XXXIV OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP WSTĘPNY
Zadanie teoretyczne

Wybierz lub podaj prawidłową odpowiedź (wraz z krótkim
uzasadnieniem) na dowolnie wybrane przez siebie siedem spośród poniższych
dziesięciu punktów.
ZADANIE T2
rtęciowy w pobliżu elektromagnesu”
Zbiorniczek czułego termometru rtęciowego umieszczono w pobliżu czołowej
powierzchni rdzenia silnego elektromagnesu zasilanego prądem przemiennym
(rys. 4). Jak zmieni się wskazanie termometru po włączeniu elektromagnesu?

Nazwa zadania: „Termometr

A)

Nazwa zadania: „Kaskader

– motocyklista”
B) Kaskader przeskakuje na motocyklu ponad postawionymi obok siebie
samochodami stosując raz próg poziomy umieszczony na wyższym poziomie
(rys. 5a), a raz odpowiedni próg ukośny umieszczony na niższym poziomie
(rys. 5b). W którym przypadku pionowa składowa prędkości motocykla w
chwili zetknięcia się z ziemią

po skoku będzie większa, jeśli w obu przypadkach składowa pozioma
prędkości
motocykla jest taka sama? Dla uproszczenia możemy przyjąć, że
motocyklista
wraz z motocyklem stanowią punkt materialny.
„Wirujący pręt z łańcuchem”
Pręt z łańcuchem zamocowanym do jego końca wprawiono w ruch wirujący
ze stałą prędkością kątową (rys. 6). Jaki kształt przyjmie łańcuch po
pewnym czasie, a, b czy c?

Nazwa zadania:

C)

Nazwa zadania: „Dwa

pręty o innych temperaturach”
D) Dwa pręty o jednakowych długościach i przekrojach, wykonane z różnych
materiałów zespolono ze sobą i odizolowano ich powierzchnie boczne od
otoczenia (rys. 7). Koniec lewego pręta utrzymuje się w stałej temperaturze
równej 0°C a koniec drugiego również w stałej temperaturze ale równej 100°C.

Przewodnictwo cieplne lewego pręta jest dwa razy większe niż prawego. Jaka
będzie temperatura w miejscu gdzie pręty łączą się ze sobą (w stanie
stacjonarnym)? Rozszerzalność cieplną zaniedbujemy.
Nazwa zadania: „Wodospad

D)

Niagara”
Oszacuj różnicę temperatur w dolnej i górnej części wodospadu Niagara w
przypadku, gdy związana była ona jedynie ze spadkiem wody.
Odpowiednie
dane wyszukaj w tablicach.

Nazwa zadania: „Tocząca

F)

się deska”
Na dwa obracające się walce położono deskę (rys. 8). Deska znajduje się w
stanie równowagi. W którym przypadku jest to stan równowagi trwałej?

Nazwa zadania: „Termometr

między okładkami kondensatora”
G) Zbiorniczek czułego termometru wypełnionego wodą destylowaną umieszczono
między okładkami kondensatora powietrznego. Po przyłożeniu do
kondensatora
napięcia zmiennego okazało się, że termometr wskazuje wyższą
temperaturę.
Dlaczego?
Nazwa zadania: „Obrót

H)

płaszczyzny polaryzacji”
Czy za pomocą dwóch polaryzatorów można obrócić płaszczyznę
polaryzacji
wiązki światła całkowicie spolaryzowanego o 90° (choćby
ze stratą części natężenia)? Jeśli tak, to jak to zrobić?

Nazwa zadania: „Kropla

cieczy w rurce”
I) Do zwężającej się rurki wprowadzono kroplę cieczy. Początkowy kształt i
położenie pokazuje rysunek 9. Czy jest to położenie równowagi, a jeśli nie, to w
którą stronę kropelka się przesunie?

Nazwa zadania: „Talia

kart”
J) Talię kart ułożono w sposób pokazany na rys. 10 (co druga jest wysunięta w dół).
Przy dociskaniu jej do płaskiej powierzchni wystającymi kartami, z drugiej
strony

pewna ilość kart wysunie się w górę (rys. 11). Ile razy należy talię dociskać do
płaskiej powierzchni stroną, z której aktualnie są wysunięte karty, aby z talii
żadna karta nie wystawała?
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