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Arkusz maturalny
Zadania na poziom podstawowy
Zadanie 1 (1 pkt)
Turysta, id¹c stale na pó³noc przeby³ 10 km. Nastêpnie przez 40 minut szed³ na wschód z szybkm
koœci¹ 6
. Wartoœæ ca³kowitego przemieszczenia turysty by³a równa:
h
a) 10,52 km,

b) 10,77 km,

c) 11,28 km,

d) 14,0 km.

Zadanie 2 (1 pkt)
m
uderza w œcianê i odbija siê od niej
s
sprê¿yœcie, zachowuj¹c ten sam kierunek ruchu. Wartoœæ wektora zmiany pêdu pi³ki jest równa:

Pi³ka o masie m = 100 g, poruszaj¹ca siê z szybkoœci¹ u = 5

a) zeru,

b) 0,5

kg × m
,
s

c) 1

kg × m
,
s

d) 0,25

kg × m
.
s

Zadanie 3 (1 pkt)
Rysunek przedstawia cykl pracy silnika cieplnego, w którym cia³em roboczym p
jest gaz doskona³y. Cykl sk³ada siê z trzech przemian: 1– izochorycznej,
2 – adiabatycznej i 3 – izobarycznej. Gaz pobiera ciep³o w przemianie:
a) izobarycznej, a oddaje w adiabatycznej,
b) izochorycznej i izobarycznej, a oddaje w adiabatycznej,
c) izobarycznej, a oddaje w izochorycznej,
d) izochorycznej, a oddaje w izobarycznej.
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Zadanie 4 (1 pkt)

Rysunki przedstawiaj¹ skrzy¿owane pola jednorodne – elektryczne i magnetyczne. W którym przypadku cz¹stka na³adowana (w ka¿dej sytua
r cji zwróæ uwagê na znak ³adunku!) mog³aby min¹æ te
pola, poruszaj¹c siê ze sta³¹ prêdkoœci¹ u?
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Zadanie 5 (1 pkt)
Wi¹zka œwiat³a zielonego padaj¹ca na metalow¹ p³ytkê wybija z niej elektrony. Emisjê elektronów
z tej samej p³ytki spowoduje równie¿ wi¹zka œwiat³a:
a) monochromatycznego o dowolnej d³ugoœci fali,
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b) o barwie fioletowej,
c) o barwie czerwonej,
d) o d³ugoœci fali wiêkszej od d³ugoœci granicznej dla danego materia³u, z którego wykonano p³ytkê.

Zadanie 6 (1 pkt)
Atomy wodoru zosta³y wzbudzone (przez poch³oniêcie promieniowania o odpowiedniej d³ugoœci fali)
do poziomu energetycznego n = 5. Do ilu ró¿nych serii widmowych bêd¹ nale¿a³y linie widmowe promieniowania wysy³anego przez ten wodór?
a) 2,

b) 4,

c) 5,

d) 10.

Zadanie 7 (1 pkt)
Promieñ œwietlny pada na powierzchniê pewnej cieczy pod k¹tem a = 60°. Promieñ odbity i za³amany tworz¹ k¹t prosty. Wspó³czynnik za³amania cieczy wzglêdem powietrza jest równy oko³o:
a) 0,8

b) 1,3

c) 1,7

d) 2,0

Zadanie 8 (1 pkt)
W windzie umieszczono zegar wahad³owy. Gdy winda, jad¹c w dó³, bêdzie hamowa³a, to zegar:
a) bêdzie siê spieszy³,
b) bêdzie szed³ normalnie,
c) bêdzie siê spóŸnia³,
d) zatrzyma siê.

Zadanie 9 (1 pkt)
Masa Ziemi wynosi oko³o 6× 10 24 kg. Dla wszystkich satelitów Ziemi, które obiegaj¹ j¹ po orbitach
T2
ko³owych rz¹d wielkoœci iloczynu 3 jest równy (w jednostkach SI):
r
a) 10-13 ,

b) 10-12 ,

c) 10 12 ,

d) 10 13 .

