
KOD ZDAJĄCEGO

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY
Z FIZYKI I ASTRONOMII

Arkusz rozszerzony
Czas pracy 150 minut

Instrukcja dla zdającego
1. Proszę sprawdzić, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 10 stron.

Ewentualny brak należy zgłosić przewodniczącemu zespołu nadzo-
rującego przebieg egzaminu.

2. Proszę uważnie czytać wszystkie polecenia.
3. Rozwiązania i odpowiedzi należy zapisać czytelnie w miejscu na to

przeznaczonym przy każdym zadaniu.
4. W rozwiązaniach zadań rachunkowych trzeba przedstawić tok ro-

zumowania prowadzący do ostatecznego wyniku oraz pamiętać 
o podaniu jednostek obliczanych wielkości.

5. W trakcie obliczeń można korzystać z kalkulatora.
6. Proszę pisać tylko w kolorze czarnym; nie pisać ołówkiem.
7. Nie wolno używać korektora.
8. Błędne zapisy trzeba wyraźnie przekreślić.
9. Brudnopis nie będzie oceniany.

10. Obok każdego zadania podana jest maksymalna liczba punktów, którą
można uzyskać za jego poprawne rozwiązanie.

Życzymy powodzenia!

Za poprawne 
rozwiązanie 

wszystkich zadań 
można otrzymać 

łącznie 
60 punktów
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Zadanie 1 (12 pkt) Linia technologiczna
Na rysunku zamieszczono fragment linii technologicznej służącej do transportu kul łoży-
skowych.

Uchwyt co 1,50 s kładzie kulę na pochyłą powierzchnię, po której  toczy się ona bez po-
ślizgu. Na końcu pomostu w punkcie B kula opuszcza podłoże z prędkością, której war-
tość wynosi 1,30 m/s i spada do spoczywającej skrzynki. Skrzynka, pokonując prostolinio-
wy odcinek o długości 0,40 m, dostarcza kulę do punktu E, gdzie kula się zatrzymuje.
Przyjmij, że g = 10 m/s2.

1.1. (1 pkt) Uzasadnij, dlaczego kula przemieszczając się po pochyłej powierzchni, jed-
nocześnie obraca się ruchem przyspieszonym.

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

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

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

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

1.2. (4 pkt) Oblicz wartość prędkości środka kuli w punkcie A. Moment bezwładności
kuli wyraża się wzorem J = 0,4mr2

E
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1.3 (2 pkt) Rozważany odcinek linii technologicznej jest tak zaplanowany, że uchwyt
kładzie na pochylnię kulę w momencie, gdy poprzednia uderza w środek skrzynki 
(w punkcie D). Oblicz, ile czasu zajmuje kuli pokonanie odcinka AB, jeżeli na prze-
bycie pochyłej powierzchni kula zużywa 1,14 s. Pomiń siły oporu powietrza.

1.4 (2 pkt) Podczas spadania kula zwiększa swoją prędkość i pęd. Wyjaśnij, dlaczego pęd
skrzynki z kulą tuż po zderzeniu jest mniejszy od pędu kuli w momencie zderzenia
ze skrzynką.

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

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

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

1.5 (3 pkt) Skrzynka wraz z kulą odjechała z punktu D z prędkością 0,43 m/s i dojecha-
ła do punktu E. Współczynnik tarcia skrzynki o podłoże wynosi 0,02. Oblicz czas po-
dróży kuli w skrzynce.
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Zadanie 2 (11 pkt) Nowe planety
W gwiazdozbiorze Andromedy można znaleźć słabo świecącą gwiazdę -And. Znajduje
się ona w odległości 57 lat świetlnych od Słońca i w katalogach jej typ widmowy oznaczo-
no F8V. Wokół tej gwiazdy krążą dwie dotąd odkryte planety. Poniżej w tabeli zamiesz-
czono niektóre dane tych planet.

2.1 (2 pkt) Oblicz okres obiegu planety B wokół gwiazdy -And.

2.2 (4 pkt) Oblicz masę gwiazdy -And.υ

υ

υ

Planeta
Średnia odległość 

od gwiazdy
Okres obiegu

Planeta A 9×109 m 4,6 dni

Planeta B 126,5×109 m –
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2.3 (2 pkt) Poniżej zamieszczono schemat diagramu Hertzsprunga – Russela.

Zaznacz na diagramie obecną pozycję -And zakładając, że jej jasność jest 
w przybliżeniu równa jasności Słońca i napisz nazwę tej kategorii gwiazd, do której nale-
żą Słońce i -And.

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

2.4 (3 pkt) Odkrycia dokonywane w astronomii są często bardzo ważne,  ponieważ zmie-
niają poglądy ludzkości na miejsce człowieka we Wszechświecie. Poniżej wypisano na-
zwiska trzech uczonych. Zapisz przy każdym nazwisku, czego dotyczyło ich odkrycie.

