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Z FIZYKI I ASTRONOMII 

 

POZIOM ROZSZERZONY 
 

Czas pracy 150 minut 
 
 
 
Instrukcja dla zdającego 
 
1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 15 stron 

(zadania 1 – 5). 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 podlegają ocenie. 
7. Podczas egzaminu możesz korzystać z karty wybranych 

wzorów i stałych fizycznych, linijki oraz kalkulatora. 
 
 

Życzymy powodzenia! 
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Zadanie 1. Płetwonurek (12 pkt)  
Płetwonurek otrzymał zadanie zlokalizowania oraz usunięcia uszkodzenia podwodnej części 
platformy wiertniczej. Płetwonurek pod wodą oddychał powietrzem z butli. Poniższy wykres 
przedstawia uśrednione wartości ciśnienia powietrza w butli, które płetwonurek 
wykorzystywał do oddychania w czasie wykonywania zadania. Ciśnienie atmosferyczne 
wynosiło 1000 hPa. 
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Zadanie 1.1 (1 pkt) 
Ustal i zapisz w megapaskalach wartość początkowego ciśnienia powietrza w butli.  

                              
                              
                              
                              

 
Zadanie 1.2 (2 pkt)  
Oblicz szybkość zmian ciśnienia powietrza w butli w czasie oględzin podwodnej części 
platformy, a następnie podczas prac remontowych, które rozpoczęły się po 10 minutach 
oględzin.  
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Zadanie 1.3 (1 pkt) 
Podaj czas, po którym płetwonurek powinien przerwać pracę pod wodą i rozpocząć 
wynurzanie. Przyjmij, że ze względów bezpieczeństwa ciśnienie powietrza w butli nie 
powinno być mniejsze niż 4 MPa. 

                              
 
Zadanie 1.4 (2 pkt) 
Oblicz początkową masę powietrza w butli o pojemności 11 litrów w temperaturze 20oC. 
Przyjmij, że masa molowa powietrza wynosi 29 g/mol. Powietrze potraktuj jak gaz 
doskonały. 

                              
                              
                              
                              
                              
                              

 
Zadanie 1.5 (4 pkt)  
Nurek podczas oddychania pod wodą korzysta z urządzenia, które podaje mu powietrze 
pod ciśnieniem równym ciśnieniu na danej głębokości.  
Oblicz, na jakiej głębokości znajduje się nurek, jeżeli przy jednokrotnym maksymalnym 
napełnieniu płuc na tej głębokości (przy tej samej temperaturze i objętości powietrza) masa 
powietrza w płucach jest 2,4 razy większa niż przy ciśnieniu atmosferycznym. Przyjmij, że 
gęstość wody jest równa 1000 kg/m3, a wartość przyspieszenia grawitacyjnego wynosi 10 m/s2. 

                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              

 
Zadanie 1.6 (2 pkt)  
Wykaż, zapisując odpowiednie zależności, że zdolność skupiająca oka podczas nurkowania bez 
maski jest mniejsza niż w sytuacji gdy nurek używa maski do nurkowania. Przyjmij, że 
bezwzględne współczynniki załamania dla wody i powietrza wynoszą odpowiednio nw = 1,33 
i  np = 1, a oko potraktuj jako pojedynczą soczewkę skupiającą.  
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Zadanie 2. Doświadczenie (12 pkt) 
W celu wyznaczenia prędkości dźwięku w powietrzu uczniowie użyli rury o długości 30 cm 
z tłokiem oraz kamertonu wytwarzającego drgania o częstotliwości drgań 435 ± 1 Hz.     
 

 
                                                                                           
 
 
 
Pobudzony do drgań kamerton umieścili w pobliżu otworu rury, gdzie pierwotnie znajdował 
się kamerton. Następnie odsuwali tłok od kamertonu aż do takiego położenia, przy którym 
usłyszeli wzmocnienie (wzrost natężenia) dźwięku (sytuacja przedstawiona na rysunku 
powyżej).  

