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Centralna Komisja Egzaminacyjna 

 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. 
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EGZAMIN MATURALNY 
Z FIZYKI I ASTRONOMII 

 

POZIOM PODSTAWOWY 
 

 

 

Instrukcja dla zdaj cego 
 

1. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 12  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 b d  oceniane. 

7. Podczas egzaminu mo esz korzysta  z karty wybranych 

wzorów i sta ych fizycznych, linijki oraz kalkulatora. 

8. 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. 

9. Na karcie odpowiedzi wpisz swój numer PESEL i 

przyklej naklejk  z kodem. 

10. Nie wpisuj adnych znaków w cz ci przeznaczonej 

dla egzaminatora. 
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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) 
Na którym z poni szych wykresów zakreskowane pole jest równe wykonanej pracy? 

A. Tylko na 1  B. Tylko na 2  C. Tylko na 1 i 2  D. Tylko na 1 i 3 

Zadanie 2. (1 pkt) 
Ludzie poszukuj cy silnych wra e  mog  wykona  skok 

spadochronowy z asekuracj  instruktora, do którego skacz cy 

„pasa er” jest w czasie lotu przypi ty od spodu. Zaraz po opuszczeniu 

samolotu, przed otwarciem spadochronu, si a wzajemnego 

oddzia ywania skoczków (przekazywana przez pasy ich spinaj ce) jest
www.skokitandemowe.org

A. równa ci arowi pasa era. 

B. nieco wi ksza od ci aru pasa era. 

C. nieco mniejsza od ci aru pasa era. 

D. bliska zeru. 

Zadanie 3. (1 pkt) 
Przed soczewk  skupiaj c  o ogniskowej 20 cm umieszczono wiec cy przedmiot 

w odleg o ci 10 cm od soczewki. Otrzymano wówczas obraz 

A. pozorny, prosty i powi kszony. 

B. pozorny, prosty i pomniejszony. 

C. rzeczywisty, prosty i powi kszony. 

D. rzeczywisty, odwrócony i powi kszony. 

Zadanie 4. (1 pkt) 
Izotopami nazywamy 

A. wszystkie atomy, w których liczba elektronów jest mniejsza od liczby protonów. 

B. wszystkie naturalne pierwiastki promieniotwórcze. 

C. j dra o tych samych liczbach neutronów, ale ró nych liczbach atomowych. 

D. j dra o tych samych liczbach atomowych, ale o ró nych liczbach neutronów. 

Zadanie 5. (1 pkt) 
Cia o wykonuje prosty ruch harmoniczny. W momencie, w którym pr dko  cia a jest 

maksymalna, jego 

A. energia potencjalna jest maksymalna, a przyspieszenie równe zero. 

B. energia potencjalna jest minimalna, a przyspieszenie równe zero. 

C. energia potencjalna jest minimalna, a przyspieszenie jest maksymalne. 

D. energia potencjalna i przyspieszenie przyjmuj  warto ci maksymalne. 
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Zadanie 6. (1 pkt) 
Wi zk  wiat a tworz  trzy promienie: czerwony, zielony i niebieski. Po przej ciu przez 

siatk  dyfrakcyjn  najbardziej ugi ty b dzie promie  

A. niebieski, a najmniej zielony. 

B. czerwony, a najmniej niebieski. 

C. zielony, a najmniej czerwony. 

D. niebieski, a najmniej czerwony. 

Zadanie 7. (1 pkt) 
Wykres obok przedstawia proces przemiany gazu doskona ego 

we wspó rz dnych p(V). 

 

 

Wybierz poprawny wykres tego procesu we wspó rz dnych p(T) 

        A.    B.       C.        D. 

Zadanie 8. (1 pkt) 
Ksi yc stale zwraca ku Ziemi t  sam  stron , druga strona mo e by  obserwowana tylko 

przez okr aj ce Ksi yc sondy kosmiczne. Odwrotna strona Ksi yca 
 

A. jest stale o wietlona promieniami s onecznymi. 

B. nigdy nie jest o wietlona promieniami s onecznymi. 

C. jest cz ciowo o wietlona promieniami s onecznymi, a wielko  cz ci o wietlonej zale y 

od fazy Ksi yca. 