Zadanie 10 (1 pkt)
Urz¹dzeniem nie dzia³aj¹cym w pró¿ni jest:
a) laser,

b) radioteleskop,

c) spektroskop,

d) ultrasonograf.

Zadanie 11 (3 pkt)
Cz³owiek poruszaj¹cy siê ze sta³¹ szybkoœci¹ (wzglêdem schodów) wychodzi na pierwsze piêtro pewnego budynku w czasie 60 s. Gdyby schody by³y ruchome cz³owiek wychodzi³by na piêtro, poruszaj¹c
siê (wzglêdem schodów) z tak¹ sam¹ jak poprzednio szybkoœci¹ w czasie 20 s. Oblicz czas przejazdu cz³owieka stoj¹cego na schodach ruchomych.
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Zadanie 12 (3 pkt)
Uk³ad dwóch stykaj¹cych siê z sob¹ klocków o masach m 1 = 0,2 kg i m 2 = 0,5 kg pchamy si³¹
o wartoœci F = 6 N, jak pokazano
m1
m2
na rysunku. Zak³adamy, ¿e klocki
poruszaj¹ siê po poziomym podF
³o¿u bez tarcia. Oblicz wartoœæ
si³y, któr¹ klocek o masie m 2
dzia³a na klocek o masie m 1 .

Zadanie 13 (3 pkt)
Dwie ma³e kulki o masie 5 g ka¿da zawieszono w jednym punkcie na nieprzewodz¹cych nitkach
o jednakowej d³ugoœci i naelektryzowano. Wskutek oddzia³ywania elektrostatycznego kulki znalaz³y
siê w takim po³o¿eniu, ¿e nitki utworzy³y k¹t 90° .
a) Narysuj si³y dzia³aj¹ce na jedn¹ z pi³eczek, zachowuj¹c odpowiednie proporcje. (1 pkt)
b) Oblicz wartoœæ si³y oddzia³ywania elektrostatycznego kulek. Przyjmij, ¿e wartoœæ przyspieszenia
m
ziemskiego jest równa 10 2 . (2 pkt)
s

Zadanie 14 (4 pkt)
W zbiorniku znajduje siê m 1 = 6 g wodoru w temperaturze t 1 = 17° C. Jego ciœnienie wynosi
p = 105 Pa. Masa molowa wodoru m = 2 g/mol. Potraktuj wodór jak gaz doskona³y.
a) Oblicz gêstoœæ wodoru w zbiorniku. (2 pkt)
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b) Gaz w zbiorniku ogrzano do temperatury t 2 = 30° C, ale przez nieszczelny zawór czêœæ ulotni³o
siê na zewn¹trz i w efekcie ciœnienie wewn¹trz zbiornika nie uleg³o zmianie. Oblicz, o ile zmniejszy³a siê masa wodoru w zbiorniku. Za³ó¿, ¿e objêtoœæ zbiornika nie ulega zmianie. (2 pkt)

Zadanie 15 (3 pkt)
Dwie ma³e kulki (których rozmiary pomijamy) o jednakowych masach wisz¹ na nitkach o jednakowych d³ugoœciach l = 1m. Nitki s¹ zaczepione w jednym punkcie.
Kulki wyprowadzono z po³o¿enia równowagi tak, ¿e nitki wychyli³y siê o k¹ty
a 1 = a i a 2 = 2a (patrz rysunek), przy czym oba k¹ty s¹ bardzo ma³e. Kulki równoczeœnie puszczono. Opory pomijamy. Oblicz, po jakim czasie nast¹pi zderzenie
kulek. (3 pkt)

a1 a2

Zadanie 16 (3 pkt)
Fotokomórkê w³¹czono do obwodu tak, jak pokazano
na rysunku.

