Arkusz maturalny
Zadania na poziom rozszerzony
Zadanie 22 (18 pkt) Sanki
Sanki maj¹ce masê m = 5 kg, na których siedzi dziecko o masie M = 20 kg ci¹gniemy poziomo po
poziomym pod³o¿u si³¹ o wartoœci F = 50 N. Przyjmij, ¿e wartoœæ przyspieszenia ziemskiego wynosi
m
g = 10 2 . Odpowiednie wspó³czynniki tarcia, które mog¹ byæ potrzebne do rozwi¹zania zadania s¹
s
równe:
wspó³czynnik tarcia statycznego miêdzy dzieckiem a sankami: f 1s = 0,2,
wspó³czynnik tarcia kinetycznego miêdzy dzieckiem a sankami: f 1k = 0,1 ,
wspó³czynnik tarcia statycznego miêdzy sankami a pod³o¿em: f 2s = 0,08 ,
wspó³czynnik tarcia kinetycznego miêdzy sankami a pod³o¿em: f 2k = 0,05 .
a) Wymieñ si³y, których wypadkowa nadaje przyspieszenie uk³adowi sanki-dziecko. Oznacz je i
wska¿ Ÿród³o ka¿dej z tych si³ (tzn. podaj nazwê cia³a, od którego pochodzi ka¿da z nich).
b) Oblicz wartoœæ przyspieszenia uk³adu.
c) Wymieñ, oznacz i wska¿ Ÿród³o si³y, która nadaje przyspieszenie dziecku. Oblicz jej wartoœæ i
porównaj z wartoœci¹ maksymalnej si³y tarcia statycznego, któr¹ sanki mog¹ dzia³aæ na dziecko.
d) Wymieñ, oznacz i wska¿ Ÿród³a wszystkich si³, które dzia³aj¹ na sanki. Na podstawie II zasady dynamiki oblicz wartoœæ przyspieszenia sanek, aby sprawdziæ, czy wynik zgadza siê z obliczonym w
punkcie b) zadania.
e) Oblicz minimaln¹ wartoœæ poziomej si³y ci¹gn¹cej (F min ) dzia³aj¹cej na uk³ad, przy której dziecko
mog³oby spaœæ z sanek.
UWAGA! Otrzymanie ogólnej postaci literowej wyniku bêdzie punktowane.

Zadanie 23 (4 pkt) Sprê¿yna
Droga, przebyta przez cia³o poruszaj¹ce siê ruchem jednostajnie
przyspieszonym bez prêdkoœci pocz¹tkowej jest nastêpuj¹c¹ funk- F
cj¹ czasu:
at 2
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z czego wynika, ¿e drogi przebyte tym ruchem w kolejnych, jednakowych odstêpach czasu tworz¹ stosunek 1:3:5:7... itd.
Praca wykonana podczas sprê¿ystego wyd³u¿enia nierozci¹gniêtej
pocz¹tkowo sprê¿yny jest nastêpuj¹c¹ funkcj¹ wyd³u¿enia:
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a) Nazwij wielkoœci, które w tym przypadku bêd¹ tworzy³y stosunek
1:3:5:7... itd.
b) Wska¿, w jaki sposób mo¿na te wielkoœci zilustrowaæ na wykresie
1, przedstawiaj¹cym zale¿noœæ wartoœci si³y rozci¹gaj¹cej
sprê¿ynê od jej wyd³u¿enia.
c) Wska¿, w jaki sposób mo¿na te wielkoœci zilustrowaæ na wykresie
2, przedstawiaj¹cym zale¿noœæ pracy wykonanej podczas rozci¹gania sprê¿yny jej od wyd³u¿enia.
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Zadanie 24 (6 pkt) Energia wewnêtrzna
a) Wyjaœnij, z czego wynika, ¿e energia wewnêtrzna U danej porcji gazu doskona³ego jest wprost proporcjonalna do temperatury bezwzglêdnej tego gazu.
b) Oblicz, ile razy energia wewnêtrzna gazu w stanie B jest wiêksza
od jego energii wewnêtrznej w stanie A. Do³¹cz obliczenia lub uzasadnij wynik s³owami.

Zadanie 25 (11 pkt) Silnik cieplny
W uk³adzie wspó³rzêdnych p ( V) przedstawiono cykl
pracy silnika cieplnego, w którym cia³em roboczym
jest gaz doskona³y.
a) Nazwij kolejne przemiany, którym ulega³ gaz.
b) Oblicz pracê W uzyskan¹ w jednym cyklu.
c) Oblicz sprawnoœæ cyklu, jeœli ciep³o molowe gazu
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Zadanie 26 (6 pkt) Proton, deuteron i cz¹stka a
W polu grawitacyjnym, w pró¿ni, ka¿de cia³o (niezale¿nie od masy) wyrzucone poziomo z tak¹ sam¹
prêdkoœci¹ pocz¹tkow¹ bêdzie siê porusza³o
po takim samym, parabolicznym torze. Podobu0
u0
nie po paraboli bêdzie siê porusza³ w pró¿ni m
+e
proton wyrzucony w jednorodnym polu elektrom
statycznym.
zak³adamy
a) Zbadaj (i przedstaw odpowiednie rozumowabrak
nie),rczy w polu elektrostatycznym o natê¿eoporów
niu E po takim samym torze bêd¹ siê porusza³y: deuteron (j¹dro ciê¿kiego wodoru)
i cz¹stka a, jeœli obie cz¹stki zostan¹ wy- g
E
rzucone prostopadle do linii po
la
z
tak¹
r
sam¹ prêdkoœci¹ po- cz¹tkow¹ uo .
jednorodne pole
jednorodne pole
b) Narysuj tory tych cz¹stek, zachowuj¹c odgra witacyjne
elektrostatyczne
powiednie proporcje.

Zadanie 27 (5 pkt) Nadajnik i odbiornik
Radioodbiornik dostrajamy do stacji radiowej, która nadaje program na d³ugoœci fali l = 1200m. Pojemnoœæ obwodu drgaj¹cego w odbiorniku wynosi C 1 = 1 nF.
a) Wyjaœnij, co to znaczy dostroiæ radioodbiornik do danej stacji radiowej.
b) Oblicz indukcyjnoœæ w obwodzie drgaj¹cym odbiornika, o którym mowa w temacie zadania.
c) Chc¹c przestroiæ odbiornik na inn¹ radiostacjê, która nadaje na czêstotliwoœci n = 1,5 MHz ,
zmieniamy indukcyjnoœæ na L 2 = 0,01 mH. Oblicz, jak musimy zmieniæ pojemnoœæ obwodu, aby
odbiór by³ zadowalaj¹cy.
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