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ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU 

ROZPOCZ CIA EGZAMINU! 

Miejsce 

na naklejk  
 

MFA-P1_1P-082 

EGZAMIN MATURALNY 

Z FIZYKI I ASTRONOMII 
 

 

POZIOM PODSTAWOWY 
 

 

Czas pracy 120 minut 
 

 

Instrukcja dla zdaj cego 

1. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 12  stron 

(zadania 1 – 22). 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. Na karcie odpowiedzi wpisz swoj  dat  urodzenia i PESEL. 

9. Zaznaczaj c odpowiedzi w cz ci karty przeznaczonej dla 

zdaj cego, zamaluj  pola do tego przeznaczone. B dne 

zaznaczenie otocz kó kiem  i zaznacz w a ciwe.  

10. Tylko odpowiedzi zaznaczone na karcie b d  oceniane. 

 

yczymy powodzenia! 

 

 

 

 

 

 

MAJ 

ROK 2008 
 

 

 

 

 
 

 

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 
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ZADANIA ZAMKNI TE 
W zadaniach od 1. do 10. wybierz i zaznacz na karcie odpowiedzi jedn  

poprawn  odpowied . 
 

Zadanie 1. (1 pkt)  
Ziemia pozostaje w spoczynku wzgl dem 
 

A. S o ca. 

B. Ksi yca.  

C. Galaktyki.  

D. satelity geostacjonarnego.  
 

Zadanie 2. (1 pkt)  
Je eli podczas ruchu samochodu, na prostoliniowym odcinku autostrady energia kinetyczna 

samochodu wzros a 4 razy, to warto  pr dko ci samochodu wzros a 
 

A. 2 razy. 

B. 2 razy. 

C. 4 razy. 

D. 16 razy. 
 

Zadanie 3. (1 pkt)  
Zale no  energii potencjalnej i kinetycznej od czasu podczas swobodnego spadania cia a 

z pewnej wysoko ci poprawnie przedstawiono na  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A. wykresie 1. 

B. wykresie 2. 

C. wykresie 3. 

D. wykresie 4. 
 

Zadanie 4. (1 pkt)  
Promienie s oneczne ogrza y szczelnie zamkni t  metalow  butl  z gazem. Je eli pominiemy 

rozszerzalno  termiczn  butli, to gaz w butli uleg  przemianie 
 

A. izobarycznej. 

B. izochorycznej. 

C. izotermicznej. 

D. adiabatycznej. 

t 

Ep, Ek 

t 

Ep, Ek Ep 

Ek 

wykres 1 wykres 2 

t 

Ep, Ek

wykres 4 wykres 3 

t 

Ep, Ek
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Zadanie 5. (1 pkt) 
Unoszenie si  w gór  iskier nad p on cym ogniskiem w bezwietrzny dzie  jest spowodowane 

zjawiskiem 
 

A. dyfuzji. 

B. konwekcji. 

C. przewodnictwa. 

D. promieniowania. 
 

Zadanie 6. (1 pkt) 
Gdy w atomie wodoru elektron przejdzie z orbity pierwszej na drug , to promie  orbity 

wzrasta czterokrotnie. Warto  si y przyci gania  elektrostatycznego dzia aj cej pomi dzy 

j drem i elektronem zmaleje w tej sytuacji  
 

A. 2 razy. 

B. 4 razy. 

C. 8 razy. 

D. 16 razy. 
 

Zadanie 7. (1 pkt)  
W cyklotronie do zakrzywiania torów na adowanych cz stek wykorzystuje si   
 

A. sta e pole elektryczne. 

B. sta e pole magnetyczne. 

C. zmienne pole elektryczne. 

D. zmienne pole magnetyczne. 
 

Zadanie 8. (1 pkt) 
Ziemia kr y wokó  S o ca w odleg o ci w przybli eniu 4 razy wi kszej ni  Merkury. 

Korzystaj c z trzeciego prawa Keplera mo na ustali , e okres obiegu Ziemi wokó  S o ca 

jest w porównaniu z okresem obiegu Merkurego d u szy oko o 
 

A. 2 razy. 

B. 4 razy. 

C. 8 razy. 

D. 16 razy. 
 

Zadanie 9. (1 pkt)  
J dro izotopu uleg o rozpadowi promieniotwórczemu. Powsta o nowe j dro zawieraj ce 

o jeden proton wi cej i o jeden neutron mniej ni  j dro wyj ciowe. Przedstawiony powy ej 

opis dotyczy rozpadu 
 

A. alfa. 

B. gamma. 

C. beta plus. 

D. beta minus. 
 

Zadanie 10. (1 pkt)  
Przyrz d s u cy do uzyskiwania i obserwacji widma promieniowania elektromagnetycznego 

to 
 

A. kineskop. 

B. mikroskop. 

C. oscyloskop. 

D. spektroskop. 
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ZADANIA OTWARTE 
 

Rozwi zania zada  o numerach od 11. do 22. nale y zapisa  w wyznaczonych miejscach 

pod tre ci  zadania. 
 

