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Arkusz maturalny
Zadania na poziom podstawowy

Zadanie 1 (1 pkt)
Poni¿sze zdania dotycz¹ spadania swobodnego lub rzutu pionowego w górê (w którym tak¿e pomijamy opór powietrza). Przyjmij, ¿e wartoœæ przyspieszenia ziemskiego g = 10 m s 2 .
Wska¿ zdanie fa³szywe.
a) Jeœli cia³o spada swobodnie kilka sekund, to zawsze w drugiej sekundzie przebywa drogê równ¹
15 m, niezale¿nie od tego, z jakiej wysokoœci spada.
b) Cia³o spadaj¹ce z wysokoœci 45 m osi¹ga prêdkoœæ koñcow¹ o wartoœci 30m s.
c) Cia³o wyrzucone pionowo w górê niezale¿nie od wartoœci nadanej mu prêdkoœci pocz¹tkowej,
zawsze w ostatniej sekundzie ruchu w górê przebywa drogê równ¹ 5 m.
d) Korzystaj¹c z informacji, ¿e cia³o wyrzucone pionowo przebywa w przedostatniej sekundzie ruchu
w górê drogê równ¹ 15 m, mo¿na obliczyæ maksymaln¹ wysokoœæ wzniesienia.

Zadanie 2 (1 pkt)
Podczas ruchu uk³adu przedstawionego na rysunku nie wystêpuj¹ ¿adne
opory, nitki s¹ nierozci¹gliwe, a masa bloczka jest bardzo ma³a. W pewnym czasie energia kinetyczna klocka 1 wzros³a o 1 J. Na tej podstawie
mo¿na wywnioskowaæ, ¿e energia potencjalna klocka 3 zmala³a o:
a) 1 J.

b) 1,5 J.

c) 2,5 J.
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d) 3 J.

Zadanie 3 (1 pkt)
Która ze znanych jednostek energii (eV, MeV, J, kWh) jest najbardziej w³aœciwa (wygodna) do wyra¿ania
energii: potrzebnej do wzbudzenia atomów (1), zu¿ytej przez odbiorniki elektryczne (2), j¹drowej (3)?
a) (1) J, (2) kWh, (3) MeV.
b) (1) eV, (2) J, (3) kWh.
c) (1) J, (2) eV, (3) MeV.
d) (1) eV, (2) kWh, (3) MeV.

Zadanie 4 (1 pkt)
Sprê¿yna pod dzia³aniem si³y o wartoœci F wyd³u¿y³a siê sprê¿yœcie o x. Sprê¿ynê tê podzielono na
3 jednakowe czêœci. Aby jedna z tych czêœci wyd³u¿y³a siê o x, nale¿y na ni¹ zadzia³aæ si³¹ o wartoœci:
a)

F
,
3

b) F ,

c) 3F ,

d) 9F .

Zadanie 5 (1 pkt)
W dwóch naczyniach znajduje siê ta sama ciecz. Parcie cieczy na dno
w drugim naczyniu ma wartoœæ:
a) cztery razy mniejsz¹,

b) dwa razy mniejsz¹,

c) dwa razy wiêksz¹,

d) tak¹ sam¹, jak w pierwszym.
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Zadanie 6 (1 pkt)
Do wody o temperaturze 20°C wlano wrz¹tek (o temperaturze 100°C). Po zmieszaniu woda
osi¹gnê³a temperaturê 40°C. Stosunek masy wody zimnej do masy wody gor¹cej wynosi³:
a) 1:5,

b) 1:3,

c) 3:1,

d) 5:1.

Zadanie 7 (1 pkt)
Szyna ogrzana o 1 K wyd³u¿y³a siê o 0,01 mm. Piêæ razy d³u¿sza szyna ogrzana o 10 K wyd³u¿y siê o:
a) 0,05 mm,

b) 0,10 mm,

c) 0,50 mm,

d) 1,00 mm.

Zadanie 8 (1 pkt)
Moc pr¹du w ca³ym obwodzie, którego schemat pokazuje rysunek,
jest równa:
a) 6 W,

b) 9 W,

c) 12 W,

d) 27 W.