Kopernik ...................................................................................................................................

Hubble ......................................................................................................................................

Wolszczan .................................................................................................................................

Zadanie 3 (13 pkt) Latarka z soczewką
Latarka, zamieszczona poniżej na rysunku, składa się z układu elektrycznego 
i optycznego.

Układ elektryczny tej latarki zawiera żarówkę, dwa jednakowe ogniwa o sile elektromo-
torycznej 1,5 V każde oraz wyłącznik. Natężenie prądu elektrycznego płynącego przez
żarówkę podczas pracy latarki ma wartość 0,2 A i wtedy opór żarówki wynosi 12 W.

3.1 (1 pkt) Narysuj schemat układu elektrycznego latarki zasilanej dwoma ogniwami.

υ

υ
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3.2 (2 pkt) Włókno żarówki podczas przepływu prądu rozgrzewa się. Oblicz, ile energii
cieplnej wydzieliło się we włóknie żarówki podczas 20 minut świecenia.

3.3 (3 pkt) Oblicz opór wewnętrzny pojedynczego ogniwa latarki.

W głowicy latarki znajduje się układ optyczny składający się z płasko-wypukłej szklanej
soczewki i żarówki. Żarówkę można zbliżać lub oddalać od soczewki poprzez liniowe
przesuwanie głowicy (rysunek).
Uczniowie chcąc wykorzystać latarkę do wyznaczenia promienia krzywizny soczewki za-
mocowali latarkę tak, że mogli mierzyć odległość włókna żarówki od soczewki (x) oraz
odległość powstającego na ekranie ostrego obrazu włókna żarówki od soczewki (y). 
W tabeli zamieszczono wyniki dokonanych pomiarów i obliczeń.

3.2 (1 pkt) Wykaż, posługując się równaniem soczewki, że można to równanie przedsta-
wić w postaci Y =  Z – X, gdzie X = 1/x; Y = 1/y a Z jest zdolnością skupiającą so-
czewki.

x, cm

y, cm

2,2

1,4

1,6

1,6

1,4

1,9

1,2

2,4

1,0

4,0

X = 1/x 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

Y = 1/y 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3



Przyk ładowy arkusz  matura lny – poz iom rozszerzony

199www.wsip.com.pl

3.3 (3 pkt) Wykonaj wykres zależności Y (X). Skalę dobierz tak, aby było możliwe prze-
cięcie wykresu z osią Y. 

3.4 (2 pkt) Na podstawie wykonanego wykresu, wyznacz ogniskową soczewki.

3.5 (1 pkt) Oblicz promień krzywizny soczewki. Współczynnik załamania światła w szkle
wynosi 1,5.
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Zadanie 4 (14 pkt) Rozpad jądra berylu. 
Jądro berylu , którego masa jest równa 13,28872×10-27 kg jest jednym z najmniej trwałych
jąder atomowych. Nieruchome jądro berylu rozpada się na dwie cząstki a. Załóżmy, że
każda powstająca podczas rozpadu jądra berylu cząstka posiada energię kinetyczną rów-
ną 0,023 MeV. Proces rozpadu jądra rejestrowany jest w polu magnetycznym, a identyfi-
kacja powstałych cząstek odbywa się zazwyczaj w polu magnetycznym lub w polu elek-
trycznym, albo jednocześnie w jednym i drugim. Masa cząstki  a wynosi 6,65×10-27 kg.

4.1 (1 pkt) Wyraź energię cząstek a w dżulach.

4.2 (3 pkt) Wykaż, że wartość prędkości względnej cząstek a powstałych podczas rozpa-
du jest równa około 2,1×106m/s.

4.3 (2 pkt) Oblicz długość fali de Broglie'a dla powstałej w rozpadzie cząstki a.

4.4 (2 pkt) Proces rozpadu obserwowano w jednorodnym polu magnetycznym, którego
wektor indukcji zaznaczono na rysunku zamieszczonym poniżej.
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Zaznacz w polu magnetycznym kierunek działania sił na cząstki a powstałe w rozpadzie 
i narysuj tory ruchu tych cząstek. Załóż, że wektory prędkości cząstek a leżą w płaszczyź-
nie rysunku. 

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

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

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

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

4.5 (3 pkt) Gdy obserwowano rozpad jądra berylu w jednorodnym polu elektrycznym,
którego linie pola były prostopadłe do wektora prędkości cząstek, to cząstki a po-
wstałe po rozpadzie poruszały się po parabolach. Udowodnij, że równanie toru
cząstki a w tym polu można zapisać formułą matematyczną:

gdzie E – natężenie pola elektrycznego, q – ładunek cząstki, Ek – energia kinetyczna
cząstki.

