Arkusz maturalny
Zadania na poziom rozszerzony
Zadanie 23 (10 pkt) Satelita
Satelity geostacjonarne znajduj¹ siê na orbicie le¿¹cej w p³aszczyŸnie równika ziemskiego i okr¹¿aj¹
Ziemiê w tym samym czasie, w jakim obraca siê ona wokó³ w³asnej osi.
a) Wyjaœnij, dlaczego orbita satelity geostacjonarnego nie mo¿e le¿eæ w p³aszczyŸnie dowolnego
równole¿nika. (2 pkt)

b) Oblicz szybkoœæ satelity geostacjonarnego, wiedz¹c, ¿e kr¹¿y on po orbicie ko³owej na wysokoœci
h 1 = 35930 km nad poziomem morza. Przyjmij, ¿e doba ziemska trwa t = 24 h. (2 pkt)

c) W pewnej chwili na krótko w³¹czono silniki hamuj¹ce satelity. Po ich wy³¹czeniu szybkoœæ satelity
by³a równa oko³o u 1 = 1,6 m s i satelita zacz¹³ poruszaæ siê po torze eliptycznym pokazanym na
rysunku. Oblicz, w jakiej najmniejszej odleg³oœci od powierzchni Ziemi (licz¹c od poziomu morza)
przeleci satelita, jeœli jego maksymalna szybkoœæ bêdzie wtedy równa u 2 = 10,15km s . Wynik
podaj w km. (4 pkt)
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d) Ustal, czy nastêpuj¹ce stwierdzenie jest prawdziwe: „Po osi¹gniêciu szybkoœci u 2 satelita bêdzie
porusza³ siê po orbicie ko³owej”. Uzasadnij odpowiedŸ. (2 pkt)

Zadanie 24 (9 pkt) Ogniwo
Celem pewnego eksperymentu przeprowadzonego w szkolnej pracowni fizycznej by³o wyznaczenie
si³y elektromotorycznej i oporu wewnêtrznego pewnego ogniwa elektrycznego. Ucznio- wie mieli do
dyspozycji badane ogniwo, woltomierz, amperomierz, opornik suwakowy oraz komplet przewodów.
a) Narysuj schemat obwodu elektrycznego, który uczniowie prawdopodobnie wykorzystali w eksperymencie. (1 pkt)

b) W tabeli przedstawiono wyniki pomiarów napiêcia na zaciskach Ÿród³a i natê¿enia pr¹du w obwodzie przy ró¿nych oporach elektrycznych. Pomiarów dokonano z dok³adnoœci¹: DU = ± 0,01 V,
DI = ± 0,05 A.
Napiêcie U ( V)
Natê¿enie pr¹du I ( A)

1,63
0,25

1,25
0,50

0,88
0,75

0,50
1,00

0,13
1,25

Wykorzystuj¹c dane zamieszczone w tabeli i korzystaj¹c z umieszczonej poni¿ej siatki, spo- rz¹dŸ
wykres zale¿noœci napiêcia na zaciskach ogniwa od natê¿enia pr¹du p³yn¹cego w obwodzie. Nanieœ
na wykres niepewnoœci pomiaru napiêcia i natê¿enia pr¹du. (4 pkt)
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c) Odczytaj z wykresu wartoœæ si³y elektromotorycznej badanego ogniwa.

(1 pkt)

d) Zapisz równanie kierunkowe prostej otrzymanej na wykresie. Wyznacz na podstawie wykresu
opór wewnêtrzny ogniwa. (2 pkt)

e) Oblicz natê¿enie pr¹du w obwodzie, gdy ogniwo jest zwarte.

(1 pkt)

Zadanie 25 (10 pkt) Mikroskop
Mikroskop optyczny posiada obiektyw o ogniskowej f ob = 16 mm. Producent zamieœci³ w instrukcji
obs³ugi miêdzy innymi nastêpuj¹ce informacje: obraz rzeczywisty preparatu powstaje w odleg³oœci
y = 2f ob + 160 mm od obiektywu, powiêkszenie okularu jest równe 10, a za miarê zdolnoœci rozdzielczej mikroskopu przyjmuje siê odwrotnoœæ d³ugoœci fali œwiat³a u¿ytego do oœwietlenia przedmiotu.
a) Oblicz, w jakiej odleg³oœci od obiektywu nale¿y umieœciæ preparat. (2 pkt)

b) Oblicz powiêkszenie mikroskopu.

