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EGZAMIN MATURALNY 
Z FIZYKI I ASTRONOMII 

 
POZIOM ROZSZERZONY 

 
 
 
Instrukcja dla zdającego 
 

1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 15  stron 
(zadania 1 – 7). Ewentualny brak zgłoś 
przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin. 

2. Rozwiązania i odpowiedzi zapisz w miejscu na to 
przeznaczonym przy każdym zadaniu. 

3. W rozwiązaniach zadań rachunkowych przedstaw tok 
rozumowania prowadzący do ostatecznego wyniku oraz 
pamiętaj o jednostkach. 

4. Pisz czytelnie. Używaj długopisu/pióra tylko z czarnym 
tuszem/atramentem. 

5. Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl. 
6. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie będą oceniane. 
7. Podczas egzaminu możesz korzystać z karty wybranych 

wzorów i stałych fizycznych, linijki oraz kalkulatora. 
8. Na karcie odpowiedzi wpisz swój numer PESEL i przyklej 

naklejkę z kodem. 
9. Nie wpisuj żadnych znaków w części przeznaczonej 

dla egzaminatora. 
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Czas pracy: 
150 minut 

 
 

Liczba punktów  
do uzyskania: 60 
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Zadanie 1. Nowoczesne gotowanie (6 pkt) 
W nowoczesnych restauracjach do mieszania potraw podczas gotowania stosuje się 
mieszadełka magnetyczne. Takie mieszadełko jest żelaznym prętem zatopionym 
w polietylenie. Pod naczyniem z potrawą znajduje się magnes trwały umieszczony na płaskiej 
tarczy, która jest obracana wokół pionowej osi przez silnik elektryczny – rysunek poniżej.  

Zadanie 1.1 (3 pkt) 
Jeżeli przy niezmienionej szybkości obrotu tarczy magnes trwały zostanie przesunięty bliżej 
osi obrotu, to wartości pewnych wielkości fizycznych opisujących ruch mieszadełka ulegną 
zmianie. 
Wypełnij dolny wiersz tabeli, wpisując słowa: wzrosła (ew. wzrósł, wzrosło), lub zmalała 
(zmalał, zmalało), lub bez zmiany. 
 

Wielkość opisująca ruch mieszadełka 

 Prędkość 
kątowa 
(dotyczy 
obrotu wokół 
osi pionowej) 

Prędkość 
liniowa 
ustalonego 
punktu 

Czas 
jednego 
obrotu 
wokół osi 
pionowej 

Moment 
bezwładności 
względem osi 
obrotu tarczy 

Moment 
pędu 
względem 
osi obrotu 
tarczy 

Przyspieszenie 
liniowe 
środka masy 

Opis zmiany       

 
Zadanie 1.2 (1 pkt) 
Zaprojektowano inny sposób poruszania mieszadełka z żelaznym prętem, 
bez magnesu stałego i obracającej się tarczy. Zamiast tych elementów pod 
naczyniem będą umieszczone dwa skrzyżowane i nieruchome 
elektromagnesy – zob. rysunek obok (widok z góry). Te elektromagnesy 
można zasilać w różny sposób. Na liście poniżej podkreśl taki sposób 
zasilania, który spowoduje obrót mieszadełka położonego na środku dna 
naczynia. 

prądem stałym, 

prądem przemiennym niskiej częstotliwości (np. 0,5 Hz), bez przesunięcia fazy, 

prądem przemiennym niskiej częstotliwości, z przesunięciem fazy 90° prądu płynącego przez 
jeden elektromagnes w porównaniu z drugim, 

prądem przemiennym wysokiej częstotliwości (np. 5 kHz), bez przesunięcia fazy, 

prądem przemiennym wysokiej częstotliwości, z przesunięciem fazy 90°. 

mieszadełko 
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Zadanie 1.3 (2 pkt) 
Podczas mieszania powierzchnia ciekłej potrawy przyjęła charakterystyczny kształt, jak 
przedstawiono na rysunku zamieszczonym we wprowadzeniu do zadania. Podaj nazwy dwóch 
sił, które decydują o takim kształcie powierzchni cieczy. 
 