Pomiń wpływ pola grawitacyjnego.

y qE
E
x
k4
2
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4.6 (3 pkt) Rozpad jąder rządzi się pewnym prawem statystycznym. Zawsze po tym sa-
mym czasie (zwanym czasem połowicznego zaniku) rozpada się połowa jąder pier-
wiastka. Czas ten dla berylu wynosi 6,7×10-17 s. Oblicz, ile jąder berylu rozpad-
nie się po czasie 46,9×10-17 s, jeżeli początkowo w naczyniu znajdował się jeden gram
tego izotopu. Przyjmij, że masa molowa jest równa liczbie masowej.

Zadanie 5 (10 pkt) Szczoteczka do zębów
Elektryczna szczoteczka do zębów, wykonująca ruchy oscylacyjne i rotacyjne, zasilana jest
napięciem 9 V pochodzącym z akumulatora znajdującego się w rękojeści szczoteczki. Do za-
silania baterii służy ładowarka podłączona do prądu przemiennego o napięciu 230 V i czę-
stotliwości 50 Hz. Rękojeść szczoteczki nie posiada bezpośredniego kontaktu elektryczne-
go z ładowarką. Akumulator ładowany jest za pomocą transformatora, który zostaje złożony
w momencie położenia rękojeści na ładowarce. Podczas ładowania akumulatora światełko
znajdujące się w bocznej ściance rękojeści zapala się, a podczas zdejmowania rękojeści z ła-
dowarki gaśnie. Schemat rękojeści szczoteczki i ładowarki przedstawiono na rysunku.

4
8 Be
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5.1 (2 pkt) Wymień dwa zjawiska, które muszą zachodzić w obwodzie wtórnym transfor-
matora, aby prawidłowo przebiegał proces ładowania akumulatora.

1..................................................................................................................................................

2..................................................................................................................................................

5.2 (3 pkt) Skuteczna wartość natężenia prądu w uzwojeniu pierwotnym jest równa 46 mA.
Współczynnik samoindukcji zwojnicy wynosi 0,5 H. Oblicz rzeczywisty opór uzwoje-
nia pierwotnego transformatora.

5.3 (2 pkt) Wyjaśnij, dlaczego w obwodzie wtórnym, w którym znajduje się akumulator,
po zdjęciu szczoteczki z ładowarki, żarówka gaśnie.

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

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

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

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

5.4 (3 pkt) Główka szczoteczki wykonuje drgania, których zależność wychylenia od cza-
su zamieszczono poniżej na wykresie.
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Oblicz maksymalną wartość prędkości główki szczoteczki w ruchu oscylacyjnym i naszkicuj
wykres zależności prędkości od czasu dla rozważanej główki szczoteczki.

BRUDNOPIS
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Schemat punktowania zadań – propozycja.

1.1

1.3

1.4

1.5

Stwierdzenie, że na kulę działa siła tarcia statycznego,

której niezerowy moment siły względem osi obrotu powoduje
obrót kuli.

Zapisanie, że .E E mghk p

Obliczenie czasu spadku .t h
gBD = =2 0 2, s

Zapisanie poszukiwanego czasu równaniem

.t t t tAB OA BD= − + =( ) ,0 16 s

Zapisanie, że pęd kulki w momencie zderzenia kulki ze
skrzynką tworzy kąt a z podłożem.

Skrzynka może poruszać się jedynie poziomo, dlatego zgodnie
z zasadą zachowania pędu, skrzynce zostaje przekazana jedy-
nie pozioma składowa pędu kuli, pionowa składowa zostanie
przekazana Ziemi.
/zdający może zamiast opisu posłużyć się rysunkiem z wektoro-
wym diagramem pędów i wskazać, że tylko składowa pozioma
pędu przekazywana jest skrzynce/.

Zapisanie szukanej wielkości równością

gdzie .a F
m

t
a
0

Zauważenie, że siłą hamującą jest siła tarcia dlatego przyspie-
szenie przyjmuje postać .a g

Wyliczenie czasu  t = 2,15 s.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

Razem za zadanie 1 12 pkt

Zadanie Rozwiązanie punkty

2.1 Otrzymanie zależności i podstawienie 

do wzoru prawidłowych danych.