(2 pkt)

c) Oszacuj maksymaln¹ zdolnoœæ rozdzielcz¹ mikroskopu optycznego, przyjmuj¹c, ¿e fale œwietlne s¹ to
fale elektromagnetyczne o czêstotliwoœciach od oko³o 4× 10 14 Hz do oko³o 7,9× 10 14 Hz. (2 pkt)

d) W pewnym mikroskopie elektronowym wi¹zk¹ „oœwietlaj¹c¹” przedmiot jest wi¹zka elektronów o
energii 50 keV. Oszacuj zdolnoœæ rozdzielcz¹ takiego mikroskopu, przyjmuj¹c, ¿e jest ona
odwrotnoœci¹ d³ugoœci fali odpowiadaj¹cej wi¹zce elektronów. (4 pkt)
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Zadanie 26 (10 pkt) Transport energii
Œciany domku letniskowego s¹ wykonane z ceg³y. Jeœli zim¹ temperatura na zewn¹trz utrzymuje siê
na sta³ym poziomie i wynosi t 2 = -10° C, to temperatura wewn¹trz budynku jest sta³a i równa
t 1 = 7° C. Na wykresie przedstawiono zale¿noœæ ciep³a traconego w tych warunkach przez œcianê
o powierzchni 1 m 2 w czasie 1 sekundy od jej gruboœci.
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a) Oszacuj, ciep³o tracone w czasie 24 godzin, jeœli wiadomo, ¿e gruboœæ ka¿dej sciany jest równa
d = 20 cm. £¹czna powierzchnia œcian zewnêtrznych, sufitu i pod³ogi jest równa S = 96 m 2 . Za³ó¿,
¿e pod³oga, sufit i œciany maj¹ jednakowe przewodnictwa cieplne. (2 pkt)

b) Oblicz ile kilogramów wêgla nale¿a³oby spaliæ, aby pokryæ stratê 564 MJ ciep³a; ciep³o spalania
MJ
wêgla c s = 30 , a sprawnoœæ systemu grzewczego h = 0, 3 . (4 pkt)
kg
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c) Oblicz gruboœæ œcian o takiej samej powierzchni, wykonanych z drewna, przez które tracilibyœmy
w czasie 24 godzin i przy tej samej ró¿nicy temperatur tak¹ sam¹ iloœæ ciep³a, jak przez œciany
W
z ceg³y. Cieplne przewodnictwo w³aœciwe drewna k d = 0,2
. (2 pkt)
m ×K

d) Ustal, czy nastêpuj¹ce stwierdzenie jest prawdziwe: „Zwiêkszanie gruboœci œciany o kolejne warstwy cegie³ powoduje zawsze zmniejszenie strat energii o tak¹ sam¹ iloœæ ciep³a”. Uzasadnij
odpowiedŸ. (2 pkt)

Zadanie 27 (11 pkt) Pr¹dnica
Na zajêciach ko³a fizycznego uczniowie zbudowali prosty model elektrowni wiatrowej. Twornik generatora
pr¹du mia³ kszta³t ramki prostok¹tnej o bokach
a = 5 cm i b = 10 cm, na któr¹ nawiniêto n = 15
uzwojeñ cienkiego izolowanego drutu miedzianego.
Ramkê umieszczono w jednorodnym polu magnetycznym i po³¹czono przek³adni¹ pasow¹ z turbin¹ wiaN
trow¹. Œrednica wiêkszego ko³a (przymocowanego do
osi ramki) by³a równa d 1 = 5 cm, a mniejszego (osaS
dzonego na osi turbiny) d 2 = 2,5 cm. Gdy na œmig³o
torbiny skierowano strumieñ powietrza okaza³o siê, ¿e
woltomierz (o bardzo du¿ym oporze wewnêtrznym)
B
pod³¹czony do zacisków A i B wskazywa³ napiêcie
A
U = 24 V.
a) Oblicz, szybkoœæ k¹tow¹ obracaj¹cej siê ramki, jeœli wiadomo, ¿e maksymalny strumieñ indukcji
magnetycznej przechodz¹cy przez powierzchniê ramki by³ równy j max = 0,1 Wb. (4 pkt)

b) Oblicz, jakie napiêcie wskaza³by woltomierz, gdyby ko³a przek³adni pasowej zamieniono miejscami, tzn. ko³o o wiêkszej œrednicy znalaz³oby siê na osi turbiny, a ko³o o mniejszej œrednicy – na
osi ramki. (2 pkt)
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r
W celu wyznaczenia wartoœci wektora B pola magnetycznego, o którym
mowa w zadaniu, umieszczono prostopadle do jego linii cienk¹ p³ytkê miedzian¹. Gruboœæ p³ytki, zmierzona z bardzo du¿¹ dok³adnoœci¹, jest równa
d 3 = 0,10 mm. Gdy wzd³u¿ p³ytki p³yn¹³ pr¹d o natê¿eniu I = 2 A, pomiêdzy
jej œciankami (odleg³ymi od siebie o x) zmierzono napiêcie U H = 0,15 mV.
1
Koncentracja swobodnych elektronów w miedzi n = 8,5× 10 28 3 .
m

+
A

B

V

c) Wska¿ na rysunku i uzasadnij, która œcianka p³ytki uzyska³a potencja³ dodatni, a która ujemny.
(1 pkt)

d) Wykorzystuj¹c wskazania amperomierza i woltomierza, oblicz wartoœæ wektora indukcji pola magnetycznego. (4 pkt)
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