
PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY
Z ZAMKOREM

FIZYKA I ASTRONOMIA

POZIOM ROZSZERZONY

1.	 Sprawdź,	czy	arkusz	egzaminacyjny	zawiera	11	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.	 Do	niżej	zamieszczonej	tabelki	wpisz	swój	numer	PESEL.

9.	 Nie	wpisuj	żadnych	znaków	w	kratkach	przy	numerach	zadań.	
Są	one	przeznaczone	dla	egzaminatora.

Styczeń 2014

Czas pracy: 
150 minut

Liczba punktów 
do uzyskania: 60

PESEL
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Zadanie 1. Bryła lodu (12 pkt) 

Bryła lodu w kształcie prostopadłościanu o wysokości H = 0,2 m i polu 
poprzecznego przekroju S = 100 cm2 pływa po wodzie (rysunek). Gę-
stość lodu rl = 900 kg/m3, gęstość wody rw = 1000 kg/m3.

Zadanie 1.1 (2 pkt) 
Zakładając dla uproszczenia, że bryła pływa w pozycji pionowej, ob-
licz wysokość jej części wynurzonej. 

Zadanie 1.2 (1 pkt) 
Napisz krótki tekst uzasadniający, że wartość siły 



F którą musimy działać na lód, aby zwiększyć jego 
głębokość zanurzenia o x, jest wprost proporcjonalna do x.

Zadanie 1.3 (4 pkt) 
Wyraź wzorem i oblicz wartość liczbową współczynnika proporcjonalności w funkcji F(x) oraz mini-
malną wartość siły potrzebnej do całkowitego zanurzenia bryły. Przyjmij, że wartość przyspieszenia 
ziemskiego jest równa 10 m/s2. Narysuj wykres F(x).
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Zadanie 1.4 (2 pkt) 
Oblicz pracę, którą musimy wykonać, aby lód zanurzyć całkowicie w wodzie.

Zadanie 1.5 (3 pkt) 
Po zanurzeniu na dodatkową głębokość x i usunięciu siły 



F bryła wykonuje drgania. Napisz, z czego 
wynika, że są to drgania harmoniczne i oblicz okres tych drgań.
Przyjmij, że są to drgania nietłumione (w rzeczywistości są one tłumione na skutek dość dużej siły 
oporu wody).

Zadanie 2. Ciepło wymienione przez gaz z otoczeniem (7 pkt)

Jeden mol gazu doskonałego poddano przemianie zilustrowanej na wykresie w układzie współrzęd-
nych V, p. W wyniku tej przemiany gaz przeszedł ze stanu 1 do stanu 2.

Zadanie 2.1 (2 pkt) 

Oblicz temperaturę gazu w stanie 1 i w stanie 2.
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Zadanie 2.2 (5 pkt) 

Korzystając z wykresu i z pierwszej zasady termodynamiki, wywnioskuj, czy podczas przejścia ze sta-
nu 1 do stanu 2 ciepło zostało przez gaz pobrane czy oddane. Przedstaw kolejne kroki rozumowania.

Zadanie 3. Pole magnetyczne przewodników z prądem (9 pkt)

Trzy cienkie i bardzo długie, izolowane przewodniki prostoliniowe 
leżą w jednej płaszczyźnie tak, jak pokazuje rysunek. Odległość 
a = 10 cm. W przewodniku 1 płynie prąd o natężeniu I1 = I, w prze-
wodniku 2 – prąd o natężeniu I2 = 6I, a w przewodniku 3 – prąd 
o natężeniu I3 = 2I, gdzie I = 1 A. Kierunki prądów są zaznaczone 
na rysunku. Punkt P leży w jednakowej odległości od przewodni-
ków 1 i 3 i w odległości a od przewodnika 2.

Zadanie 3.1 (4 pkt)

Wykonaj potrzebne obliczenia, aby wypełnić poniższą tabelę, w któ-
rej 
  

B B B1 2 3, i  oznaczają wektory indukcji pola magnetycznego wy-
tworzonego w punkcie P przez kolejne przewodniki.     1

Wektor indukcji Zwrot 1
Wartość wektora

wzór liczba (w SI)
  

B B B1 2 3, i

  

B B B1 2 3, i

  

B B B1 2 3, i

Zadanie 3.2 (2 pkt) 

Zapisz związek wektora indukcji 


B wypadkowego pola magnetycznego w punkcie P z wektorami 
  

B B B1 2 3, i  oraz związek wartości B wektora 


B z wartościami B1, B2 i B3.
  
    



B = _________________             B = ___________________

1 Zwrot zaznacz, rysując: ↑←↓→ ⊗, , , , ,
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Zadanie 3.3 (1 pkt) 

Oblicz wartość liczbową wektora 


B w punkcie P.

Zadanie 3.4 (2 pkt) 

Rozstrzygnij, czy w punkcie P’ położonym symetrycznie do punktu P (względem przewodnika 2) 
indukcja wypadkowego pola magnetycznego wytworzonego przez wszystkie przewodniki jest taka 
sama, jak punkcie P. Podaj uzasadnienie.

Zadanie 4. Wiązka elektronów (10 pkt)

Wiązka elektronów przechodzi kolejno przez dwa jednorodne pola elektrostatyczne wytworzone przez 
odpowiednio naelektryzowane płytki. Napięcie U = 300 V przyłożone do pierwszej pary płytek przy-
spiesza elektrony. Każdy elektron w wiązce wchodzącej do obszaru pola przyspieszającego ma energię 
kinetyczną E0 = 100 eV. Następnie wiązka, przechodząc przez drugą parę płytek, zostaje odchylona od 
pierwotnego kierunku. 

