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PRÓBNY  
EGZAMIN MATURALNY 
Z FIZYKI I ASTRONOMII 

 
Arkusz I 

 
Czas pracy 120 minut 

 

Instrukcja dla zdaj cego 
 

1. Prosz  sprawdzi , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 10 stron. 

Ewentualny brak nale y zg osi  przewodnicz cemu zespo u 

nadzoruj cego przebieg egzaminu. 

2. Do arkusza do czona jest karta wzorów i sta ych fizycznych. 

Prosz  zatrzyma  j  po zako czeniu pracy z arkuszem I. 
B dzie ona s u y  równie  do pracy z arkuszem II. 

3. Prosz   uwa nie czyta  wszystkie polecenia. 

4. Rozwi zania i odpowiedzi nale y zapisa  czytelnie w miejscu 

na to przeznaczonym przy ka dym zadaniu. 

5. W rozwi zaniach zada  rachunkowych trzeba przedstawi  tok 

rozumowania prowadz cy do ostatecznego wyniku oraz 

pami ta  o podaniu jednostek obliczanych wielko ci. 

6. W trakcie oblicze  mo na korzysta  z kalkulatora. 

7. Prosz  pisa  tylko w kolorze czarnym; nie pisa  o ówkiem. 

8. Nie  wolno u ywa  korektora. 

9. B dne zapisy trzeba wyra nie przekre li . 

10. Zapisy w brudnopisie nie b d  oceniane. 

11. Obok ka dego zadania podana jest maksymalna liczba 

punktów, któr  mo na uzyska  za jego poprawne rozwi zanie. 

12. Do ostatniej kartki arkusza do czona jest karta odpowiedzi, 
któr  wype nia nauczyciel. 

yczymy powodzenia! 

 

 

 

 

 

 

 

ARKUSZ I 
 
 
 
 

STYCZE  
ROK 2005 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za poprawne  

rozwi zanie  

wszystkich zada   

mo na otrzyma   

cznie 50 punktów 

Wpisuje zdaj cy przed rozpocz ciem pracy 

 

 

PESEL ZDAJ CEGO 
 

  

           

 

dysleksja 
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Zadanie 1. (1 pkt) 
Wykres przedstawia zale no   

pr dko ci biegacza od czasu. 

W ci gu 16 s przeb dzie on drog :  

 

A) 200 m 

B) 100 m 

C) 128 m 

D) 196 m 

 
 
 
Zadanie 2. (1 pkt) 
Pi ka tenisowa spad a swobodnie z wysoko ci H. Podczas zderzenia pi ki z pod og  50% jej 

energii kinetycznej ulega rozproszeniu. Na jak  wysoko  wzniesie si  ta pi ka po drugim 

odbiciu? 

 

A)  H/8  

B)  H/4   

C)  H/2   

D)  H/ 2  

 
 
Zadanie 3. (1 pkt) 
W w u gumowym, którego jeden koniec jest sztywno uwi zany, a drugi pobudzamy do 

drga , powsta a fala stoj ca. Odleg o  mi dzy dwoma najbli szymi w z ami wynosi 1,5 m. 

Aby w z y przypada y co 1m, nale y cz stotliwo   

A) zwi kszy  1,5 razy. 

B) zmniejszy  1,5 razy. 

C) zwi kszy  3 razy. 

D) zmniejszy  3 razy. 

 
 
Zadanie 4. (1 pkt) 

ród em energii gwiazd s  reakcje 

A) rozszczepienia j der atomowych.  

B) egzotermiczne – chemiczne. 

C) syntezy termoj drowej. 

D) anihilacji par cz stka – antycz stka. 
 

 
Zadanie 5. (1 pkt) 
Samochód, którego silnik pracuje z moc  30 kW, jedzie ze sta  pr dko ci  o warto ci 

v=20 m/s. Si a nap dowa samochodu jest równa 

A) 0,15 kN. 

B) 0,50 kN. 

C) 1,50 kN. 

D) 6,00 N. 
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Zadanie 6. (1 pkt) 
Rozb yski s oneczne nie wywo uj  na Ziemi 

A) zórz polarnych. 

B) zak óce  czno ci radiowej. 

C) zmian magnetosfery. 

D) przyp ywów i odp ywów morza. 

 
 
Zadanie 7. (1 pkt) 
Zwi kszaj c 4 krotnie napi cie przyspieszaj ce na adowan  cz stk , spowodujemy, e 

d ugo  fali de Broglie`a  

A) wzro nie 4 razy. 

B) wzro nie 2 razy.    

C) zmaleje 2 razy.    

D) zmaleje 4 razy. 

 

 
Zadanie 8. (1 pkt) 
Z jednego grama radu o okresie po owicznego rozpadu równym  T1/2 =1 600 lat pozostanie po 

up ywie  8 000 lat oko o 

A)    1 mg. 

B)    3 mg.  

C)    5 mg. 

D)  30 mg.  

 

 
Zadanie 9. (1 pkt) 
Z przedstawionych poni ej wykresów, na których p oznacza ci nienie, T – temperatur , a V 

obj to ), przemiany izochorycznej gazu doskona ego nie przedstawia wykres: 

 
A)    B)   C)   D) 

 

 
Zadanie 10. (1 pkt) 
Reakcje syntezy termoj drowej zachodz ce we wn trzu S o ca nie wymagaj  obecno ci pól 

magnetycznych. Podczas realizacji ziemskiego odpowiednika tych reakcji bardzo silne pola 

magnetyczne s  niezb dne, aby 

A) zjonizowa  u ywany w eksperymentach wodór. 

