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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 13 stron (zadania 

1 – 21). 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, linijki 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! 

 

 

 

 

 

 

 

ARKUSZ I 

 

MAJ 

ROK 2006 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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2 Egzamin maturalny z fizyki i astronomii 

 Arkusz I 

 

Zadania zamkni te 

W zadaniach od 1. do 10. wybierz i zaznacz na karcie odpowiedzi jedn  poprawn  

odpowied . 

 

Zadanie 1. (1 pkt)  

Tomek wchodzi po schodach z parteru na pi tro. Ró nica wysoko ci mi dzy parterem 

a pi trem wynosi 3 m, a czna d ugo  dwóch odcinków schodów jest równa 6 m. Wektor 

ca kowitego przemieszczenia Tomka ma warto  

 

A. 3 m 

B. 4,5 m 

C. 6 m 

D. 9 m 

 

Zadanie 2. (1 pkt)  

Wykres przedstawia zale no  warto ci pr dko ci od czasu dla cia a o masie 10 kg, 

spadaj cego w powietrzu z du ej wysoko ci. Analizuj c wykres mo na stwierdzi , e podczas 

pierwszych 15 sekund ruchu warto  si y oporu 

 

A. jest sta a i wynosi 50 N. 

B. jest sta a i wynosi 100 N. 

C. ro nie do maksymalnej warto ci 50 N. 

D. ro nie do maksymalnej warto ci 100 N. 

 

Zadanie 3. (1 pkt)  

Rysunek przedstawia linie pola elektrostatycznego uk adu dwóch punktowych adunków. 

Analiza rysunku pozwala stwierdzi , e adunki s  

 

 

 

 

A. jednoimienne i |qA| > |qB| 

B. jednoimienne i |qA| < |qB| 

C. ró noimienne i |qA| > |qB| 

D. ró noimienne i |qA| < |qB| 

 

Zadanie 4. (1 pkt)  

J dro izotopu 
235

92 U zawiera  

A. 235 neutronów. 

B. 327 nukleonów. 

C. 143 neutrony. 

D. 92 nukleony. 

v, m/s 

50 

5 10 15 20 t, s 
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 Arkusz I 

Zadanie 5. (1 pkt)  

Zdolno  skupiaj ca zwierciad a kulistego wkl s ego o promieniu krzywizny 20 cm ma 

warto  

A. 1/10 dioptrii. 

B. 1/5 dioptrii. 

C. 5 dioptrii. 

D. 10 dioptrii. 
 

Zadanie 6. (1 pkt)  

Pi k  o masie 1 kg upuszczono swobodnie z wysoko ci 1 m. Po odbiciu od pod o a pi ka 

wznios a si  na maksymaln  wysoko  50 cm. W wyniku zderzenia z pod o em i w trakcie 

ruchu pi ka straci a energi  o warto ci oko o 

A. 1 J 

B. 2 J 

C. 5 J 

D. 10 J 
 

Zadanie 7. (1 pkt)  

Energia elektromagnetyczna emitowana z powierzchni S o ca powstaje w jego wn trzu 

w procesie 

A. syntezy lekkich j der atomowych. 

B. rozszczepienia ci kich j der atomowych. 

C. syntezy zwi zków chemicznych. 

D. rozpadu zwi zków chemicznych. 
 

Zadanie 8. (1 pkt)  

Stosowana przez Izaaka Newtona metoda badawcza, polegaj ca na wykonywaniu 

do wiadcze , zbieraniu wyników swoich i cudzych obserwacji, szukaniu w nich regularno ci, 

stawianiu hipotez, a nast pnie uogólnianiu ich poprzez formu owanie praw, to przyk ad 

metody 

A. indukcyjnej. 

B. hipotetyczno-dedukcyjnej. 

C. indukcyjno-dedukcyjnej. 

D. statystycznej. 
 

Zadanie 9. (1 pkt)  

Optyczny teleskop Hubble’a kr y po orbicie oko oziemskiej w odleg o ci oko o 600 km od 

powierzchni Ziemi. Umieszczono go tam, aby 

A. zmniejszy  odleg o  do fotografowanych obiektów. 

B. wyeliminowa  zak ócenia elektromagnetyczne pochodz ce z Ziemi. 

C. wyeliminowa  wp yw czynników atmosferycznych na jako  zdj . 

D. wyeliminowa  dzia anie si  grawitacji.  
 

Zadanie 10. (1 pkt)   

Podczas odczytu za pomoc  wi zki wiat a laserowego informacji zapisanych na p ycie CD 

wykorzystywane jest zjawisko 

A. polaryzacji. 

B. odbicia. 

C. za amania. 

D. interferencji.  
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4 Egzamin maturalny z fizyki i astronomii 

 Arkusz I 

 

Zadania otwarte 

Rozwi zanie zada  o numerach od 11 do 21 nale y zapisa  w wyznaczonych miejscach pod 

tre ci  zadania. 
 