Zadanie 11. Rowerzysta (2 pkt)  
Rowerzysta pokonuje drog  o d ugo ci 4 km w trzech etapach, o których informacje 

przedstawiono w tabeli. Przez d oznaczono ca  d ugo  drogi przebytej przez rowerzyst . 

 

Przebyta droga 
Warto  pr dko ci  redniej 

w kolejnych etapach w m/s 

etap I 0,25 d 10 

etap II 0,50 d 5 

etap III 0,25 d 10 

 

Oblicz ca kowity czas jazdy rowerzysty.  
 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 
 

Zadanie 12. Droga hamowania (2 pkt)  
Wyka , wykorzystuj c poj cia energii i pracy, e znaj c wspó czynnik tarcia i drog  

podczas hamowania do ca kowitego zatrzymania pojazdu, mo na wyznaczy  pr dko  

pocz tkow  pojazdu, który porusza si  po poziomej prostej drodze.  

Przyjmij, e samochód hamuje ruchem jednostajnie opó nionym, a warto  si y hamowania 

jest sta a. 
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Zadanie 13. Spadaj cy element (5 pkt)  
Fragment balkonu o masie 0,5 kg oderwa  si  i spad  z wysoko ci 5 m.  

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

 

Zadanie 13.1 (3 pkt)  
Narysuj wykres zale no ci warto ci pr dko ci od czasu spadania. 

Wykonaj konieczne obliczenia, pomijaj c opory ruchu.  

Na wykresie zaznacz odpowiednie warto ci liczbowe.  
 

Obliczenia                           

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 
                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

 

Nr zadania 11. 12. 13.1. 

Maks. liczba pkt 2 2 3 Wype nia 

egzaminator!
Uzyskana liczba pkt    
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Zadanie 13.2 (2 pkt) 

W rzeczywisto ci podczas spadania dzia a si a oporu i oderwany element balkonu spada  

przez 1,25 s ruchem przyspieszonym, uderzaj c w pod o e z pr dko ci  o warto ci 8 m/s.  

Oblicz warto  si y oporu, przyjmuj c, e podczas spadania by a ona sta a.  

 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 

Zadanie 14. Tramwaj (4 pkt) 

Podczas gwa townego awaryjnego hamowania tramwaju uchwyt do trzymania si , 

zamocowany pod sufitem wagonu, odchyli  si  od pionu o k t 15
o
.  

Za ó , e tramwaj porusza  si  po poziomej powierzchni ruchem jednostajnie opó nionym, 

prostoliniowym.  

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

 

sin 15
o
  0,26 cos 15

o
  0,97 tg 15

o
  0,27 ctg 15

o
  0,73 

sin 75
o
  0,97 cos 75

o
  0,26 tg 75

o
  0,73 ctg 75

o
  0,27 

 

Zadanie 14.1 (2 pkt)  
Narysuj, oznacz i nazwij si y dzia aj ce na swobodnie wisz cy uchwyt podczas hamowania.  
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Zadanie 14.2 (2 pkt)  
Oblicz warto  opó nienia tramwaju podczas hamowania.  
 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              
 

Zadanie 15. Ci arek (4 pkt) 

Metalowy ci arek o masie 1 kg zawieszono na spr ynie jak na 

rysunku. Po zawieszeniu ci arka spr yna wyd u y a si  o 0,1 m. 

Nast pnie ci arek wprawiono w drgania w kierunku pionowym 

o amplitudzie 0,05 m.  

W obliczeniach przyjmij warto  przyspieszenia ziemskiego równ  

10 m/s
2
, a mas  spr yny i si y oporu pomi . 

 

 

Zadanie 15.1 (2 pkt)  

Wyka , e warto  wspó czynnika spr ysto ci spr yny wynosi 100 N/m.  

 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              
 

Zadanie 15.2 (2 pkt)  
Oblicz okres drga  ci arka zawieszonego na spr ynie, przyjmuj c, e wspó czynnik 

spr ysto ci spr yny jest równy 100 N/m.  

 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              
 

Nr zadania 13.2. 14.1. 14.2. 15.1. 15.2. 

Maks. liczba pkt 2 2 2 2 2 Wype nia 

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt      

ci arek

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl



Egzamin maturalny z fizyki i astronomii  

Poziom podstawowy 
8

Zadanie 16. Metalowa puszka (2 pkt) 
Do pustej metalowej puszki po napoju, po o onej tak, e mo e si  toczy  po poziomej uziemionej 

metalowej p ycie, zbli amy z boku na niewielk  odleg o  dodatnio naelektryzowan  pa eczk .  