B) utrzyma  gor c  plazm  w ograniczonej obj to ci. 

C)  zrekompensowa  brak wielokrotnie zjonizowanych metali. 

D) odprowadza  wzd u  linii takich pól powstaj c  w eksperymencie energi . 

 
 

T 

p 

V 

TV 

p p 

T 
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Zadanie 11. Gaz doskona y (4 pkt) 

Jednoatomowy gaz doskona y RC
2
3

V  podlega cyklowi przemian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                
 
 
Zadanie 12. Gwiazdy w Galaktyce (4 pkt) 
S o ce, którego masa wynosi kg102 30 , obiega rodek Drogi Mlecznej odleg y od nas 

o m102,2 20  w czasie lat105,2 8 . Przyjmuj c dla uproszczenia, e wszystkie gwiazdy 

w Galaktyce maj  mas  równ  masie S o ca, e s  one równomiernie roz o one w kuli 

o rodku w centrum Galaktyki oraz e S o ce znajduje si  na skraju tej kuli, oszacuj liczb  

gwiazd w naszej Galaktyce. 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

Opisz, jak zmienia si  energia 

wewn trzna gazu podczas kolejnych 

przemian. 

p 
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Zadanie 13. Lampa kineskopowa (3 pkt) 
W lampie kineskopowej elektron 

poruszaj cy si  z pr dko ci  pocz tkow  

o warto ci 
s
m5105,1  wpada w obszar  

o d ugo ci 1 cm, w którym jest przys-

pieszany polem elektrycznym. Wylatuje 

z tego obszaru z pr dko ci  o warto ci 

.107,5
s
m6 Oblicz przyspieszenie elek-

tronu przy za o eniu, e by o ono sta e. 

 

 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

 
 
Zadanie 14. Rozpraszanie neutronów (4 pkt) 
 Gdy j dro wychwytuje rozproszony neutron, musi go zatrzyma  na drodze równej rednicy 

j dra. Si a, jak  dzia a ono wówczas na neutron, jest poza nim praktycznie równa zeru. 

Przyjmuj c, e j dro o rednicy m101d 14  mo e wychwyci  neutron o warto ci 

pr dko ci nie wi kszej ni  
s
m7104,1 , wyznacz warto  si y, przy za o eniu, e jest ona sta a 

w obszarze j dra. Masa neutronu wynosi kg1067,1 27 . 

 

                                

                                

                                

                                

                                

obszar ruchu 

z przyspieszeniem 

1 cm 

obszar ruchu bez 

przyspieszenia 

tor ruchu elektronu 
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Zadanie 15. Fale materii  (3 pkt) 
Oblicz d ugo  fali materii elektronu poruszaj cego si  z pr dko ci  o warto ci v = 0,6 c. 

Uwzgl dnij efekty relatywistyczne. 
 
                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                
 
 
Zadanie 16. Obraz wieczki (3 pkt) 
Na stole postawiono wieczk  w odleg o ci 20 cm od bombki choinkowej o rednicy  8 cm, 

znajduj cej si  w wi tecznym stroiku. Sporz d  odpowiedni rysunek i oblicz, w jakiej 

odleg o ci od powierzchni bombki zobaczymy obraz wieczki. 
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Zadanie 17. Stacja nadawcza (3 pkt). 
Pewna stacja nadawcza o mocy P=200 kW pracuje na cz stotliwo ci =98 MHz. Ile fotonów 

emituje antena tej stacji w ci gu jednej sekundy? 
 
                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

 
 
Zadanie 18. Ogrzewanie gazu (3 pkt) 
Uzasadnij stwierdzenie, e do ogrzania dwóch jednakowych mas gazu doskona ego o T 

potrzeba wi cej energii w procesie izobarycznym ni  w procesie izochorycznym. 

 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

 

 
Zadanie 19. Krople deszczu (2 pkt) 
Krople deszczu spadaj  na ziemi  z chmury znajduj cej si  na wysoko ci 1700 m. Oblicz, 

jak  warto  pr dko ci (w 
h

km ) mia yby te krople w chwili upadku na ziemi , gdyby ich ruch 

nie by  spowalniany w wyniku oporu powietrza. 
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Zadanie 20. Gwiazdy neutronowe  (3 pkt) 
Podejrzewa si , e niektóre gwiazdy neutronowe (gwiazdy o olbrzymiej g sto ci) wiruj   

z pr dko ci  1 obrotu na sekund . Przyjmuj c, e taka gwiazda ma promie  20 km, oblicz, 

jaka musi by  jej masa minimalna, by materia na jej powierzchni nie oderwa a si  od 

gwiazdy przy tak szybkim obrocie. 

 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                
 
Zadanie 21. Ucieczka  galaktyki. (2 pkt)  
Przesuni cie ku czerwieni dla widma galaktyki M 87 wynosi z = 0,003.  

Oblicz, z jak  szybko ci  galaktyka oddala si  od nas.  

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                
 
 
Zadanie 22. Cz stka w polu elektrycznym (2 pkt) 
Czy tor na adowanej cz stki, poruszaj cej si  w jednorodnym polu elektrycznym, jest zawsze 

równoleg y do kierunku linii si  pola elektrycznego? Odpowied  uzasadnij, wykonuj c 

rysunek. 
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Zadanie 23. Zjawisko fotoelektryczne (4 pkt) 
Aby wyrwa  elektron z powierzchni cezu, nale y wykona  prac  wyj cia  J106,1W 19 . 

Oblicz energi  kinetyczn  i pr dko  wylatuj cych elektronów, je eli cez jest o wietlany 

wiat em ó tym o d ugo ci fali m589,0 . 
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Brudnopis 
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