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WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

STOPIEŃ SZKOLNY  

 

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 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 Razem 

Liczba 
punktów 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 7 13 40 

              

  

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

𝑠2 . 

 
Zadanie 1. (1 pkt) 
Siła wypadkowa działająca na klocek ma wartość 

A. 3 N 
B. 4 N 
C. 5 N 
D. 9 N 

 
Zadanie 2. (1 pkt) 

 

Który wykres przedstawia zależność drogi od czasu w ruchu jednostajnie zmiennym 
przyspieszonym? 

A. Wykres A. B. Wykres B. C. Wykres C. D. Wykres D. 
 

Zadanie 3. (1 pkt) 

 
Siła F2 w przedstawionej na rysunku prasie hydraulicznej ma wartość 

A. 2 N B. 10 N C. 50 N D. 100 N
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Zadanie 4. (1 pkt) 
Izolatorem cieplnym nie jest 

A. styropian. B. stal. C. drewno. D. wełna. 
 
Zadanie 5. (1 pkt) 
Temperatura topnienia ołowiu Tt= 327  C  wyrażona w stopniach Kelvina to  

A. 600 ˚K B. 440 ˚K  C. 650 ˚K  D. 50 ˚K 

 
Zadanie 6. (1 pkt) 

Na podstawie wykresu zależności siły działającej na klocek od jego przesunięcia możemy 
powiedzieć, że najmniejszą pracę siła wykonała na odcinku 
 

A. AB B. BC C. CD D. DE
 
Zadanie 7. (1 pkt) 
Na rysunku przedstawiono cztery kule o tej samej 
średnicy i różnym stopniu zanurzone w wodzie. 
Największa siła wyporu działa na  

A. kulę A. 
B. kulę B. 

C. kulę C. 

D. kulę D. 

 
Zadanie 8. (1 pkt) 
Jeśli ciśnienie na dno basenu wynosi 1220 hPa, przy ciśnieniu atmosferycznym 1020 hPa, 
to ciśnienie hydrostatyczne słupa wody ma wartość 

A. 200 hPa B. 420 hPa C. 840 hPa D. 2240 hPa 

 
Zadanie 9. (1 pkt) 
Pęd ciała obliczamy ze wzoru  

A. 𝑝 =  
𝑚·𝑣

2
 

B. 𝑝 =  
𝑚·𝑣2

2
 

C. 𝑝 =  𝑚·𝑣2 

D. 𝑝 =  𝑚·𝑣 
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Zadanie 10. (1 pkt) 
Konwekcją nazywamy zjawisko 

A. wzajemnego odpychania cząsteczek gazów i cieczy. 
B. wzajemnego przyciągania cząsteczek gazów i cieczy. 
C. ruchu cząsteczek gazów i cieczy wywołanych różnicą temperatur. 
D. chaotycznego ruchu cząsteczek gazów i cieczy. 

 

Zadanie 11. (10 pkt)  

Stopiony kawałek ołowiu o masie 120 g schłodzono do temperatury 57C. Zależność 
temperatury ołowiu w funkcji oddanej energii została przedstawiona na wykresie.  

 
 

a) Oblicz ciepło topnienia ołowiu. Potrzebne dane odczytaj z wykresu. (4 pkt) 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 
 

b) Oblicz ciepło właściwe ołowiu. Potrzebne dane odczytaj z wykresu. Wynik zaokrąglij 
do trzech cyfr znaczących. (6 pkt) 
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Zadanie 12. (7 pkt) 
Ze starego komina fabrycznego oderwał się niewielki kamień o masie 100 g i spadł na Ziemię.  

a) Narysuj w punkcie „O” wszystkie siły działające na kamień podczas spadania w powietrzu. 
(2 pkt) 

b) Oblicz przyspieszenie, z jakim spadał kamień, jeśli siła oporu powietrza stanowiła 
1/10 wartości siły grawitacji działającej na kamień. (3 pkt) 
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c) Z jakiej wysokości spadł kamień, jeśli dotarł do Ziemi po 2 sekundach. Pomiń opór 
powietrza. (2 pkt) 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

 
Zadanie 13. (13 pkt) 
Podczas meczu tenisowego zawodnik uderzył rakietą tenisową w piłkę o masie 60 g i nadał 

jej prędkość w kierunku poziomym o wartości 108 
𝑘𝑚

ℎ
. Zderzenie rakiety tenisowej z piłką 

trwało 10 ms.  

a) Oblicz siłę uderzenia rakiety w piłkę. (4 pkt) 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 
b) Oblicz średnią moc uderzenia rakiety tenisowej w piłkę. (4 pkt) 
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c) Korzystając z zasady zachowania energii, oblicz prędkość jaką osiągnie piłka w chwili 
dotknięcia ziemi, jeśli została ona uderzona w kierunku poziomym, gdy znajdowała się 
na wysokości 1,2 m. Pomiń opór powietrza. Zapisz obliczenia. Wynik podaj z dokładnością 
do trzech cyfr znaczących. (5 pkt) 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

 
 

Brudnopis (nie jest oceniany) 
 