Zadanie 2.1 (1 pkt) 
Zapisz nazwę zjawiska, dzięki któremu przy określonym położeniu tłoka wystąpiło 
wzmocnienie (wzrost natężenia) dźwięku. 

                              
 
Zadanie 2.2 (1 pkt) 
Oblicz, korzystając z informacji zawartych na rysunku, długość fali dźwiękowej wytworzonej  
w rurze. 

                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              

 
Zadanie 2.3 (2 pkt) 
Wykaż, że po umieszczeniu rury w naczyniu wypełnionym helem uczniowie nie mogli 
usłyszeć wzmocnienia dźwięku niezależnie od położenia tłoka.  
W obliczeniach przyjmij, że wartość prędkości dźwięku w helu wynosi 1000 m/s. 

                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              

 19 cm

kamerton 
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Zadanie 2.4 (2 pkt)  
Wyznacz przedział, w jakim mieści się wartość prędkości dźwięku wyznaczona przez 
uczniów w tym doświadczeniu. W obliczeniach przyjmij, że długość fali powstającej w rurze 
wynosi 0,76 m. Wyniki podaj z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. 

                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              

 
Informacja do zadań 2.5, 2.6  i  2.7  
Jeden z uczniów zbudował urządzenie elektroniczne wytwarzające dźwięk o częstotliwości 
435 Hz. Po uruchomieniu urządzenia wprawił je w ruch jednostajny po okręgu 
w płaszczyźnie poziomej. W przeciwległym końcu klasy znajdował się uczeń/obserwator 
(rys.), który podczas doświadczenia słyszał okresowe zmiany natężenia (głośności) dźwięku 
oraz zmiany częstotliwości (wysokości) dźwięku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zadanie 2.5 (1 pkt)  
Zapisz nazwę zjawiska dotyczącego zmiany częstotliwości (wysokości) dźwięku słyszanego 
przez obserwatora.  

                              
 

Zadanie 2.6 (1 pkt)  
Zapisz, w pobliżu którego z zaznaczonych na rysunku punktów A, B, C, D znajdowało się 
źródło dźwięku w chwili, gdy obserwator usłyszał najwyższy dźwięk (o największej 
częstotliwości).  

                              

A 

obserwator

3 m

B 

C

D

v
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Zadanie 2.7 (4 pkt) 
Obserwator, nie zmieniając swojego położenia, dokonał pomiarów natężenia dźwięku. 
Stwierdził, że maksymalne natężenie dźwięku jest czterokrotnie większe od minimalnego 
natężenia. 
Oblicz promień okręgu, po którym porusza się źródło.  
Wykorzystaj informację, że zależność natężenia dźwięku od odległości można opisać 
równaniem:  

24 x
PI
⋅

=
π

, gdzie I oznacza natężenie dźwięku, P - moc źródła, a x jest odległością 

od źródła.  
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Zadanie 3. Akumulator (12 pkt) 
Poniżej przedstawiono schematy (A i B) dwóch układów prostowniczych wykorzystywanych 
w zasilaczach do ładowania akumulatorów. W budowie tych zasilaczy wykorzystuje się diody 
półprzewodnikowe.  
Przez odbiorniki płyną prądy o natężeniach przedstawionych na wykresach nr 1 i 2. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zadanie 3.1 (1 pkt)  
Przyporządkuj wykresy do odpowiadających im schematów, wpisując w odpowiednich 
miejscach w tabelce oznaczenia A i B. 
 

Wykres Schemat

nr 1  

nr 2  
 

Zadanie 3.2 (2 pkt)  
Wykorzystując dane przedstawione na wykresach oblicz częstotliwość prądu przemiennego 
zasilającego układ prostowniczy. 