Zadanie 9 (1 pkt)
Jeœli obraz przedmiotu ogl¹danego przez lupê ma powstaæ w odleg³oœci dobrego widzenia, to przedmiot musi siê znaleŸæ:
a) w dowolnej odleg³oœci od lupy, ale mniejszej od jej ogniskowej,
b) bli¿ej lupy ni¿ jej ognisko, ale w œciœle okreœlonej odleg³oœci, zale¿nej od jej ogniskowej,
c) w odleg³oœci od lupy wiêkszej od jej ogniskowej,
d) w odleg³oœci od lupy, równej jej ogniskowej.

Zadanie 10 (1 pkt)
Kawa³ek radu uleg³ stopieniu. Próbka ta po stopieniu:
a) bêdzie promieniowa³a tak samo, jak przed stopieniem,
b) bêdzie promieniowa³a intensywniej,
c) bêdzie promieniowa³a s³abiej,
d) przestanie promieniowaæ.

Zadanie 11 (12 pkt) Magnesy
Okr¹g³y magnes 1 nak³adamy na odwrócon¹ do góry dnem probówkê
stoj¹c¹ na stole (rys. 1). Nastêpnie na probówkê nak³adamy drugi,
identyczny magnes (2) tak, ¿e oba magnesy zwrócone s¹ do siebie
biegunami jednoimiennymi (rys. 2). Ciê¿ar ka¿dego magnesu ma
wartoœæ F = 0, 4 N.
Korzystaj¹c z I i III zasady dynamiki wywnioskuj, ile razy wzros³a
wartoœæ si³y nacisku pierwszego magnesu na stó³. W tym celu przeprowadŸ rozumowanie wed³ug zaproponowanego poni¿ej planu:

2
1
rys. 1

1
rys. 2

Rysunek 1
a) Stosuj¹c I zasadê dynamiki do magnesu 1 stwierdzamy, ¿e równowa¿¹ siê nastêpuj¹ce si³y
(nazwij je i napisz od czego pochodzi ka¿da z nich).
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b) Stosuj¹c III zasadê dynamiki do magnesu 1 i sto³u stwierdzamy, ¿e:

Rysunek 2
c) Stosuj¹c I zasadê dynamiki do magnesu 2 stwierdzamy, ¿e równowa¿¹ siê nastêpuj¹ce si³y (nazwij je i napisz, od czego pochodzi ka¿da z nich).

d) Stosuj¹c III zasadê dynamiki do magnesu 1 i magnesu 2 stwierdzamy, ¿e:

e) Stosuj¹c I zasadê dynamiki do magnesu 1 stwierdzamy, ¿e równowa¿¹ siê nastêpuj¹ce si³y (nazwij je i napisz od czego pochodzi ka¿da z nich). Zapisz zwi¹zek miêdzy tymi si³ami lub ich
wartoœciami.

f) Stosuj¹c III zasadê dynamiki do magnesu 1 i sto³u stwierdzamy, ¿e:

g) Z przeprowadzonego rozumowania wynika, ¿e po na³o¿eniu magnesu 2 wartoœæ si³y nacisku
magnesu 1 na stó³ wzros³a o:
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Zadanie 12 (4 pkt) Wahad³a
Nitki dwóch wahade³ kulkowych przywi¹zano do poziomo rozpiêtego sznurka. Okres jednego wahad³a jest równy T 1 = 1,2 s, a drugiego T 2 = 1,0 s.
a) Napisz, jaki jest warunek rezonansu dwóch wahade³.
b) Oblicz, o ile nale¿y skróciæ nitkê d³u¿szego wahad³a, aby mo¿na by³o obserwowaæ rezonans.
c) Oblicz, ile bêd¹ wówczas wynosi³y d³ugoœci wahade³.

Zadanie 13 (2 pkt) Satelita stacjonarny
Wyjaœnij, dlaczego satelita geostacjonarny musi siê poruszaæ po orbicie o œciœle okreœlonym
promieniu.

Zadanie 14 (1 pkt) Pierwsza prêdkoœæ kosmiczna
Oceñ prawdziwoœæ nastêpuj¹cego zdania: Jeœli z Ziemi wyrzucimy cia³o z prêdkoœci¹ równ¹ co do
km
wartoœci pierwszej prêdkoœci kosmicznej (oko³o 8
), to cia³o to stanie siê satelit¹ Ziemi.
s

Zadanie 15 (3 pkt) Si³a wyporu
Jak wyt³umaczysz fakt, ¿e si³a wyporu cieczy dzia³aj¹ca na cia³o w niej zanurzone jest zwrócona
w górê?