                                
                                
                                
                                

 
Zadanie 2. Morze Martwe (11 pkt) 
Morze Martwe stanowi najgłębszą depresję na Ziemi – jego powierzchnia znajduje się około 
420 m poniżej poziomu morza otwartego (np. Czerwonego). 
 
Zadanie 2.1 (3 pkt) 
Nurkowanie w Morzu Martwym, w którym występuje bardzo duże zasolenie, jest trudne 
technicznie – konieczne są ochronne maski na twarz i sztaby ołowiu obciążające kombinezon. 
Oblicz minimalną masę ołowianego balastu użytego przez nurka pozostającego przy dnie 
Morza Martwego, jeżeli masa nurka wraz z kombinezonem wynosi 80 kg, objętość ciała 
nurka wraz z kombinezonem i balastem –  0,074 m3, a gęstość wody –  1270 kg/m3. 
 

                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                

 
Zadanie 2.2 (2 pkt) 
Pewnego dnia ciśnienie atmosferyczne nad Morzem Martwym na wysokości odpowiadającej 
poziomowi morza otwartego wynosiło 1005 hPa. Oblicz ciśnienie atmosferyczne tego dnia 
przy powierzchni wody Morza Martwego, przyjmując gęstość powietrza równą 1,29 kg/m3. 
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Zadanie 2.3 (2 pkt) 
Morze Martwe wysycha i w przyszłości może wyschnąć całkowicie. Rozważany jest projekt 
zapobieżenia jego zanikowi, polegający na doprowadzeniu wody z Morza Czerwonego 
do Morza Martwego. Ze względu na różnicę wysokości wodę tę można by wykorzystać 
do napędu elektrowni. 
Oblicz moc takiej elektrowni, jeśli w ten sposób doprowadzano by 10 ton wody morskiej 
na sekundę. Pomiń wszelkie straty energii. 
 

                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                

 
Informacja do zadań 2.4 i 2.5 
 

 
 

Aby doprowadzić wodę rurociągiem z Morza Czerwonego do Morza Martwego, należy 
najpierw wpompować ją na wysokość 200 m n.p.m (szczyt wzgórz oddzielających oba morza 
– zob. rysunek powyżej). Przyjmij, że łączna sprawność zespołu silników elektrycznych oraz 
pomp pompujących wodę na wysokość 200 m wynosi 70%, a łączna sprawność zespołu 
turbin wykorzystujących spadek wody z wysokości 620 m oraz generatorów (prądnic) wynosi 
również 70%. 
 
Zadanie 2.4 (3 pkt) 
Oblicz moc oddawaną przez elektrownię do sieci (po odjęciu mocy wykorzystywanej do 
zasilania pomp), jeśli doprowadzano by do elektrowni 10 ton wody morskiej na sekundę. 
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Zadanie 2.5 (1 pkt) 
Wyjaśnij, uwzględniając sprawność urządzeń, dlaczego budowa rurociągu w tunelu na poziomie 
Morza Czerwonego i doprowadzenie tą drogą wody morskiej do elektrowni nad brzegiem 
Morza Martwego (zob. rysunek obok) 
zwiększyłaby moc oddawaną przez 
elektrownię do sieci, w porównaniu 
z poprowadzeniem rurociągu po powierzchni 
ziemi i pompowaniem wody na wysokość 
szczytu wzgórz. 
 

                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                

 
 
Zadanie 3. Naczynie z wodą (8 pkt) 
Do naczynia w kształcie prostopadłościanu, którego podstawą jest kwadrat 
o boku a (rys.) nalano wody. 
 
 
 
 
Zadanie 3.1 (1 pkt) 
Tę samą ilość wody, co poprzednio, nalano do innego naczynia w kształcie 

prostopadłościanu, którego podstawą jest kwadrat o boku 
1

2
a . 

a) Podaj wartość stosunku p'/p, gdzie p' jest ciśnieniem słupa wody przy dnie nowego 
naczynia, a p ciśnieniem słupa wody przy dnie poprzedniego naczynia. 

b) Podaj wartość stosunku Fp'/Fp, gdzie Fp' jest siłą parcia wody na dno nowego naczynia, 
a Fp siłą parcia wody na dno poprzedniego naczynia. Nie uwzględniaj siły parcia 
wynikającej z ciśnienia atmosferycznego. 

