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EGZAMIN MATURALNY 

Z FIZYKI I ASTRONOMII 
 

Arkusz I 

 

POZIOM PODSTAWOWY 
 

Czas pracy 120 minut 
 

Instrukcja dla zdaj cego 

1. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 12 stron. 

Ewentualny brak zg o  przewodnicz cemu zespo u 

nadzoruj cego egzamin. 

2. Rozwi zania i odpowiedzi zapisz w miejscu na to 

przeznaczonym przy ka dym zadaniu. 

3. W rozwi zaniach zada  rachunkowych przedstaw tok 

rozumowania prowadz cy do ostatecznego wyniku oraz 

pami taj o jednostkach. 

4. Pisz czytelnie. U ywaj d ugopisu/pióra tylko z czarnym 

tuszem/atramentem. 

5. Nie u ywaj korektora, a b dne zapisy wyra nie przekre l.  

6. Pami taj, e zapisy w brudnopisie nie podlegaj  ocenie. 

7. Podczas egzaminu mo esz korzysta  z karty wybranych 

wzorów i sta ych fizycznych oraz kalkulatora. 

8. Wype nij t  cz  karty odpowiedzi, któr  koduje zdaj cy. 

Nie wpisuj adnych znaków w cz ci przeznaczonej 

dla egzaminatora. 

9. Na karcie odpowiedzi wpisz swoj  dat  urodzenia i PESEL. 

Zamaluj  pola odpowiadaj ce cyfrom numeru PESEL. 

B dne zaznaczenie otocz kó kiem  i zaznacz w a ciwe. 
 

yczymy powodzenia! 
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Za rozwi zanie 

wszystkich zada  

mo na otrzyma  

cznie  

50 punktów 

Wype nia zdaj cy przed 

rozpocz ciem pracy 

           

PESEL ZDAJ CEGO  

 

     

KOD 

ZDAJ CEGO 

Miejsce 

na naklejk  

z kodem szko y 
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 Arkusz I 

W zadaniach od 1. do 8. wybierz i zaznacz jedn  poprawn  odpowied . 
 

Zadanie 1. (1 pkt) 
Dwaj kolarze zbli ali si  do mety, jad c jeden obok drugiego ruchem jednostajnym 

z pr dko ci  15 m/s. W odleg o ci 100 m od mety jeden z nich przyspieszy  i jad c ruchem 

jednostajnie przyspieszonym po sze ciu sekundach min  met . W jakiej odleg o ci od mety 

znajdowa  si  wówczas drugi kolarz jad cy do ko ca z niezmienn  pr dko ci ? 
 

A. 2,5 m B. 5 m C. 10 m D. 15 m 
 

Zadanie 2. (1 pkt) 

Cechy charakterystyczne ró nych typów gwiazd przedstawia si  za pomoc  diagramu 

Hertzspunga-Russella (H – R). Na osiach wspó rz dnych tego diagramu od o ona jest 
 

A. temperatura powierzchni (typ widmowy) i jasno  absolutna (absolutna wielko  

gwiazdowa). 

B. jasno  absolutna (absolutna wielko  gwiazdowa) i odleg o ci od Ziemi. 

C. rednica gwiazdy i temperatura jej powierzchni. 

D. temperatura powierzchni i odleg o ci od Ziemi. 
 

Zadanie 3. (1 pkt) 
Pomi dzy nieruchomy stó  i poruszaj c  si  jak na rysunku linijk  w o ono okr g y o ówek. 

O ówek porusza si  (zak adaj c, e nie wyst puj  po lizgi) 
 

A. w lewo z pr dko ci  o warto ci  
s

cm4 . 

B. w prawo z pr dko ci  o warto ci  
s

cm4 . 

C. w prawo z pr dko ci  o warto ci  
s

cm2 . 

D. w lewo z pr dko ci  o warto ci 
s

cm2 . 

 

Zadanie 4. (1 pkt) 
Planety w ruchu dooko a S o ca poruszaj  si  po orbitach b d cych 

A. okr gami. 

B. hiperbolami. 

C. elipsami. 

D. parabolami. 
 

Zadanie 5. (1 pkt) 
Wykres przedstawia przemian  gazu doskona ego. Jest to przemiana 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

A. izotermiczna.  

B. izochoryczna. 

C. izobaryczna. 

D. adiabatyczna. 

s

cm
4

 p, Pa 

T, K 
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Zadanie 6. (1 pkt) 
Plamy s oneczne s  ciemniejsze od reszty tarczy s onecznej, poniewa  s  to 

A. ob oki wapnia przes aniaj ce fotosfer . 

B. obszary ch odniejsze, ni  obszary poza plamami. 

C. obszary po o one poni ej przeci tnej powierzchni fotosfery (lokalne depresje) i pada 

na nie cie . 