                              
                              
                              
                              
                              

 

Zadanie 3.3 (2 pkt.) 
Wybierz i zaznacz (spośród podanych poniżej odpowiedzi 1, 2, 3, 4) prawidłowe 
dokończenie lub dokończenia poniższego zdania. 
W trakcie pracy układu prostowniczego (schemat A)  prąd elektryczny może płynąć przez:  

1 diodę D2, odbiornik i diodę D4 3 diodę D2, odbiornik i diodę D3 
2 diodę D1, odbiornik i diodę D4 4 diodę D1, odbiornik i diodę D3 

 

Zadanie 3.4 (2 pkt) 
Pola powierzchni pod wykresami zmian natężenia prądu w czasie reprezentują pewną 
wielkość fizyczną. Zapisz nazwę tej wielkości fizycznej oraz jej jednostkę.   
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Zadanie 3.5 (1 pkt) 
Zakładając, że amplitudy natężeń prądów przedstawionych na wykresach nr 1 i nr 2 są takie 
same, napisz dlaczego szybciej naładujemy akumulator prądem przedstawionym na 
wykresie nr 2.  

                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
 
Zadanie 3.6 (4 pkt) 
Oblicz czas ładowania akumulatora o pojemności Q = 7 Ah wyprostowanym prądem 
przedstawionym na wykresie nr 2.  

Przyjmij, że natężenie skuteczne Isk = 0,5 A, a wartość średnią natężenia prądu można 

wyrazić równaniem 
π
maxII śr

2
= . Wynik podaj w godzinach. 
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Zadanie 4. Promieniowanie rentgenowskie (12 pkt) 
Fale elektromagnetyczne o długościach zawartych w przedziale od 5 pm do 10 nm nazywamy 
promieniowaniem rentgenowskim (promieniowaniem X). Promieniowanie to powstaje 
podczas hamowania w materiale elektrody rozpędzonych (np. w polu elektrycznym) 
elektronów. Większość energii kinetycznej elektronów podczas hamowania zamienia się 
w energię wewnętrzną, ogrzewając bombardowany metal. Tylko niewielka część energii 
kinetycznej elektronów przekształca się w energię promieniowania rentgenowskiego 
o widmie ciągłym.  
 
Do wytwarzania promieniowania rentgenowskiego służy 
lampa rentgenowska. Jest to szklana bańka  
z dwoma metalowymi elektrodami, w której 
wytworzono wysoką próżnię. Jedna z metalowych 
elektrod podgrzewana prądem elektrycznym emituje 
elektrony, które po przyspieszeniu w polu elektrycznym 
uderzają w drugą elektrodę.  
 
 
Zadanie 4.1 (1 pkt) 
Uzupełnij powyższy rysunek, wpisując w miejscach oznaczonych literami A i B znaki „+” 
i „–” odpowiadające właściwej polaryzacji napięcia przyspieszającego elektrony. 
 
Zadanie 4.2 (1 pkt) 
Wyjaśnij, dlaczego do pracy lampy rentgenowskiej wymagana jest wysoka próżnia. 

                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              

 
Zadanie 4.3 (2 pkt) 
Korzystając z informacji podanych w treści zadania oblicz minimalną i maksymalną 
częstotliwość fal promieniowania rentgenowskiego.  
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Zadanie 4.4 (1 pkt)  
Ustal i zapisz (w elektronowoltach) energię elektronu przyspieszonego napięciem 50 kV.  

                              
                              
                              
                              
                              

 
 
Informacja do zadań 4.5 i 4.6 
 
 
 
Na wykresie obok przedstawiono zależność 
między natężeniem promieniowania 
rentgenowskiego o widmie ciągłym 
(wyrażonego w jednostkach umownych), 
a długością fali tego promieniowania dla 
różnych napięć przyspieszających 
elektrony.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Zadanie 4.5 (1 pkt) 
Odczytaj z wykresu minimalną długość fali promieniowania rentgenowskiego dla napięcia 
przyspieszającego równego 35 kV. 
 

                              
                              
                              

 
Zadanie 4.6 (1 pkt) 
Uzupełnij poniższe zdanie, wybierając i wpisując jego właściwe zakończenie spośród niżej 
podanych. 

 

Wraz ze wzrostem napięcia przyspieszającego minimalna długość fali promieniowania 

rentgenowskiego  .............................................  
 