Zadanie 16 (2 pkt) Dwa stany gazu

1,5 mola
gazu

1,5 mola
gazu

2 mole
gazu

Stan A

1 mol
gazu

Stan B

Rysunki przedstawiaj¹ uk³ad w dwóch stanach.
a) Porównaj te stany, u¿ywaj¹c pojêæ: prawdopodobieñstwo, nieuporz¹dkowanie, entropia.
b) Odpowiedz na pytanie: Które przejœcie (od stanu A do B, czy odwrotnie) mo¿e nast¹piæ
samorzutnie.

Zadanie 17 (3 pkt) Zasada nieoznaczonoœci
Zasadê nieoznaczonoœci Heisenberga czêsto zapisujemy w postaci:
Dx × Dp ³

h
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Objaœnij
a) co to jest Dx, a co Dp ,
b) jaki jest sens tak zapisanej zasady nieoznaczonoœci.

Zadanie 18 (4 pkt) Czas w³asny

r

Rakieta, poruszaj¹c siê z prêdkoœci¹ u o wartoœci 0,8 c , mija kolejno dwie planety A i B; zak³adamy,
¿e w tym czasie planety pozostaj¹ wzglêdem siebie w spoczynku. Obserwator na planecie A zmierzy³
na swoim zegarze, ¿e czas przelotu rakiety od A do B wynosi³ Dt A , zaœ pasa¿er rakiety stwierdzi³, ¿e
czas ten wyniós³ Dt R .
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a) Napisz, z jak¹ prêdkoœci¹ poruszaj¹ siê planety w uk³adzie odniesienia zwi¹zanym z rakiet¹.
b) Czasem w³asnym nazywamy czas trwania procesu, mierzony w uk³adzie odniesienia, w którym jego pocz¹tek i koniec zachodz¹ w tym samym miejscu. Który z podanych czasów jest czasem
w³asnym? Uzasadnij odpowiedŸ.
c) Oblicz zwi¹zek miêdzy czasami Dt A i Dt R .

Zadanie 19 (3 pkt) Struna
Drgaj¹ca struna gitary o d³ugoœci 40 cm jest Ÿród³em dŸwiêku. Odpowiedz, czy:
m
a) wiedz¹c, ¿e szybkoœæ dŸwiêku w powietrzu jest równa 340 mo¿na na tej podstawie obliczyæ jes
go czêstotliwoœæ,
m
b) czêstotliwoœæ dŸwiêku wydawanego przez tê strunê obliczono poprawnie, dziel¹c 340 przez
s
0,8 m (i otrzymuj¹c wynik 425 Hz). Podaj komentarz.

Zadanie 20 (3 pkt) Fotokomórka
Praca wyjœcia dla gadolinu W = 3 eV. Na katodê fotokomórki wykonan¹ z gadolinu pada wi¹zka promieniowania elektromagnetycznego o czêstotliwoœci n = 9× 10 14 Hz i o dostatecznie du¿ym natê¿eniu.
a) Oblicz maksymaln¹ energiê kinetyczn¹ elektronów emitowanych przez katodê.
b) Zbadaj, czy napiêcie hamuj¹ce U h = 0,5 V spowoduje, ¿e natê¿enie pr¹du wskazywane przez mikroamperomierz zmniejszy siê do zera.
c) Jakie znaczenie (dla odpowiedzi na pytanie b) ma za³o¿enie, ze natê¿enie promieniowania padaj¹cego na elektrodê fotokomórki jest dostatecznie du¿e.

Zadanie 21 (3 pkt) Rozpad promieniotwórczy
Polon 210
84 Po rozpada siê wysy³aj¹c cz¹stkê a. Czas po³owicznego rozpadu tego izotopu wynosi oko³o
140 dni.
a) Oszacuj, ile j¹der polonu pozostanie po czasie równym 1,5 roku, jeœli na pocz¹tku tego czasu
w kontenerze znajdowa³y siê 32 g tego izotopu.
b) Wyjaœnij dok³adnie, co siê sta³o z pozosta³ymi j¹drami polonu.
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