T
T a

a
B

A B

A

2 3

3 1

Zapisanie, że energia kinetyczna toczącej się kuli jest równa

.E m I
k

2 2

2 2
1

Otrzymanie zależności .E mk 0 7 2, 1

Obliczenie wartości prędkości kuli .1 4, m
s 1

4
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3.1

Zadanie Rozwiązanie punkty

2.2

Otrzymanie wyniku TB = 242,48 dnia. 1

Zastosowanie prawa grawitacji i warunku ruchu punktu 

po okręgu do otrzymania zależności .
GM
r

2 1

Zapisanie, że .
2 r
T

GM
r

1

Wyliczenie poszukiwanej masy .M R
GT
4 2 3

2
1

Otrzymanie wyniku Mgw » 2,73 × 1030 kg. 1

4

2.3

Zaznaczenie położenia -And – między typami F i G blisko G
Słońce i -And należą do gwiazd ciągu głównego.υ

υ

2 2

2.4

Kopernik – hipoteza o ruchu Ziemi i planet wokół Słońca 1

Hubble – odkrycie rozszerzania się Wszechświata 
(oddalanie się galaktyk).

1

Wolszczan – odkrycie planet krążących wokół innych gwiazd. 1

3

Razem zadanie 2  11 pkt

1 1

3.2
Otrzymanie zależności .Q I Rt2 1

Wyliczenie wartości mocy Q=576 J. 1
2

3.3

Zastosowanie II prawa Kirchhoffa 2 = 2IRw + IRz. 1

Otrzymanie zależności .R
IR
Iw

z2
2

1

Obliczenie wartości oporu jednego ogniwa Rw = 1,5 W. 1

3

3.4 bo .
1
f

ZX Y Z
1 1 1
x y f

1 1



Schemat  punktowania zadań – propozyc je

207www.wsip.com.pl

Zadanie Rozwiązanie punkty

3.5

Opisanie i wyskalo-
wanie osi – 1 p.
Naniesienie danych
na wykres – 1 p.
Poprowadzenie pro-
stej do przecięcia
z osią Y – 1 p. 3 3

3.6
Y = Z – X zatem dla X = 0, Y = Z » 1,2 cm-1. 1

Z= 1/f f » 0,8 cm. 1
2

3.7 Wyliczenie z zależności wartości 
promienia R » 0,4 cm.

Z
n
n R
sz

pow
( )1 1

1 1

Razem za zadanie 3 13 pkt

4.1 Uzyskanie wartości 3,68 × 10-15 J. 1 1

4.2

Zauważenie, że całkowity pęd cząstek musi być równy zero,
dlatego cząstki poruszają się w przeciwne strony więc wartość
względnej prędkości cząstek jest sumą wartości prędkości
każdej cząstki .w 2

1

Otrzymanie zależności .
2E
m
k 1

Otrzymanie żądanej wartości prędkości względnej .2 1, m
s 1

3

4.3
Zapisanie długości fali de Broglie'a w postaci   .

h
mEk2

1

Obliczenie długości fali » 9,5 10-14 m. 1

2

4.4

Zapisanie, że cząstki będą poruszać się po okręgu, bo działająca
na nie siła Lorentza ma charakter siły dośrodkowej. Zaznaczenie
na rysunku sił i torów cząstek w polu magnetycznym

υ υ

1 2
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5.1

Zadanie Rozwiązanie punkty

4.5

Zapisanie wyrażeń , i .F E q= ⋅a F
m

=y at=
2

2
1

Zapisanie, że i .υ = 2E
m
kt x=

υ
1

Uzyskanie wyrażenia .y qE
E
x
k

=
4

2
1

3

4.6

Obliczenie, że .
N
N

m
m0 0

1
128

= = 1

Obliczenie, że początkowa liczba atomów berylu wynosiła
jedną ósmą liczby Avogadra, czyli około 7,52×1022 atomów.

1

Obliczenie liczby atomów, które się rozpadły, czyli 
pierwotnej liczby, czyli 7,4652×1022 atomów.

127
128 1

3

Wypisanie zjawisk (2 z poniższej listy):
1. zjawisko indukcji /zjawisko indukcji wzajemnej;
2. prostowanie prądu przemiennego;
3. zamiana energii elektrycznej w chemiczną/ reakcje 

chemiczne zachodzące w akumulatorze.

2 2

5.2

Otrzymanie zależności .R Z L= −2 2 2w 1

Zastosowanie prawa Ohma i obliczenie zawady 

.Z
U
I
sk

sk
= ≈ 5000 Ω 1

Wyliczenie wartości poszukiwanego oporu .R ≈ 4997 Ω 1

3

5.3

Zauważenie, że dioda w obwodzie z ogniwem połączona jest
w kierunku zaporowym.

1

Dla takiej polaryzacji diody przez złącze płynie prąd nośni-
ków mniejszościowych o bardzo małej wartości natężenia,
dlatego żarówka nie świeci.

1

2

5.4

Zastosowanie równości i obliczenie wartości
.υmax , /= 1 26 m s

max = Awυ
1

Wyskalowanie i opisanie osi.

Narysowanie poprawnej krzywej.

1

1

3

υ

Razem za zadanie 5 10 pkt

Razem za zadanie 4 14 pkt