 

                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              

a
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Zadanie 3.2 (2 pkt) 
Ustal, wykonując obliczenia, do jakiej wysokości należy napełnić naczynie o boku a wodą, 
aby siła parcia na jedną ze ścian bocznych była równa co do wartości sile parcia na dno 
naczynia. Nie uwzględniaj siły parcia wynikającej z ciśnienia atmosferycznego. 
Wskazówka: Ciśnienie hydrostatyczne rośnie proporcjonalnie do wysokości słupa cieczy. 
 

                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              

 
 
Informacja do zadań 3.3-3.4. 
W bocznej ściance naczynia wykonano otwór, przez który 
wypływa woda. Otwór jest mały, tak że poziom wody 
w naczyniu zmienia się bardzo powoli. Zasięg z strumienia 
wody wypływającej przez otwór można obliczyć ze wzoru 

 hHhz  2 , gdzie H – wysokość poziomu wody, h – 

wysokość otworu. 
 
 
 
Zadanie 3.3 (3 pkt) 
Załóżmy, że można pominąć opory ruchu wody (rozproszenie energii). Przy tym założeniu 
z zasady zachowania energii wynika, że prędkość wypływu jest równa prędkości swobodnego 
spadku wody z jej górnego poziomu do poziomu otworu. Korzystając z tych informacji, 

wyprowadź wzór  hHhz  2 . 
 

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

H 

h

z 
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Zadanie 3.4 (2 pkt) 
Wykaż, zapisując odpowiednie wzory, że dla ustalonej wysokości poziomu wody w naczyniu 
największy zasięg strumienia wypływającej wody wystąpi dla otworu umieszczonego 

w połowie wysokości słupa (h = 
1

2
H ). 

 

                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              

 
 
Zadanie 4. Termopara (8 pkt) 
Termopara, nazywana również termoogniwem, składa się z dwóch różnych metali w postaci 
przewodów zespawanych lub zlutowanych na obu końcach. Jedno złącze umieszcza się 
w miejscu pomiaru temperatury, natomiast drugie utrzymuje się w stałej temperaturze 
odniesienia, np. topniejącym lodzie. Pod wpływem różnicy temperatur między złączami 
powstaje w obwodzie siła elektromotoryczna, proporcjonalna do tej różnicy temperatur. 
 

 
 
Do zbudowania pewnej termopary wykorzystano dwa przewody – jeden wykonany ze stopu 
niklu i chromu, a drugi ze stopu niklu i aluminium. Jedno złącze umieszczono w topniejącym 
lodzie i wykonano dokładne pomiary temperatury t2 drugiego złącza oraz napięcia U 
wskazywanego przez woltomierz. Wyniki zamieszczono w tabeli. 
 

t2, °C 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 

U, mV 0 2,05 5,00 6,15 8,15 10,15 12,20 14,30 15,55 18,50 

metal I

metal II metal II

temperatura 
odniesienia

miejsce pomiaru
temperatury 
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Zadanie 4.1 (4 pkt) 
a) Zaznacz punkty pomiarowe na wykresie zależności napięcia od różnicy temperatur złącz. 

 

b) Wysunięto przypuszczenie, że niektóre wyniki pomiarów zostały błędnie odczytane. 
Wykonaj wykres, ignorując błędne pomiary. Oznacz błędne pomiary krzyżykami. 

 

c) Czułość termopary można określić jako stosunek siły elektromotorycznej do różnicy 
temperatur złącz. Na podstawie wykresu wyznacz czułość opisanej termopary. Weź pod 
uwagę, że niektóre pomiary mogą być błędne. 

 

                                
                                
                                
                                
                                

 
Zadanie 4.2 (2 pkt) 
Wpisz do pól diagramu nazwy postaci energii, tak aby diagram poprawnie opisywał 
przemianę energii w termoparze. 

 
Zadanie 4.3 (2 pkt) 
W obwodzie termopary opisanej na poprzedniej stronie zamiast woltomierza umieszczono 
opornik o oporze 5 Ω. Opór drutu wykonanego z metalu I wynosił 0,3 Ω, a drutu wykonanego 
z metalu II (oba odcinki łącznie) – 0,5 Ω. Oblicz natężenie prądu w obwodzie, jeśli jedno 
złącze pozostawało w topniejącym lodzie, a drugie w temperaturze 200 °C. 

