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Zadanie 1. (1 p.)
Wybierz ten zestaw wielkości fizycznych, który zawiera wyłącznie wielkości skalarne.
a. ciśnienie, czas, przyspieszenie b. droga, prędkość, masa
c. współczynnik tarcia, pęd, czas d. czas, droga, ciśnienie

Zadanie 2. (1 pkt)
Rowerzysta jadąc po prostoliniowym torze, przejechał 1/4 drogi z prędkością 20 km / h, a resztę drogi z prędkością 10 km / h. 
Średnia prędkość rowerzysty na całej drodze miała wartość około:
a. 15 km / h. b. 17,5 km / h. c. 11,4 km / h. d. 12,5 km / h.

Zadanie 3. (1 pkt)
Spadochroniarz, którego masa wraz ze spadochronem wynosi 85 kg, spada pionowo w dół z prędkością o stałej wartości 4,5 m / s. 
Siła oporu powietrza ma wartość około:
a. 850 N. b. 450 N. c. 45 N. d. 85 N.

Zadanie 4. (1 pkt)
Przyspieszenie grawitacyjne na Księżycu wynosi około 1,6 m / s2. Okres drgań wahadła matematycznego na Księżycu jest w po-
równaniu z okresem drgań tego samego wahadła na Ziemi:
a. taki sam.
b. dłuższy.
c. krótszy.
d. okresów drgań nie da się porównać bez znajomości długości wahadła.

Zadanie 5. (1 pkt)
Wybierz zdanie fałszywe.
a.	Siła dośrodkowa zmienia energię kinetyczną ciała, na które działa.
b.	Jeśli prędkość ciała wzrośnie trzykrotnie, to jego energia kinetyczna wzrośnie dziewięciokrotnie.
c.	Siła tarcia nie zależy od wielkości stykających się powierzchni.
d.	Fale radiowe rozchodzą się z taką samą prędkością jak światło.

Zadanie 6. (1 pkt)
W zbiorniku z ruchomą ścianą znajduje się tlen, który rozprężył się izotermicznie po pobraniu ciepła Q = 350 J. Energia we-
wnętrzna tlenu zmieniła się o:
a. 350 J. b. 175 J. c. 100 J. d. 0 J.

Zadanie 7. (1 pkt)
Soczewka skupiająca daje obraz pozorny tylko wtedy, gdy:
a.	odległość przedmiotu od soczewki jest równa ogniskowej.
b.	odległość przedmiotu od soczewki jest większa niż ogniskowa.
c.	odległość przedmiotu od soczewki jest mniejsza niż ogniskowa.
d.	w takiej soczewce zawsze powstaje obraz rzeczywisty.

zadania zamknięte
W zadaniach od 1. do 10. wybierz i zaznacz jedną poprawną odpowiedź.
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Zadanie 8. (1 pkt)
W półprzewodnikach domieszkowych typu p w porównaniu z półprzewodnikami samoistnymi mamy do czynienia z:
a. niedoborem elektronów.  b. niedoborem dziur.
c. nadmiarem elektronów.  d. nadmiarem dziur.

Zadanie 9. (1 pkt)
W reakcji jądrowej 82

208
2
4

84
210 2Pb Po+ → +α z  cząstka oznaczona literą z to:

a. elektron. b. neutron. c. proton. d. antyproton.

Zadanie 10. (1 pkt)
Energia kinetyczna protonu jest dwa razy większa od jego energii spoczynkowej. Prędkość protonu ma wartość:
a. 0,94 c. b. 0,6 c. c. 0,75 c. d. c.

zadania otwarte
Rozwiązanie każdego zadania należy przedstawić pod treścią, w wyznaczonym do tego miejscu.

Zadanie 11. Skrzynia (4 pkt)
Na rysunku przestawiono skrzynię o masie 20 kg poruszającą się po 
poziomej powierzchni ze stałym przyspieszeniem o wartości 5 m / s2. 
W kierunku pionowym na skrzynię działa siła ciężkości Q oraz siła 
reakcji podłoża S. Siła FC ma wartość 220 N.

11.1. (1 pkt)
Oblicz wartości sił Q oraz S.

S

FC

Q
→

→

→
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11.2. (2 pkt)
Oblicz wartość siły tarcia działającej na skrzynię. Dorysuj wektor siły tarcia, uwzględniając jego długość w porównaniu z dłu-
gością wektora FC.

11.3. (1 pkt)
Oblicz współczynnik tarcia.



147 Przykładowy arkusz maturalny poziomu podstawowego

Zadanie 12. Kulki w wodzie (5 pkt)
W naczyniu wypełnionym wodą o gęstości 1000 kg / m3 znajdu-
ją się dwie kulki o takiej samej objętości. Kulka 1 jest zanurzona 
do połowy, kulka 2 spoczywa na dnie.

12.1. (1 pkt)
Wykaż, powołując się na odpowiednie prawo, że siła wyporu dzia-
łająca na kulkę 1 jest dwa razy mniejsza niż siła wyporu działają-
ca na kulkę 2.

12.2. (1 pkt)
Wyjaśnij, dlaczego kulka 2 utonęła, mimo że działa na nią większa siła wyporu niż na kulkę 1.