Zadanie 11. Klocek (5 pkt)  
Drewniany klocek przymocowany jest do ciany za pomoc  nitki, która wytrzymuje naci g 

si  o warto ci 4 N. Wspó czynnik tarcia statycznego klocka o pod o e wynosi 0,2. 

W obliczeniach przyjmij, e warto  przyspieszenia ziemskiego jest równa 10 m/s
2
. 

 

11.1 (3 pkt) 

 
 

Oblicz maksymaln  warto  powoli narastaj cej si y F , z jak  mo na poziomo ci gn  

klocek, aby nitka nie uleg a zerwaniu.  

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

11.2 (2 pkt) 

Oblicz warto  przyspieszenia, z jakim b dzie porusza  si  klocek, je eli usuni to nitk  

cz c  klocek ze cian , a do klocka przy o ono poziomo skierowan  si  o sta ej warto ci 

6 N. Przyjmij, e warto  si y tarcia kinetycznego jest równa 1,5 N.  
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Zadanie 12. Krople deszczu (4 pkt)  
Z kraw dzi dachu znajduj cego si  na wysoko ci 5 m nad powierzchni  chodnika spadaj  

krople deszczu.  

12.1 (2 pkt)  

Wyka , e czas spadania kropli wynosi 1 s, a jej pr dko  ko cowa jest równa 10 m/s. 

W obliczeniach pomi  opór powietrza oraz przyjmij, e warto  przyspieszenia ziemskiego 

jest równa 10 m/s
2
. 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

12.2 (2 pkt) 

Ucze , obserwuj c spadaj ce krople ustali , e uderzaj  one w chodnik w jednakowych 

odst pach czasu co 0,5 sekundy. Przedstaw na wykresie zale no  warto ci pr dko ci od 

czasu dla co najmniej 3 kolejnych kropli. Wykonuj c wykres przyjmij, e czas spadania 

kropli wynosi 1 s, a warto  pr dko ci ko cowej jest równa 10 m/s.  

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              
 

Nr zadania 11.1 11.2 12.1 12.2 

Maks. liczba pkt 3 2 2 2 Wype nia 

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt     
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6 Egzamin maturalny z fizyki i astronomii 

 Arkusz I 

 

Zadanie 13. Roleta (3 pkt)  

Roleta okienna zbudowana jest z wa ka, na którym nawijane jest p ótno zas aniaj ce okno 

(rys). Rolet  mo na podnosi  i opuszcza  za pomoc  sznurka obracaj cego wa ek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 13.1 (1 pkt) 

Wyja nij, dlaczego w trakcie podnoszenia rolety ruchem jednostajnym, si a z jak  trzeba 

ci gn  za sznurek nie jest sta a. Przyjmij, e rednica wa ka nie zale y od ilo ci p ótna 

nawini tego na wa ek oraz pomi  si y oporu ruchu. 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

Zadanie 13.2 (2 pkt) 
Oblicz prac , jak  nale y wykona , aby podnie  rozwini t  rolet , nawijaj c ca kowicie 

p ótno na wa ek. D ugo  p ótna ca kowicie rozwini tej rolety wynosi 2 m, a jego masa 2 kg.  

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

sznurek 

roleta
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Zadanie 14. Wahad o (4 pkt) 

Na nierozci gliwej cienkiej nici o d ugo ci 1,6 m zawieszono ma y ci arek, buduj c w ten 

sposób model wahad a matematycznego. 

14.1 (2 pkt)  

Podaj, czy okres drga  takiego wahad a, wychylonego z po o enia równowagi o niewielki k t 

ulegnie zmianie, je li na tej nici zawiesimy ma y ci arek o dwukrotnie wi kszej masie. 

Odpowied  uzasadnij, odwo uj c si  do odpowiednich zale no ci.  

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

14.2 (2 pkt) 

Oblicz liczb  pe nych drga , które wykonuje takie wahad o w czasie 8 s, gdy wychylono je 

o niewielki k t z po o enia równowagi i puszczono swobodnie. W obliczeniach przyjmij, e 

warto  przyspieszenia ziemskiego jest równa 10 m/s
2
. 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              
 

Nr zadania 13.1 13.2 14.1 14.2 

Maks. liczba pkt 1 2 2 2 Wype nia 

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt     
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 Arkusz I 

 

Zadanie 15. Satelita (2 pkt)  

Satelita kr y po orbicie ko owej wokó  Ziemi. Podaj, czy nast puj ce stwierdzenie jest 

prawdziwe:  

„Warto  pr dko ci liniowej tego satelity zmaleje po przeniesieniu go na inn  orbit  ko ow  

o wi kszym promieniu”.  

Odpowied  uzasadnij, odwo uj c si  do odpowiednich zale no ci. 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

Zadanie 16. Pocisk (4 pkt)  

Stalowy pocisk, lec cy z pr dko ci  o warto ci 300 m/s wbi  si  w ha d  piasku i ugrz z  

w niej.  