                                   
                                   
                                   
                                   

ΔT, °C

U, mV 

25

20

15

10

5

0
0  100   200     300        400         500 
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Zadanie 5. Pająk i zwierciadło (8 pkt) 
Pająk poruszał się wzdłuż osi optycznej zwierciadła kulistego wklęsłego o promieniu 40 cm 
ze stałą prędkością 2 mm/s skierowaną w stronę zwierciadła. W chwili początkowej pająk był 
w środku krzywizny zwierciadła. 
 
Zadanie 5.1 (3 pkt) 
Wpisz 3 prawidłowe cechy obrazu w każdym z poniższych zdań, wybierając każdą z nich 
spośród poniższych propozycji: 
 

 rzeczywisty / pozorny, 
 powiększony / pomniejszony / tej samej wielkości, co pająk, 
 prosty / odwrócony. 
 

W chwili początkowej obraz pająka w zwierciadle był ............................................................... 

................................................................................................. 

Po 50 sekundach ruchu obraz pająka w zwierciadle był .............................................................. 

................................................................................................. 

Po 150 sekundach ruchu obraz pająka w zwierciadle był ............................................................ 

................................................................................................. 

obliczenia                            
                                
                                
                                
                                

 
Zadanie 5.2 (1 pkt) 
Uzupełnij puste pola w tabeli przedstawiającej odległość pająka od zwierciadła x i odległość 
jego obrazu od zwierciadła y w wybranych chwilach czasu. 
 

t, s 0 5 40 45 80 85 90 

x, cm 40 39 32 31 24 23  

y, cm 40,0 41,1 53,3 56,4 120,0 153,3  
 

obliczenia                               
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Zadanie 5.3 (2 pkt) 
Na podstawie tabeli oszacuj wartość prędkości chwilowej obrazu pająka w chwili 
początkowej oraz po 40 sekundach i po 80 sekundach. 
 

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

 
Zadanie 5.4 (1 pkt) 
Podkreśl prawidłowy opis ruchu obrazu pająka w poniższym zdaniu. 
Ruch obrazu pająka w ciągu pierwszych 85 sekund był ( jednostajny / jednostajnie 

przyspieszony / niejednostajnie przyspieszony / jednostajnie opóźniony / niejednostajnie 

opóźniony ). 
 

Zadanie 5.5 (1 pkt) 
Opisz, w jaki sposób należałoby zmodyfikować wybór czasów t w powyższej tabeli, aby 
z większą dokładnością wyznaczyć prędkość chwilową w chwili początkowej. 

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

 
Zadanie 6. Silnik jonowy (10 pkt) 
Sonda kosmiczna Hayabusa została wystrzelona w celu zebrania próbek materii z planetoidy 
25143 Itokawa. Sonda weszła na orbitę heliocentryczną w pobliżu Itokawa i wylądowała 
na jej powierzchni w 2005 roku. Statek został wyposażony w prototypowe silniki jonowe, co 
pozwoliło na przyspieszanie sondy przez prawie dwa lata bez przerwy. Silnik jonowy jest to 
rodzaj silnika rakietowego, z którego wyrzucane są jony rozpędzane w polu 
elektrostatycznym. Najczęściej wykorzystywane są do tego jony ksenonu. Siłę ciągu silnika 

można obliczyć ze wzoru υ




t

m
F , gdzie m to masa jonów wyrzucanych w czasie t,  

a v jest ich prędkością, rozpatrywaną w układzie sondy. 
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Zadanie 6.1 (1 pkt) 
Podaj nazwę prawa fizyki, które tłumaczy zasadę działania silnika rakietowego, także jonowego. 
 

                              
                              
                              

 
Zadanie 6.2 (1 pkt) 
Oblicz siłę ciągu silnika jonowego, który zużywa 20 g ksenonu na dobę, jeżeli jony 
wyrzucane są z dyszy silnika z prędkością 30 km/s. 
 