(wzrasta, maleje, nie ulega zmianie) 
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Zadanie 4.7 (2 pkt) 
Oblicz najkrótszą długość fali promieniowania rentgenowskiego, jakie powstaje podczas 
pracy lampy zasilanej napięciem 45 kV. Załóż, że w wyniku hamowania energia kinetyczna 
rozpędzonego elektronu zamienia się w całości w energię kwantu promieniowania.  

                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              

 
Zadanie 4.8 (3 pkt)  
Oszacuj liczbę kwantów promieniowania rentgenowskiego powstających w ciągu 1 sekundy 
podczas przepływu przez lampę wiązki elektronów o natężeniu 100 mA. Przyjmij, że jeden 
procent wszystkich elektronów powoduje powstanie promieniowania rentgenowskiego. 
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Zadanie 5. Słońce (12 pkt ) 
Odległość Ziemia Słońce wynosi 1 AU (150 milionów km). Masa Słońca wynosi 2·1030 kg, 
jego promień RSł ≈ 6,96·108 m. Temperatura powierzchni Słońca wynosi około 6000 K. 
Energia powstaje wewnątrz Słońca w reakcjach termojądrowych. Moc emitowanego przez 
Słońce promieniowania jest stała i wynosi LSł ≈ 3,85·1026 W. Do prostopadle ustawionej 
powierzchni w pobliżu Ziemi, tuż poza atmosferą ziemską, dociera ze Słońca strumień energii 
równy około 1360 W/m2.  
 

Poniżej przedstawiono diagram Hertzsprunga-Russella klasyfikujący gwiazdy, na którym 
zaznaczono obszary I, II, III, IV.  
 

 
 
Zadanie 5.1 (1 pkt)  
Zaznacz (strzałką) położenie Słońca na przedstawionym diagramie Hertzsprunga-Russella.  
 
Zadanie 5.2 (1 pkt)  
Uzupełnij poniższą tabelę, wpisując obok nazw obszarów ich oznaczenia zgodne 
z zamieszczonymi na diagramie Hertzsprunga-Russella. 
 

ciąg główny  

białe karły  

 
Zadanie 5.3 (2 pkt)  
Źródłem energii emitowanej przez gwiazdy są reakcje termojądrowe np. cykl CNO.  
Uzupełnij równania wybranych reakcji tego cyklu. 
 

.........CNp......
...... +→+ 12

6
15
7   

 

γ+→+ ..........Cp......
......

12
6   
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Podczas rozwiązywania zadań o numerach: 5.4, 5.5 i 5.6  wykorzystaj dane podane w treści 
informacji umieszczonej na początku zadania. 
 
Zadanie 5.4 (3 pkt) 
Oszacuj, jaki ułamek masy Słońca zamienia się w energię w czasie jednej sekundy.  

                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              

 
Zadanie 5.5 (3 pkt)  
Wykaż, że do prostopadle ustawionej powierzchni tuż poza atmosferą ziemską dociera 
ze Słońca strumień energii równy około 1360 W/m2.  
Strumień energii to ilość energii przepływającej przez jednostkę powierzchni w jednostce 
czasu. Pole powierzchni sfery wyraża się wzorem S = 4π·r2. 
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Zadanie 5.6 (2 pkt) 
Znajomość mocy promieniowania Słońca (L) pozwala określić również temperaturę 
efektywną (Tef) Słońca. Jest to temperatura sfery o promieniu Słońca (R) promieniującej jak 
ciało doskonale czarne z mocą L (co dla Słońca jest dość dobrym przybliżeniem).  
Związek pomiędzy tymi wielkościami określa prawo Stefana-Bolzmanna:  

424 efTRL ⋅⋅⋅= σπ   

gdzie:  σ - stała Stefana-Boltzmanna, σ = 5,73·10-8 42 Km
W
⋅

. 

Korzystając z podanych informacji, oszacuj temperaturę efektywną Słońca. 
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BRUDNOPIS 


