
SZKOŁA PODSTAWOWA  NR 1 w KOŃSKICH 

Rok szkolny 2018 / 2019 

   FIZYCZNA  LIGA   ZADANIOWA  

PAŹDZIERNIK   2018 

Termin oddania rozwiązań zadań: 5. XI. 2018 r. 
 

 
ZADANIA  DLA UCZNIÓW KLAS  TRZECICH GIMNAZJALNYCH i  ÓSMYCH  
 
ZADANIE 1 
Do czajnika elektrycznego bez przykrywki dostosowanego do napięcia 220 V wlano 2 litry wody o 
temperaturze 20oC. Czajnik włączono do sieci na czas 2/3 godziny. Oblicz, ile wody wyparowało podczas 
wrzenia pod normalnym ciśnieniem wiedząc, że na jej ogrzanie wykorzystano 80% energii elektrycznej? Opór 

grzałki elektrycznej znajdującej się w czajniku wynosi 60 Ω, gęstość wody jest równa 1 3cm

g
, ciepło 

parowania wody w temperaturze wrzenia ma wartość 2200
kg

kJ
, ciepło właściwe wody wynosi 4200

Ckg

J
0⋅

 .  

ZADANIE 2 
Stalowa kula o masie 5 kg spadła swobodnie z dźwigu z wysokości 30 m na bardzo dużą stalową płytę i 
kilkakrotnie od niej odbiła się. Podczas zderzenia łączna energia wewnętrzna kuli i płyty wzrastała o 0,2 kJ.  
Oblicz, na jaką wysokość wzniesie się kula po trzecim odbiciu się od płyty. Pomiń opory ruchu. 
  
ZADANIE 3 
Kolarz  podczas  treningu ruszył  z  miejsca i po  20 s ruchu jednostajnie  przyspieszonego osiągnął  szybkość  

5
s

m
. Z tą szybkością poruszał się przez 1,5 minuty. Następnie zaczął hamować i po 10 s ruchu jednostajnie 

opóźnionego zatrzymał się.  
Jaką drogę przebył kolarz od początku ruchu?  
Jaka była jego średnia szybkość? Wynik podaj do trzech cyfr znaczących.  
Narysuj wykres zależności szybkości kolarza od czasu trwania ruchu.   
 
ZADANIE 4 
Zimą na oblodzonej, nieposypanej niczym ulicy, koła samochodu buksują (ślizgają się). Oblicz, ile lodu 
uległo stopieniu podczas tarcia kół samochodu o lód, jeżeli samochód buksował przez 1 minutę i 6 sekund i 
rozwinął w tym czasie moc 12 kW. Załóż, że cała energia wydzielona przy ślizganiu została zużyta na 

stopienie lodu, którego temperatura wynosiła 0oC.  Ciepło topnienia lodu wynosi 334 
kg

kJ
 .  

ZADANIE 5 

Balon o objętości 100 m3 wypełniono wodorem o gęstości 0,089 3m

kg
. O jakiej masie ładunek może unieść ten 

balon, jeżeli powłoka balonu wraz z koszem ma ciężar 250 N, a gęstość powietrza wynosi 1,293 3m

kg
? 

 
 
 



ZADANIA  DLA UCZNIÓW KLAS  SIÓDMYCH  
 
ZADANIE 1 
Wyraź: 
a) w metrach: 
2km;  3,2km; 0,27 km; 5,02 km; 25 cm; 89,3 cm; 1200 mm; 347 mm; 12,8 dm;  6,4 dm;  
b) w centymetrach: 
5 m; 0,3 m; 20,07 m; 0 015 m; 56 mm; 80 mm; 1670 dm; 2,3 dm; 0,034 km; 1584µm; 
c) w milimetrach: 
7,08 dm; 0,67 m; 14 cm; 0,065 cm; 1358 µm; 
d) w sekundach: 
25 min; 2 min 3 s; 1min 20 s; 2h 5 s; 1 h 15 min 25 s; 
e) w minutach: 
8 h 20 min; 3 h 15 min; 20 h; 10 s; 2 h 5 min 20 s; 
f) w o Celsjusza: 
85 K; 350 K; 23,5 K; 50 oF; 77 oF; 
 

ZADANIE 2 
Zaokrąglij wyniki z podaną dokładnością: 

 do dwóch cyfr 
znaczących 

do trzech cyfr 
znaczących 

21,7142857 cm   
0,003125 kg   
0,003972 kg   
25873,3 m   
997000 g   
1, 599 t   

   
ZADANIE 3 
Narysuj wektor siły wypadkowej i podaj jej wartość w sytuacji przedstawionej na rysunku.  

                                                              
ZADANIE 4 
Jacek zmierzył trzykrotnie czas spadania torebki foliowej z wysokości 2 m i otrzymał następujące wyniki: 6 s, 
5s, 5s. Jaki wynik tego doświadczenia z dokładnością do dwóch cyfr znaczących powinien podać ? 
 

ZADANIE 5 
Trzech robotników ciągnęło linę. Każdy z nich działał siłą 400 N, ale łącznie działali siłą równą tylko 1000 N. 
Jak to możliwe? 

 

Zadania wybrała ze zbiorów zadań, konkursów fizycznych i podręczników: 
Małgorzata Piecuch 