16.1 (3 pkt)  

Oblicz maksymalny przyrost temperatury pocisku, jaki wyst pi w sytuacji opisanej w zadaniu 

przyjmuj c, e po owa energii kinetycznej pocisku zosta a zamieniona na przyrost energii 

wewn trznej pocisku. Ciep o w a ciwe elaza wynosi 450 J/(kg·K). 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

16.2 (1 pkt) 

Wyja nij krótko, na co zosta a zu yta reszta energii kinetycznej pocisku. 
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Zadanie 17. Proton (5 pkt)  

W jednorodnym polu magnetycznym, którego warto  indukcji wynosi 0,1 T, kr y w pró ni 

proton po okr gu o promieniu równym 20 cm. Wektor indukcji pola magnetycznego jest 

prostopad y do p aszczyzny rysunku i skierowany za t  p aszczyzn .  

 

17.1 (2 pkt)  

Zaznacz na rysunku wektor pr dko ci protonu. Odpowied  krótko uzasadnij, podaj c 

odpowiedni  regu .  

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

17.2 (3 pkt)  

Wyka , e proton o trzykrotnie wi kszej warto ci pr dko ci kr y po okr gu o trzykrotnie 

wi kszym promieniu. 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              
 

Nr zadania 15 16.1 16.2 17.1 17.2 

Maks. liczba pkt 2 3 1 2 3 Wype nia 

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt      
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 Arkusz I 

 

Zadanie 18. Dwie soczewki (3 pkt) 

Dwie identyczne soczewki p asko-wypuk e wykonane ze szk a zamocowano na awie 

optycznej w odleg o ci 0,5 m od siebie tak, e g ówne osie optyczne soczewek pokrywaj  si . 

Na pierwsz  soczewk  wzd u  g ównej osi optycznej skierowano równoleg  wi zk  wiat a, 

która po przej ciu przez obie soczewki by a nadal wi zk  równoleg  biegn c  wzd u  

g ównej osi optycznej.  

18.1 (1 pkt) 

Wykonaj rysunek przedstawiaj cy bieg wi zki promieni zgodnie z opisan  sytuacj . Zaznacz 

na rysunku po o enie ognisk dla obu soczewek.  

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                            g ówna o  optyczna 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

18.2 (2 pkt) 

Oblicz ogniskow  uk adu zbudowanego w powietrzu z tych soczewek po z o eniu ich p askimi 

powierzchniami. Przyjmij, e promienie krzywizny soczewek wynosz  12,5 cm, a bezwzgl dne 

wspó czynniki za amania wiat a w powietrzu oraz szkle wynosz  odpowiednio 1 i 1,5.  
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Zadanie 19. Echo (3 pkt)  
Je eli dwa jednakowe d wi ki docieraj  do ucha w odst pie czasu d u szym  ni  0,1 s s  

s yszane przez cz owieka oddzielnie (powstaje echo). Je li odst p czasu jest krótszy od 0,1 s 

dwa d wi ki odbieramy jako jeden o przed u onym czasie trwania (powstaje pog os). Oblicz, 

w jakiej najmniejszej odleg o ci od s uchacza powinna znajdowa  si  pionowa ciana 

odbijaj ca d wi k, aby po kla ni ciu w d onie s uchacz us ysza  echo. Przyjmij, e warto  

pr dko ci d wi ku w powietrzu wynosi 340 m/s. 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

Zadanie 20. Zbiornik z azotem (3 pkt) 

Stalowy zbiornik zawiera azot pod ci nieniem 1200 kPa. Temperatura gazu wynosi 27
o
C. 

Zbiornik zabezpieczony jest zaworem bezpiecze stwa, który otwiera si  gdy ci nienie gazu 

przekroczy 1500 kPa. Zbiornik wystawiono na dzia anie promieni s onecznych, w wyniku 

czego temperatura gazu wzros a do 77
o
C. Podaj, czy w opisanej sytuacji nast pi otwarcie 

zaworu. Odpowied  uzasadnij, wykonuj c niezb dne obliczenia. Przyjmij, e obj to  

zbiornika mimo ogrzania nie ulega zmianie. 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              
 

Nr zadania 18.1 18.2 19 20 

Maks. liczba pkt 1 2 3 3 Wype nia 

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt     
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 Arkusz I 

 

Zadanie 21. Energia wi zania (4 pkt)  

Wykres przedstawia przybli on  zale no  energii wi zania j dra przypadaj cej na jeden 

nukleon od liczby masowej j dra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.1 (2 pkt)  

Oblicz warto  energii wi zania j dra izotopu radonu (Rn) zawieraj cego 86 protonów  

i 134 neutrony. Wynik podaj w megaelektronowoltach.  

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

21.2 (2 pkt) 

Wyja nij krótko poj cie j drowego niedoboru masy („deficytu masy”). Zapisz formu  

matematyczn  pozwalaj c  obliczy  warto  niedoboru masy, je li znana jest energia 

wi zania j dra.  

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              
 

Nr zadania 21.1 21.2 

Maks. liczba pkt 2 2 Wype nia 

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt   
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BRUDNOPIS 
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