                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              

 
Zadanie 6.3 (2 pkt) 
Oblicz przyrost wartości prędkości sondy o masie 500 kg, jeżeli silnik jonowy o sile ciągu 
9 mN zgodnej co do kierunku i zwrotu z ruchem sondy działał przez 3 lata. Wynik podaj 
w km/s. Pomiń zmianę masy sondy oraz wpływ innych sił na nią. 
 

                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              

 
Zadanie 6.4 (2 pkt) 
Oblicz wartość prędkości, jaką uzyska jednokrotnie zjonizowany jon ksenonu przyspieszony 
napięciem 1000 V. Przyjmij, że jon ma masę 131 u = 2,17·10–25 kg. 
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Zadanie 6.5 (3 pkt) 
Planetoida 25143 Itokawa krąży w odległości 1,32 AU od Słońca (zakładamy, że jest to orbita 
kołowa). Wykaż, że okres obiegu planetoidy wokół Słońca jest równy 1,52 lat ziemskich oraz 
oblicz jej prędkość na orbicie w km/s. 
Wskazówka: Jednostka astronomiczna (AU) jest jednostką odległości równą średniemu 
promieniowi orbity Ziemi wokół Słońca, 1 AU ≈ 150 mln km. 
 

                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              

 
 
Zadanie 6.6 (1 pkt) 
W opisywanym silniku do strumienia rozpędzonych jonów wstrzykiwano elektrony, które 
wiązały się z jonami, tak że w rzeczywistości silnik wyrzucał obojętne atomy ksenonu, a nie jony. 
Wyjaśnij, dlaczego silnik nie mógłby działać przez długi czas bez zobojętniania jonów ksenonu. 
 

                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              

 
 
Zadanie 7. Gorąca Ziemia (9 pkt) 
Geofizycy badali moc strumienia ciepła dopływającego z głębi Ziemi do powierzchni. Część 
tego strumienia jest skutkiem promieniotwórczości skał płaszcza i skorupy ziemskiej. 
Te wyniki można porównać z liczbą antyneutrin biegnących z wnętrza Ziemi i rejestrowanych 
przez detektory. Antyneutrina są produktem rozpadów promieniotwórczych i przenikają 
Ziemię praktycznie bez pochłaniania. 
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Zadanie 7.1 (1 pkt) 
Podaj nazwę rozpadów promieniotwórczych, w wyniku których powstają antyneutrina. 

Antyneutrina powstają w wyniku rozpadów .............................. 
 
Zadanie 7.2 (2 pkt) 

W wyniku rozpadu toru 
232

90 Th  powstają izotopy promieniotwórcze, które ulegają następnym 

przemianom, co kończy się na trwałym izotopie ołowiu 
208
82 Pb . Oblicz, ile przemian α i ile 

przemian β następuje w opisanym szeregu. 
 

                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                

 
 
Zadanie 7.3 (3 pkt) 
Przyjmijmy, że całkowita moc wyzwalana przez izotopy promieniotwórcze rozpadające się 
we wnętrzu Ziemi wynosi 22·1012 W, rozpad jednego jądra izotopu wyzwala (wraz 
z rozpadami pochodnymi następującymi w szeregu) energię 200 MeV, a towarzyszy temu 
emisja 3 antyneutrin. Oblicz liczbę antyneutrin emitowanych przez 1 m2 powierzchni Ziemi 
w ciągu 1 sekundy. 
Wskazówka: 1 eV = 1,6·10–19 J. 
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Zadanie 7.4 (3 pkt) 
Głównym izotopem promieniotwórczym występującym w skałach jest 238U, którego okres 
połowicznego rozpadu wynosi 4,5·109 lat. Aktualnie średnia zawartość uranu 238U w skorupie 
ziemskiej wynosi 1,1 g/t (ilość gramów izotopu w każdej tonie skał). Dopisz jednostki na osi 
pionowej i narysuj wykres średniej zawartości uranu 238U w skorupie ziemskiej w zależności 
od czasu, który upłynął (lub upłynie) od powstania Ziemi. Grubszą linią pionową oznaczono 
aktualny moment. 

obliczenia                            
                                
                                
                                
                                
                                

zawartość uranu, g/t 

       0           1            2           3            4           5            6           7            8            9          10          11 
powstanie 
   Ziemi 

t,  mld lat
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