D. obszary, których widmo zawiera wyj tkowo du o absorpcyjnych linii wodoru. 

 

Zadanie 7. (1 pkt) 
ród o wiat a znajduje si  w odleg o ci 0,7 m od soczewki skupiaj cej o ogniskowej 0,5 m. 

Obraz ród a b dzie 

A. rzeczywisty, pomniejszony. 

B. rzeczywisty, powi kszony. 

C. pozorny, pomniejszony. 

D. pozorny, powi kszony. 

 

Zadanie 8. (1 pkt) 
Zjawisko za mienia S o ca mo e powsta  wówczas, gdy  

A. okresowo zmaleje jasno  S o ca. 

B. Ksi yc przecina orbit  Ziemi. 

C. Ksi yc znajduje si  mi dzy Ziemi  i S o cem. 

D. Ziemia znajduje si  mi dzy Ksi ycem i S o cem. 

 

Rozwi zanie zada  o numerach 9 do 23 nale y zapisa  w wyznaczonych 

miejscach pod tre ci  zadania. 

 

Zadanie 9. Samochód na podno niku (3 pkt) 
Podczas stygni cia wody w szklance od temperatury wrzenia do temperatury otoczenia 

wydziela si  energia o warto ci oko o 67200 J. Oblicz, na jak  wysoko  mo na by podnie  

samochód o masie 1 tony, wykorzystuj c energi  o podanej warto ci. 
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Zadanie 10. Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego (2 pkt) 
Uczniowie przyst pili do wyznaczenia warto ci przyspieszenia grawitacyjnego Ziemi za 

pomoc  wahad a matematycznego. 

 

10.1 (1 pkt)  

Wahad o odchylono o niewielki k t od po o enia 

równowagi i puszczono. Narysuj si y dzia aj ce na 

wahad o matematyczne w tym momencie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2 (1 pkt)  

Wahad o wprowadzono w ruch. Podaj, jakie wielko ci, charakteryzuj ce wahad o i jego ruch 

wystarczy zmierzy , aby wyznaczy  warto  przyspieszenia ziemskiego. 

 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  
 

Zadanie 11. Pole grawitacyjne planety (2 pkt) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

Wykres przedstawia zale no  

przyspieszenia grawitacyjnego 

pewnej planety b d cej jednorodn  

kul  od odleg o ci od jej rodka. 

Odczytaj z wykresu i zapisz, 

przybli on  warto  przyspieszenia 

grawitacyjnego na powierzchni 

planety oraz warto  promienia tej 

planety. Promie  wyra  w metrach. 

30 

10 

20 

ag, 2s

m

0        50      100     150     200     250  r, 10
6
 m 
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Zadanie 12. Cz stki w polu magnetycznym (2 pkt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  
 

Zadanie 13. Ci arek na spr ynie (5 pkt) 

 
Wykres przedstawia zale no  po o enia ci arka drgaj cego na spr ynie od czasu. 

 
13.1 (1 pkt) 
Odczytaj z wykresu i zapisz, w których momentach czasu warto  pr dko ci ci arka by a 

równa zeru. 

 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

Rysunek przedstawia tory ruchu dwóch cz stek 

1 i 2, które posiadaj  taki sam p d i wpadaj  

w obszar jednorodnego pola magnetycznego. 

Wyja nij dlaczego: 

tory cz stek zakrzywione s  w przeciwne 

strony, 

promienie krzywizn torów s  ró ne. 

(1) 

(2) 

0B 0B
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13.2 (2 pkt) 
Oblicz cz stotliwo  drga  ci arka. 

 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

 

13.3 (2 pkt) 
Odczytaj z wykresu i zapisz, w których momentach czasu warto  pr dko ci ci arka by a 

maksymalna oraz jaka by a warto  wychylenia w tych momentach? 

 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  
 

Zadanie 14. Rakiety (3 pkt) 
Dwie rakiety poruszaj  si  wzd u  tej samej prostej naprzeciw siebie z pr dko ciami 

(wzgl dem pewnego inercjalnego uk adu odniesienia) o warto ciach v1 = 0,3c i v2 = 0,3c. 