D. jest cz ciowo o wietlona promieniami s onecznymi, a wielko  cz ci o wietlonej zale y 

od pory roku. 

 

Zadanie 9. (1 pkt) 

Cia o na powierzchni Ksi yca ma energi  potencjaln  grawitacji równ  zero, a na wysoko ci 

12 m ma energi  potencjaln  grawitacji równ  600 J. Podczas spadku swobodnego 

z wysoko ci 12 m, na wysoko ci 4 m energia kinetyczna tego cia a ma warto  

A. równ  600 J. 

B. równ  400 J. 

C. równ  200 J. 

D. równ  100 J. 

Zadanie 10. (1 pkt) 
Diagram H–R (Hertzsprunga–Russella) pozwala 

A. klasyfikowa  gwiazdy. 

B. klasyfikowa  galaktyki. 

C. okre la  lub szacowa  wiek Wszech wiata. 

D. okre la  lub szacowa  rozmiary Wszech wiata. 
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Zadania otwarte 

Rozwi zania zada  o numerach od 11. do 21. nale y zapisa  w wyznaczonych 

miejscach pod tre ci  zadania. 
 

Zadanie 11. Rowerzysta (5 pkt) 
Jad c z rosn c  pr dko ci , rowerzysta odczuwa zwi kszaj cy si  opór powietrza. Poni sza 

tabela przedstawia zmierzone warto ci oporu powietrza dla ró nych pr dko ci. 

 

pr dko , m/s 0 1 2 3 4 5 

si a oporu, N 0 10 30 70 130 200 

 

Zadanie 11.1 (3 pkt) 
Wykonaj wykres zale no ci si y oporu powietrza od pr dko ci rowerzysty.  

 

Zadanie 11.2 (1 pkt) 
Zapisz, przy jakiej pr dko ci si a oporu powietrza b dzie mia a warto  100 N. 

                              

                              

                              

                              

 

Zadanie 11.3 (1 pkt) 
Co powinien zrobi  rowerzysta, aby przy danej pr dko ci zmniejszy  opór powietrza?  

                              

                              

                              

                              

 

Zadanie 12. Planetoida (4 pkt) 
Planetoida Ida ma w asnego satelit  

o nazwie Daktyl, którego rednica wynosi 

1,4 km. Daktyl kr y po orbicie 

w przybli eniu ko owej o promieniu 

108 km z okresem obiegu oko o 37 godzin. 

Odkryto go podczas przelotu sondy 

Galileo (28 sierpnia 1993 roku). 
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Zadanie 12.1 (2 pkt) 
Wyka , e pr dko  Daktyla na orbicie wynosi oko o 5,1 m/s. 
 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              
 

Zadanie 12.2 (2 pkt) 
Na podstawie podanych informacji oblicz mas  planetoidy Ida. Przyjmij, e planetoid  mo na 

traktowa  jako obiekt punktowy (pomi  jej kszta t i rozmiary). 
 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              
 

Zadanie 13. Wa enie arbuza (3 pkt) 

Dwie kole anki chcia y wyznaczy  mas  arbuza. Nie mia y wagi kuchennej, ale wykorzysta y 

spr yn , linijk  i paczk  cukru o masie 1 kg. Zawieszenie paczki cukru na spr ynie 

spowodowa o wyd u enie spr yny o 4 cm. Zawieszenie arbuza wyd u y o j  o 9 cm. 

Zadanie 13.1 (2 pkt) 
Wyznacz warto  sta ej spr ysto ci spr yny. 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

Zadanie 13.2 (1 pkt) 
Wyznacz mas  arbuza. 