1
3
2

mA

4

5

a) Podaj, jakie zjawisko fizyczne wykorzystuje siê w fotokomórce. (1 pkt)

b) Nazwij ponumerowane elementy rysunku. (1 pkt)

c) Ustal prawdê lub fa³sz stwierdzenia: „Jeœli oddalimy Ÿród³o œwiat³a, to natê¿enie pr¹du w obwodzie wzroœnie”. (1 pkt)
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Zadanie 17 (5 pkt)
Dentysta dokonuj¹cy okresowego przegl¹du zêbów pacjenta u¿ywa zwierciad³a kulistego wklês³ego
w celu zlokalizowania drobnych ubytków szkliwa. Promieñ krzywizny takiego zwierciad³a wynosi
40 mm. Zwierciad³o jest umieszczane w odleg³oœci oko³o 14 mm od zêba.
a) Narysuj obraz, jaki powstaje w tym zwierciadle przyjmuj¹c, ¿e przedmiot, czyli ubytek jest odpryskiem szkliwa w kszta³cie strza³ki. Podaj cechy tego obrazu. (2 pkt)

b) Oblicz odleg³oœæ obrazu od zwierciad³a. (2 pkt)

c) Oblicz uzyskane powiêkszenie. (1 pkt)

Zadanie 18 (2 pkt)
DŸwig budowlany opuszcza w dó³ betonow¹ p³ytê o masie m = 950kg
cm
u = 20 . Oblicz moc silnika dŸwigu.
s

ze sta³¹ szybkoœci¹

Zadanie 19 (5 pkt)
W naczyniu znajduj¹ siê dwie ciecze: gliceryna i alkohol. Gruboœæ ka¿dej 0
warstwy wynosi 5 cm. Ciœnienie atmosferyczne jest równe 1013 hPa.
Gêstoœci gliceryny i alkoholu wynosz¹ odpowiednio: 1,26× 10 3 kg m 3 ;
0,75× 10 3 kg m 3 .

5cm
5cm

a) Uzupe³nij tabelê zamieszczon¹ poni¿ej (dokonaj odpowiednich obliczeñ), a nastêpnie narysuj wykres zale¿noœci ciœnienia p w cieczy od
g³êbokoœci x. W obliczeniach przyjmij wartoœæ przyspieszenia ziemx
skiego równ¹ 10 m s 2 . (4 pkt)
x (10-2 m)
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p (Pa)
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Obliczenia:

Wykres:

b) Jaka dodatkowa informacja by³aby potrzebna, aby obliczyæ wartoœæ si³y parcia cieczy na dno naczynia? (1 pkt)

Zadanie 20 (2 pkt)
Py³ek o masie m = 10 mg ma d³ugoœæ fali de Broglie'a l = 10-10 m. Oblicz szybkoœæ py³ku i jego
energiê kinetyczn¹ (w elektronowoltach).
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Zadanie 21 (2 pkt)
Liczba j¹der promieniotwórczego izotopu fosforu
Oblicz czas po³owicznego rozpadu fosforu 30 P.

30

P maleje oœmiokrotnie w czasie t = 7,8 minuty.

Zadanie 22 (5 pkt)
Tabela przedstawia zale¿noœæ wartoœci si³y grawitacji F dzia³aj¹cej na cia³o o masie 1kg w zale¿noœci od wysokoœci h nad powierzchni¹ Marsa. Promieñ Marsa jest równy 3397 km.
h (km)
F (N)

1
3,71

5
3,70

10
3,69

20
3,67

40
3,63

80
3,54

160
3,39

320
3,10

a) Wykorzystuj¹c dane zawarte w tabeli, oblicz z jak¹ szybkoœci¹ musia³by poruszaæ siê satelita
o masie 46 kg wokó³ Marsa po orbicie ko³owej o promieniu równym 3, 437× 10 6 m . (4 pkt)

b) Ustal, czy nastêpuj¹ce stwierdzenie jest prawdziwe: „Szybkoœæ satelity kr¹¿¹cego wokó³ Marsa
po orbicie ko³owej zale¿y od masy satelity”. (1 pkt)
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