1

2
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12.3. (3 pkt)
Udowodnij, że gęstość kulki 1 wynosi 500 kg / m3.

Zadanie 13. Ziemia i Księżyc (5 pkt)
Księżyc krąży wokół Ziemi w odległości 60 razy większej od promienia Ziemi. W takiej odległości pole grawitacyjne Ziemi jest 
polem centralnym. Masa Księżyca jest 81 razy mniejsza od masy Ziemi, a jego promień jest 3,7 razy mniejszy niż promień Ziemi.

13.1. (2 pkt)
Oblicz natężenie ziemskiego pola grawitacyjnego w takiej odległości od Ziemi, w jakiej znajduje się Księżyc.
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13.2. (1 pkt)
Oblicz wartość siły przyciągania grawitacyjnego między Ziemią i Księżycem.

13.3. (2 pkt)
Wykaż, że Twój ciężar na Ziemi jest około sześć razy większy od ciężaru na Księżycu.
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Zadanie 14. Piłeczki pingpongowe (5 pkt)
Dwie identyczne piłeczki pingpongowe zwisały pionowo na nitkach o jednakowych długościach. Nitki zawieszono na wspólnym 
haczyku. Gdy obie piłeczki naelektryzowano ładunkiem tego samego znaku, to działająca między nimi siła odpychania elektro-
statycznego spowodowała, że piłeczki oddaliły się od siebie.

14.1. (1 pkt)
Wykonaj rysunek i zaznacz na nim wszystkie siły działające na 
piłeczki.

14.2. (4 pkt)
Korzystając z rysunku, wyprowadź wzór, który pozwoli obliczyć 
masę piłeczek, jeśli znana jest długość nitki – l, ładunek elek-
tryczny zgromadzony na każdej piłeczce – q oraz odległość, na 
jaką oddaliły się piłeczki – d.

Zadanie 15. Siatka dyfrakcyjna (2 pkt)
Na siatkę dyfrakcyjną, która ma 200 rys na 1 mm, pada prostopadle wiązka światła laserowego o długości fali 6 · 10−7 m. Jaki 
najwyższy rząd widma może być obserwowany na ekranie ustawionym za siatką?
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Zadanie 16. Proton i fala de Broglie’a (3 pkt)
Proton porusza się po okręgu o promieniu 0,1 m w jednorodnym polu magnetycznym o indukcji 0,2 T. Płaszczyzna okręgu jest 
prostopadła do linii pola magnetycznego.

16.1. (2 pkt)
Oblicz wartość pędu tego protonu.

16.2. (1 pkt)
Jaką długość ma fala de Broglie’a związana protonem?
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Zadanie 17. Radon (3 pkt)
W tabeli przedstawiono liczbę jąder N zawartych w radioaktywnej próbce radonu w zależności od czasu.

N 16 ⋅ 108 12 ⋅ 108 9 ⋅ 108 5 ⋅ 108 4 ⋅ 108 3 ⋅ 108 2 ⋅ 108

t [h] 0 38 75,5 129 182 220 273

17.1. (2 pkt)
Narysuj wykres zależności liczby radioaktywnych jąder radonu od czasu.

17.2. (1 pkt)
Na podstawie wykresu oszacuj czas połowicznego rozpadu (okres połowicznego zaniku) dla radonu.
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Zadanie 18. Atom wodoru (4 pkt)
W szklanej rurce znajduje się wodór. Atomy wodoru zostały pobudzone do świecenia za pomocą silnego pola elektrycznego 
wytworzonego w rurce.

18.1. (3 pkt)
Oblicz częstotliwość światła wysyłanego przez atomy wodoru, w których elektrony przeszły ze wzbudzonego poziomu energe-
tycznego o głównej liczbie kwantowej n = 3 na poziom podstawowy.

18.2. (1 pkt)
Oblicz długość fali tego światła.
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Zadanie 19. Zjawisko fotoelektryczne (4 pkt)
Katodę fotokomórki wykonano z wolframu, dla którego praca wyjścia wynosi 4,5 eV.

19.1. (2 pkt)
Oblicz częstotliwość graniczną promieniowania elektromagnetycznego dla tej katody.

19.2. (2 pkt)
Jaką maksymalną energię kinetyczną mają elektrony wybite z wolframowej katody, gdy jest ona oświetlona promieniowaniem 
o częstotliwości 2 ⋅ 1015 Hz?
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Zadanie 20. Polaryzacja światła (2 pkt)
Promień świetlny, odbijając się od powierzchni pewnego przezroczystego 
ośrodka, uległ całkowitej polaryzacji przy kącie załamania równym 30°. 
Oblicz względny współczynnik załamania tego ośrodka.

Wykorzystaj odpowiednie dane z tabeli:

tg 30° tg 45° tg 60° sin 30° sin 45° sin 60°

0,58 1 1,73 0,5 0,7 0,87

Odpowiedź:

Zadanie 21. Moc lasera (3 pkt)
Moc promieniowania lasera błękitnego wytwarzającego światło monochromatyczne o długości fali 4,05 ⋅ 10−7 m  wynosi 210 mW. 
Ile fotonów jest wysyłanych ze źródła w ciągu sekundy?

Koniec egzaminu

30°

90°

60° 60°
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BRUDNOPIS

więcej zadań z fizyki znajdziesz


