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PRÓBNY  
EGZAMIN MATURALNY 
Z FIZYKI I ASTRONOMII 

 

Arkusz II 
(poziom rozszerzony) 

Czas pracy 120 minut 
 

Instrukcja dla zdaj cego 
 

1. Prosz  sprawdzi , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 8 stron. 

Ewentualny brak nale y zg osi  przewodnicz cemu zespo u 

nadzoruj cego przebieg egzaminu. 

2. Prosz   uwa nie czyta  wszystkie polecenia. 

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

na to przeznaczonym przy ka dym zadaniu. 

4. W rozwi zaniach zada  rachunkowych trzeba przedstawi  tok 

rozumowania prowadz cy do ostatecznego wyniku oraz 

pami ta  o podaniu jednostek obliczanych wielko ci. 

5. W trakcie oblicze  mo na korzysta  z kalkulatora. 

6. Prosz  pisa  tylko w czarnym; nie pisa  o ówkiem. 

7. Nie wolno u ywa  korektora. 

8. B dne zapisy trzeba wyra nie przekre la . 

9. Brudnopis nie b dzie oceniany. 

10. Obok ka dego zadania podana jest maksymalna liczba 

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

11. Do ostatniej kartki arkusza do czona jest karta odpowiedzi, 
któr  wype nia egzaminator. 

 

yczymy powodzenia! 

 

 

 

 

 

 

 

ARKUSZ II 
 
 
 
 

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 24. Ryby (8 pkt) 
 

24.1 (6 pkt) 
Ryby steruj  g boko ci  swego zanurzenia w wodzie, zmieniaj c zawarto  powietrza 

w p cherzach p awnych, tak aby ich rednia g sto  by a równa g sto ci wody na danej 

g boko ci. Przyjmij, e gdy ca e powietrze jest usuni te z p cherzy p awnych, ryba ma 

redni  g sto  równ  
3m

kg
1080 . Oblicz, jak  cz  ca kowitej obj to ci ryby musi stanowi  

powietrze w p cherzach p awnych, aby jej g sto  zmniejszy a si  do warto ci 

odpowiadaj cej zwyk ej g sto ci wody (1000
3m

kg
). G sto  powietrza wynosi 

3m

kg
21,1 . 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

 

 
24.2 (2 pkt) 
Ryby p ywaj  na ró nych g boko ciach: od wód powierzchniowych po bardzo g bokie. 

Oblicz zmian  ci nienia wywieranego przez wod  na ryb , która spod samej powierzchni 

jeziora pop yn a na g boko  50 m. 
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Zadanie 25 Butla z gazem (9 pkt) 
Butla o pojemno ci 40 l (dcm

3
), która zawiera 1,97 kg dwutlenku w gla, wytrzymuje 

ci nienie nie wi ksze ni  Pa103 6 .  

 

25.1 (5 pkt) 
Oblicz, w jakiej temperaturze (w 

0
C) powstaje niebezpiecze stwo wybuchu. (g sto  

dwutlenku w gla 
3m

kg
97,1d , K273T,Pa10p 0

5

0 ) 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

 
25.2 (4 pkt) 
Na skutek nieszczelno ci zaworu dwutlenek w gla ulatnia  si  z butli. Oblicz, jaka ilo  gazu 

ulotni a si , je eli wiadomo, e ci nienie gazu w butli spad o o po ow , a temperatura nie 

zmieni a si . 
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Zadanie 26. Na adowana cz stka (9 pkt) 
Na adowana cz stka, o okre lonej energii kinetycznej, porusza a si  w polu magnetycznym 

po okr gu o promieniu R =2 cm. Po przej ciu przez p ytk  o owian  cz stka dalej porusza a 

si  w tym samym polu magnetycznym, po okr gu o mniejszym promieniu r =1 cm. 

 
26. 1 (4 pkt) 
Oblicz wzgl dn  zmian  energii kinetycznej cz stki po przej ciu przez p ytk  o owiana, przy 

za o eniu, e warto  jej pr dko ci jest znacznie mniejsza od pr dko ci wiat a. 

 
                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

 
26.2 (5 pkt)  
Oblicz warto  energii kinetycznej cz stki przed i po przej ciu przez p ytk  o owian .  

Przyjmij, e cz stk  t  jest proton oraz e warto  indukcji pola magnetycznego B =1 T. 

Energi  wyra  w eV. 
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Zadanie 27.  Obwód elektryczny (12 pkt) 
W obwodzie elektrycznym, przedstawionym na rysunku,  E =12 V,  R =18 ,  R1=30 ,  

R2 =20 . 

 

                                                                       R           a 

                                                            I                         I1            I2                  

                                                                                                      

                                                        E                             R1          R2  

 

 

                                                                                     b 

 
27.1 (3 pkt) 
Oblicz opór zast pczy uk adu oporników. Przedstaw poszczególne etapy przekszta cania 

obwodu i oblicze . 

 
                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

 

27.2 (4 pkt) 
Oblicz nat enia pr dów:  I, I1, I2. 
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27.3 (1 pkt) 
Oblicz moce wydzielane w poszczególnych opornikach. 

 
                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

 

 

27.4 (4 pkt) 
Wyka , e je eli za o ymy, e R = R1 = R2 , to w oporniku R b dzie wydziela a si  najwi ksza 

moc i wylicz,  ile razy b dzie ona wi ksza od mocy wydzielanej w  R1. 

 
                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

 

 
Zadanie 28. Obwód RLC (12 pkt) 
Cewk  o indukcyjno ci  L,  kondensator o pojemno ci  C  i opornik o oporze R  po czono 

szeregowo ze ród em napi cia przemiennego U, jak  na rysunku. 

                                 

                                                                                                 

                                                      R                  L                   

                                                                    C 

                                                           

                                                                       U~ 
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28.1 (8 pkt) 
Narysuj wykresy wektorowe (wskazowe) dla wszystkich przypadków podanych w tabeli 28.2. 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

 
28.2 (1 pkt)  
Uzupe nij poni sz  tabel : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
28.3 (3 pkt) 
Oblicz, jak  pojemno  powinien mie  kondensator w obwodzie, aby przy indukcyjno ci  

L = 250 H obwód mo na by o nastroi  na cz stotliwo  500 Hz. (Przyjmij, e R = 0). 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

 

 UR [V] UL [V] UC [V] U [V] 

a 10 20 10  

b  110 150 50 

c 50 10  50 

d 0  15 30 
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Brudnopis 
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