Wyja nij, dlaczego puszka zaczyna si  toczy . Okre l, w któr  stron  b dzie toczy  si  

puszka. 
 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              
 

Zadanie 17. Elektron (1 pkt)  
Oblicz ko cow , relatywistyczn  warto  p du elektronu przyspieszanego w akceleratorze 

do pr dko ci 0,8 c. Za ó , e pocz tkowa warto  pr dko ci przyspieszanego elektronu jest 

znikomo ma a.  
                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              
 

Zadanie 18. Przemiana izotermiczna (5 pkt)  
Gaz o temperaturze

 
 27

o
C poddano 

przemianie izotermicznej. Ci nienie 

pocz tkowe gazu wynosi o 800 hPa. 

Wykres przedstawia zale no  g sto ci 

gazu od jego ci nienia dla tej przemiany. 

Podczas przemiany masa gazu nie 

ulega a zmianie.  

 

 

 

 

 
 p, hPa 

d, kg/m
3

800 1000 1100 1200 

0,04 

0,06 

0,08 

0,12 

0,10 

900 
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Zadanie 18.1 (3 pkt) 
Oblicz mas  molow  tego gazu.  

 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              
 

Zadanie 18.2 (2 pkt) 
Podaj, czy w tej przemianie obj to  gazu ros a, czy mala a. Odpowied  uzasadnij.  

 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              
 

Zadanie 19. Soczewka (4 pkt)  
Zdolno  skupiaj ca soczewki p asko-wypuk ej wykonanej z materia u o wspó czynniku 

za amania równym 2 i umieszczonej w powietrzu wynosi 2 dioptrie. 
 

Zadanie 19.1 (3 pkt) 
Oblicz promie  krzywizny wypuk ej cz ci soczewki.  

 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              
 

Zadanie 19.2 (1 pkt) 
Napisz, czy ta soczewka mo e korygowa  wad  dalekowzroczno ci.  

 

                              

                              

                              
 

Nr zadania 16. 17. 18.1. 18.2. 19.1. 19.2. 

Maks. liczba pkt 2 1 3 2 3 1 Wype nia 

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt       
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Zadanie 20. Laser (6 pkt) 
W tabeli przedstawiono informacje o laserze helowo-neonowym i laserze rubinowym. 
 

Rodzaj lasera D ugo  fali wietlnej emitowanej przez laser Moc lasera  

helowo-neonowy 632 nm 0, 01 W 

rubinowy 694 nm 1 W 
 

Po o wietleniu siatki dyfrakcyjnej laserem rubinowym zaobserwowano na ekranie jasne 

i ciemne pr ki. Na rysunku (bez zachowania skali odleg o ci) zaznaczono jasne 

pr ki (P0(R), P1(R)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 20.1 (2 pkt) 
Zapisz nazwy dwóch zjawisk, które spowodowa y powstanie pr ków  na ekranie.  

1. ........................................................................................................................................... 

 

2. ........................................................................................................................................... 

 

Zadanie 20.2 (2 pkt) 
Na przedstawionym powy ej rysunku zaznacz przybli one po o enia jasnych pr ków P0(He)  

i P1(He) dla lasera helowo- neonowego. Odpowied  uzasadnij, zapisuj c odpowiednie 

zale no ci. 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

siatka dyfrakcyjna 

ekran 

P1 

 

 

P0 

 

 

P1 

 

laser rubinowy siatka dyfrakcyjna 

P1(R)

 
 

 

P0(R)

 

 

P1(R)
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Zadanie 20.3 (2 pkt) 
Wyka , zapisuj c odpowiednie zale no ci, e warto  p du pojedynczego fotonu 

emitowanego przez laser helowo-neonowy jest wi ksza od warto ci p du fotonu 

emitowanego przez laser rubinowy.  

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              
 

Zadanie 21. Rozpad promieniotwórczy (4 pkt)  

J dro uranu (92U) rozpada si  na j dro toru (Th) i cz stk  alfa.  

W tabeli obok podano masy atomowe uranu, toru i helu.  
 

Zadanie 21.1 (2 pkt) 
Zapisz, z uwzgl dnieniem liczb masowych i atomowych, równanie rozpadu j dra uranu.  

                              

                              

                              

                              
 

Zadanie 21.2 (2 pkt) 
Oblicz energi  wyzwalan  podczas opisanego powy ej rozpadu j dra. Wynik podaj w MeV. 

W obliczeniach przyjmij, e 1 u  931,5 MeV.  

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              
 

Zadanie 22. Astronomowie (1 pkt)  
Wyja nij, dlaczego astronomowie i kosmolodzy prowadz c obserwacje i badania obiektów 

we Wszech wiecie, obserwuj  zawsze stan przesz y tych obiektów.  

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 
Nr zadania 20.1. 20.2. 20.3. 21.1. 21.2. 22. 

Maks. liczba pkt 2 2 2 2 2 1 Wype nia 

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt       

uran 238  238,05079 u 

tor 234  234,04363 u 

hel 4     4,00260 u 
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BRUDNOPIS 
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