Zadanie 4.1 (3 pkt) 

Oblicz szybkość początkową u0 elektronu w wiązce.
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Zadanie 4.2 (2 pkt) 

Oblicz, ile razy energia kinetyczna elektronu opuszczającego pole przyspieszające jest większa od 
jego początkowej energii kinetycznej.

 

Zadanie 4.3 (3 pkt) 

Ile razy zmieniła się (wzrosła czy zmalała) długość fali de Broglie’a wiązki elektronów w wyniku 
przyspieszenia (przedstaw odpowiednie rozumowanie)?

Zadanie 4.4 (2 pkt) 

Rozstrzygnij, czy na pozostałych częściach toru od punktu P aż do punktu K długość fali de Broglie’a 
wiązki elektronów uległa dalszej zmianie.



7
Próbny egzamin maturalny z fizyki i astronomii

poziom rozszerzony (2014)

Zadanie 5. Układy zwierciadeł płaskich  (6 pkt)

Stoisz pośrodku między dwoma płaskimi lustrami, których wzajemna odległość jest równa 1 m.

Zadanie 5.1 (2 pkt) 

Narysuj (tzn. zaznacz strzałkami) trzy kolejne obrazy swojej postaci, które powstają w każdym lu-
strze i podaj odległości między sąsiednimi obrazami. Nie rysuj promieni świetlnych, lecz skorzystaj 
z posiadanej wiedzy o cechach obrazu powstającego w zwierciadle płaskim.

1 m

Zadanie 5.2 (1 pkt) 

Wyjaśnij, dlaczego w każdym lustrze powstaje nieskończenie wiele obrazów.

Zadanie 5.3 (1 pkt) 

Tych obrazów nie możesz zaobserwować, ponieważ każdy następny obraz jest zasłonięty przez po-
przedni. Odpowiedz na pytanie: Jak należy zmienić położenie zwierciadeł, abyś – stojąc przodem do 
jednego zwierciadła – mogła (mógł) zobaczyć w nim kolejne obrazy swojej głowy.
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Zadanie 5.4 (2 pkt) 

Przez peryskop łodzi podwodnej oglądamy obraz ptaka siedzącego na krze lodowej (na rysunku jest on 
zaznaczony strzałką). Peryskop zawiera dwa równoległe zwierciadła płaskie, nachylone do pionowej 
osi OO’ pod kątem 45° i odległe od siebie o d1. Odległość ptaka od punktu P górnego zwierciadła jest 
równa d2. 

Zaznacz na rysunku obraz ptaka
• powstający  w górnym zwierciadle,

• oglądany w dolnym zwierciadle; oblicz odległość tego obrazu od dolnego zwierciadła.

Zadanie 6. Czułość oka (9 pkt)

Oko ludzkie jest najbardziej czułe na światło żółte. Zaadaptowane do ciemności może dostrzec żółty 
sygnał świetlny, jeśli natężenie światła padającego na źrenicę jest równe minimum 4,3 · 10−13 W/m2. 
Średnica źrenicy oka w ciemności wynosi 8 mm.

Zadanie 6.1 (4 pkt) 

Oblicz najmniejszą liczbę fotonów światła żółtego o długości fali 589 nm, które muszą wpaść do oka 
w czasie 1 sekundy, aby sygnał świetlny został przez oko dostrzeżony.
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Zadanie 6.2 (2 pkt) 

Oblicz moc, którą musi mieć wówczas punktowe źródło światła odległe od oka o 1 km. Zakładamy, 
że źródło promieniuje światło żółte jednakowo we wszystkich kierunkach.

Zadanie 6.3 (3 pkt) 

Oblicz liczbę wszystkich fotonów światła żółtego wysyłanych przez to źródło w czasie 1 sekundy.

Zadanie 7. Rozpad polonu i energia odrzutu (7 pkt)

Jądro promieniotwórczego izotopu polonu 84
210Po wysyła cząstkę a, zamieniając się w trwałe jądro 

ołowiu.

Zadanie 7.1 (1 pkt) 

Napisz reakcję rozpadu polonu.

W tabeli zostały podane (w pewnych umownych jednostkach) aktywności próbki polonu 84
210Po w czter-

dziestodniowych odstępach czasu.

t (dni) 0 40 80 120 160 200 240

A (jedn.) 50,0 40.9 33,5 27,5 22,4 18,4 15,0



10
Próbny egzamin maturalny z fizyki i astronomii

poziom rozszerzony (2014)

Zadanie 7.2 (1 pkt) 

Korzystając z tabeli, narysuj wykres A(t).

Zadanie 7.3 (1 pkt) 

Na podstawie wykresu oszacuj czas połowicznego rozpadu polonu 84
210Po.

Zadanie 7.4 (2 pkt) 

Ze spoczywającego działa o masie M zostaje wystrzelony pocisk o masie m. Wykaż, że stosunek ener-
gii kinetycznej wystrzelonego pocisku do energii kinetycznej odrzutu działa jest równy odwrotnemu 
stosunkowi ich mas.
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Zadanie 7.5 (2 pkt) 

Energia wyzwolona w reakcji rozpadu 84
210Po, równa 5,5MeV, to suma energii kinetycznej cząstki a 

i energii kinetycznej odrzutu jądra ołowiu. Dla uproszczenia zakładamy, że rozpadowi ulega swobod-
ne jądro polonu. Oblicz w kiloelektronowoltach energię odrzutu jądra ołowiu (skorzystaj z wyniku 
uzyskanego w poprzednim punkcie zadania).