                              

                              

                              

                              

                              

                              
 

Nr zadania 11.1 11.2 11.3 12.1 12.2 13.1 13.2 

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

egzaminator 
Uzyskana liczba pkt        
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Zadanie 14. Chlorofil (3 pkt) 
Poni szy wykres przedstawia zale no  wspó czynnika absorpcji od d ugo ci fali 

promieniowania dla dwóch rodzajów chlorofilu. Na osi pionowej wykresu od o ono 

wspó czynnik absorpcji wiat a, tzn. stosunek poch oni tej energii promieniowania 

wietlnego do energii promieniowania padaj cego, wyra ony w procentach.  

 

Zadanie 14.1 (1 pkt) 
Odczytaj z wykresu i zapisz d ugo  fali wiat a, które chlorofil a poch ania w obszarze 

krótkofalowym widma w maksymalnym stopniu. 

                              

                              

                              

 

Zadanie 14.2 (1 pkt) 

Zapisz numer tego maksimum absorpcji spo ród czterech zaznaczonych na wykresie, dla 

którego energia jednego fotonu jest najmniejsza. Uzasadnij swój wybór. 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              
 

Zadanie 14.3 (1 pkt) 
Korzystaj c z powy szego wykresu, wyja nij, dlaczego chlorofil nadaje ro linom zielon  barw . 
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Zadanie 15. Rakieta (4 pkt) 
Rakieta wynosz ca satelit  na orbit  ma ca kowit  mas  startow  3,0 10

6
 kg. Podczas pracy 

silników wyrzucane s  z pr dko ci  2500 m/s gazy spalinowe w ilo ci 13000 kg w ci gu 

sekundy. Si a ci gu silników wynosi 3,25 10
7
 N. Przyspieszenie ziemskie ma warto  10 m/s

2
. 

Zadanie 15.1 (2 pkt) 
Oblicz przyspieszenie rakiety podczas startu. 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 

Zadanie 15.2 (2 pkt) 

Czy przyspieszenie rakiety po starcie w miar  up ywu czasu b dzie ros o, mala o, czy te  

pozostanie sta e? Napisz odpowied  i j  uzasadnij. 

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

Zadanie 16. wiat o w szkle (3 pkt) 
W powietrzu biegnie promie  wiat a jednobarwnego o d ugo ci fali  = 0,60 m i pada 

na p ytk  szklan . 

Zadanie 16.1 (1 pkt) 
Podaj nazw  wielko ci charakteryzuj cej fal  wietln , która nie zmienia warto ci przy 

przej ciu z powietrza do szk a. 

                              

                              

Zadanie 16.2 (2 pkt) 
Przyjmuj c, e pr dko  wiat a w powietrzu wynosi 300 000 km/s, a w szkle 200 000 km/s, 

oblicz d ugo  fali tego wiat a po wej ciu do szk a. 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              
 

Nr zadania 14.1 14.2 14.3 15.1 15.2 16.1 16.2 

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

egzaminator 
Uzyskana liczba pkt        
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Zadanie 17. Zero bezwzgl dne (3 pkt) 
Uczniowie podgrzewali gaz w zbiorniku o sta ej obj to ci, mierzyli ci nienie gazu oraz jego 

temperatur  i zaznaczyli na poni szym wykresie punkty pomiarowe. 

Nauczyciel powiedzia , e taki wykres pozwala wyznaczy  temperatur  zera bezwzgl dnego 

w stopniach Celsjusza. 

Opisz post powanie prowadz ce do tego celu, uzasadnij je na podstawie praw gazu 

doskona ego i wyznacz z wykresu przybli on  warto  temperatury 0 K w skali Celsjusza. 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 

Zadanie 18. Zwierciad o (3 pkt) 

Rysunek przedstawia 2 wybrane promienie wychodz ce z jednego punktu wiec cej kuli. 

Starannie narysuj bieg tych promieni po odbiciu od zwierciad a i skonstruuj obraz wiec cego 

punktu. 