Wzgl dn  pr dko  rakiet mo na obliczy  w sposób relatywistyczny, korzystaj c z równania 

, 1 2

1 2

2
1

c

v v
v

v v
 lub klasyczny.  

14.1 Oblicz w sposób klasyczny i relatywistyczny warto  pr dko ci wzgl dnej obu rakiet. 

(2 pkt) 
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14.2 Zapisz, jak zmieni si  stosunek pr dko ci wzgl dnej obliczonej w sposób 

relatywistyczny do warto ci pr dko ci obliczonej w sposób klasyczny, je li warto ci 

pr dko ci rakiet zostan  zwi kszone. (1 pkt) 

 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

 

Zadanie 15. Gaz (2 pkt) 

 
 

 

Wykres przedstawia zale no   

ci nienia od temperatury sta ej masy  

gazu doskona ego. Obj to  tego gazu  

w stanie (1.) wynosi V0. Oblicz, ile  

wynosi obj to  V3 w stanie (3.). 

 

 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  
 

Zadanie 16. Silnik (3 pkt) 
Silnik cieplny, wykonuj c prac  2,5 kJ, przekaza  do ch odnicy 7,5 kJ ciep a. Oblicz 

sprawno  tego silnika. 

 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

T 
0 T0 3T0 2T0 

p 

2p0 

p0 

1 

3 2 
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Zadanie 17. Masa i energia (2 pkt) 
S o ce wypromieniowuje w ci gu 1 sekundy oko o 4 10

26
 J energii. Oblicz, o ile w wyniku tej 

emisji zmniejsza si  masa S o ca. 

 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  
 

Zadanie 18. W giel C14
6  (3 pkt)  

Okres po owicznego rozpadu izotopu w gla C14

6  wynosi oko o 5700 lat. W znalezionych 

szcz tkach kopalnych stwierdzono o miokrotnie ni sz  zawarto  C14

6  ni  w atmosferze. 

Naszkicuj wykres zale no ci liczby j der promieniotwórczych zawartych w szcz tkach 

w zale no ci od czasu. Rozpocznij od chwili, gdy szcz tki powsta y (tkanki obumar y) do 

chwili obecnej. Pocz tkow  liczb  j der oznacz przez N0. Zaznacz na wykresie czas 

po owicznego zaniku. Oszacuj wiek znalezionych szcz tków. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

N 

t 
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Zadanie 19. Drukarka atramentowa (2 pkt) 
Ma a, naelektryzowana porcja tuszu w drukarce zostaje wyrzucona za pomoc  pola 

elektrycznego w kierunku papieru. Oblicz si  dzia aj c  w polu o nat eniu E = 670 C
kN

na 

kropl  obdarzon  adunkiem Q = 3  10
–13

 C. 

 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

 

Zadanie 20. Dwoista natura wiat a (4 pkt) 
Wzbudzony atom wodoru emituje promieniowanie zwi zane z przej ciem elektronu 

z pow oki trzeciej na drug . Oblicz energi  wyemitowanego kwantu i d ugo  fali uzyskanej 

linii widmowej. Zapisz, czy linia ta wypada w zakresie wiat a widzialnego, je li wiat o 

widzialne zawiera fale w przedziale od 380 nm do 760 nm. Energia stanu podstawowego 

atomu wodoru E = –13,6 eV. 
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Zadanie 21. P yta kompaktowa (2 pkt) 
Odpowiedz na pytanie, jakim wiat em nale y o wietli  p yt  kompaktow , aby mieni a si  

barwami t czy? Dzi ki jakiemu zjawisku powstaje ten efekt? 

 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

 

Zadanie 22. Fale materii (3 pkt) 
Louis de Broglie przewidzia , e cz stki elementarne wykazuj  w asno ci falowe – cz stka 

o p dzie p jest fal  o d ugo ci 
h

p
. Oblicz d ugo  fali powolnego neutronu o energii 

kinetycznej E = 1,6 10
-21 

 J. (Pomi  efekty relatywistyczne). 
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Zadanie 23. Fotoemisja (4 pkt) 
Na powierzchni  metalu, dla którego praca wyj cia wynosi W = 1,8 eV, pada: 

a) 500 fotonów o energii 2 eV ka dy, 

b) 1000 identycznych fotonów o energii 1,7 eV ka dy. 

Oblicz, ile elektronów zostanie wybitych w ka dym z podanych przypadków oraz jaka b dzie 

energia kinetyczna ka dego z nich. Odpowied  krótko uzasadnij. 
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BRUDNOPIS 
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