis (nie jest oceniany) 

 