 

0 20 40 60 80 100 T, ºC 

 p 
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Zadanie 19. Rozpad promieniotwórczy (4 pkt) 

Do bada  tarczycy stosuje si  jod z niewielk  domieszk  promieniotwórczego izotopu I131

53 . 

Masa tego izotopu wprowadzonego do organizmu wynosi 8 ·10
–11

 g (jest to ca kowicie 

nieszkodliwe), a pocz tkowa liczba rozpadów na sekund  jest równa 3,7 ·10
4
. Po rozpadzie 

I131

53  powstaje ksenon Xe131

54 , który równie  nie wywiera szkodliwego wp ywu na organizm. 

Zadanie 19.1 (1 pkt) 
Zapisz równanie przemiany j dra jodu w j dro ksenonu. 

                              

                              

                              

                              

Zadanie 19.2 (1 pkt) 
Poni szy wykres przedstawia zale no  liczby rozpadów w próbce od czasu. Wyznacz na 

jego podstawie okres po owicznego zaniku tego izotopu jodu. 

 

2/1T  =  ...................................... 

Zadanie 19.3 (2 pkt) 
Pocz tkowa masa promieniotwórczego izotopu jodu wynosi 8 ·10

–11
 g. Korzystaj c 

z wykresu, wyznacz mas  jodu po 6 dniach. 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              
 

Nr zadania 17 18 19.1 19.2 19.3 

Maks. liczba pkt 3 3 1 1 2 Wype nia 

egzaminator 
Uzyskana liczba pkt      
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Zadanie 20. Proton w polu magnetycznym (4 pkt) 

Proton wpada w obszar pola magnetycznego i dalej porusza si  w tym polu po pó okr gu, 

po czym wybiega z obszaru pola (rys.). 
 

 

Zadanie 20.1 (1 pkt) 

Zaznacz na rysunku kierunek (wraz ze zwrotem) wektora indukcji magnetycznej. U yj 

jednego z symboli:           (prostopadle do p aszczyzny rysunku ze zwrotem przed 

ni  – do patrz cego),   (prostopadle do p aszczyzny rysunku ze zwrotem za ni ). 

Zadanie 20.2 (3 pkt) 

Wyprowad  wzór pozwalaj cy obliczy  drog  s przebyt  przez proton w polu magnetycznym 

w zale no ci od jego masy m, adunku e, pr dko ci v i indukcji pola magnetycznego B. 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

Zadanie 21. Transformator (4 pkt) 
Dwa uzwojenia osadzone na wspólnym rdzeniu tworz  transformator – urz dzenie 

przeznaczone do podwy szania lub obni ania napi cia przemiennego. 

 

Zadanie 21.1 (2 pkt) 
Wyja nij rol  rdzenia w transformatorze. Spo ród wymienionych ni ej materia ów wybierz 

ten, z którego mo na wykona  rdze  transformatora. 

aluminium   drewno mied   plastik  stal    szk o 

                              

                              

                              

 

obszar pola 

magnetycznego
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Zadanie 21.2 (1 pkt) 
Moc pr du elektrycznego zale y mi dzy innymi od jego napi cia, a wi c uzyskane dzi ki 

transformatorowi podwy szenie napi cia mog oby oznacza  zwi kszenie mocy pr du. 

Wyja nij, dlaczego podwy szenie napi cia w transformatorze nie jest sprzeczne z zasad  

zachowania energii. 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 

Zadanie 21.3 (1 pkt) 
Wyja nij, dlaczego do przesy ania energii elektrycznej na du e odleg o ci stosuje si  wysokie 

napi cie. 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nr zadania 20.1 20.2 21.1 21.2 21.3 

Maks. liczba pkt 1 3 2 1 1 Wype nia 

egzaminator 
Uzyskana liczba pkt      
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BRUDNOPIS 
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KOD EGZAMINATORA

Czytelny podpis egzaminatora

KOD ZDAJ¥CEGO
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