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MATERIA  DIAGNOSTYCZNY

Z FIZYKI I ASTRONOMII 
 

Arkusz I 
 

POZIOM PODSTAWOWY 
 

Czas pracy 120 minut 
 

Instrukcja dla ucznia 

1. Sprawd , czy arkusz zawiera 16 ponumerowanych stron. 

Ewentualny brak zg o  przewodnicz cemu zespo u 

nadzoruj cego badanie. 

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 oraz kalkulatora. 

8. Wype nij t  cz  karty odpowiedzi, któr  koduje ucze . Nie 

wpisuj adnych znaków w cz ci przeznaczonej dla 

oceniaj cego. 

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 

 

GRUDZIE  

 

ROK 2005 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za rozwi zanie 

wszystkich zada  

mo na otrzyma  

cznie  

50 punktów 

 

Wype nia ucze  przed rozpocz ciem pracy 

           

PESEL UCZNIA  

Wype nia ucze  

przed rozpocz ciem 

pracy 

     

KOD UCZNIA  
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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) 

Spadochroniarz o masie 75 kg opada na spadochronie pionowo w dó  ze sta  pr dko ci  

o warto ci 5 m/s. Si a oporów ruchu dzia aj ca na spadochroniarza wraz ze spadochronem 

wynosi oko o 

A. 25 N. 

B. 75 N. 

C. 250 N. 

D. 750 N. 
 

Zadanie 2. (1 pkt) 

Stalowa kulka zosta a upuszczona z wysoko ci jednego metra nad powierzchni  awki 

szkolnej. Po odbiciu od powierzchni awki maksymalne wzniesienie kulki wynios o 0,25 m. 

Pomijaj c wp yw oporu powietrza na ruch kulki mo emy powiedzie , e podczas odbicia od 

powierzchni awki kulka straci a 

A. 50% swojej energii ca kowitej. 

B. 25% swojej energii ca kowitej. 

C. 75% swojej energii ca kowitej. 

D. 100% swojej energii ca kowitej. 
 

Zadanie 3. (1 pkt) 

Powietrze w oponie wystawionej na dzia anie promieni s onecznych ulega nagrzaniu. 

Przyjmuj c, e obj to  opony nie uleg a zmianie mo emy powiedzie , e energia 

wewn trzna powietrza w oponie 

A. wzros a, bo powietrze wykona o prac . 

B. zmala a, a powietrze nie wykona o pracy. 

C. wzros a, a powietrze nie wykona o pracy. 

D. zmala a, bo powietrze wykona o prac . 
 

Zadanie 4. (1 pkt) 

Na ekranie pracuj cego telewizora (z lamp  kineskopow ), osadza si  kurz. Zjawisko to 

spowodowane jest 

A. elektryzowaniem. 

B. magnesowaniem. 

C. przewodnictwem. 

D. promieniowaniem. 
 

Zadanie 5. (1 pkt) 

Poruszaj cy si  ze sta  pr dko ci  elektron wpada w obszar jednorodnego pola 

magnetycznego tak, e wektor jego pr dko ci jest równoleg y do wektora indukcji 

magnetycznej, a zwroty tych wektorów s  przeciwne. Elektron w tym polu b dzie porusza  si  

ruchem 

A. jednostajnie przyspieszonym. 

B. jednostajnie opó nionym. 

C. jednostajnym po okr gu. 

D. jednostajnym prostoliniowym. 
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Zadanie 6. (1 pkt) 

Monochromatyczna wi zka wiat a wys ana przez laser pada prostopadle na siatk  

dyfrakcyjn . Na ekranie po o onym za siatk  dyfrakcyjn  mo emy zaobserwowa  

A. pojedyncze widmo wiat a bia ego. 

B. jednobarwne pr ki dyfrakcyjne. 

C. widma wiat a bia ego u o one symetrycznie wzgl dem pr ka zerowego. 

D. nie zaobserwujemy adnego obrazu wi zki. 
 

Zadanie 7. (1 pkt) 

Energia cieplna dociera ze S o ca do satelity geostacjonarnego kr cego po orbicie dzi ki 

A. tylko konwekcji.  

B. tylko promieniowaniu.  

C. konwekcji i promieniowaniu. 

D. przewodnictwu i promieniowaniu. 
 

Zadanie 8. (1 pkt) 

Powstawanie obrazów badanych próbek w mikroskopach elektronowych jest 

A. wynikiem przekazywania energii kinetycznej elektronów atomom próbki. 

B. dowodem na istnienie zjawisk optycznych jeszcze nie do ko ca wyja nionych. 

C. potwierdzeniem istnienia fal materii (dualizm korpuskularno-falowy). 

D. wynikiem przekszta cenia si  cz ci elektronów na fal  wietln . 
 

Zadanie 9. (1 pkt) 

Zasada nieoznaczono ci Heisenberga stwierdza, e 
 

A. im dok adniej ustalimy warto  p du cz stki, tym dok adniej znamy jej po o enie. 

B. im dok adniej ustalimy warto  p du cz stki tym, mniej dok adnie znamy jej po o enie. 

C. im mniej dok adnie znamy warto  p du cz stki tym, mniej dok adnie mo emy ustali  

jej po o enie. 

D. nie ma zwi zku pomi dzy dok adno ciami ustalenia warto ci p du i po o enia cz stki. 
 

Zadanie 10. (1 pkt) 

Przy poch anianiu neutronu przez j dro izotopu magnezu 24

12 Mg wytwarza si  radioaktywny 

izotop sodu 24

11 Na. Równanie tej reakcji j drowej mo na zapisa  nast puj co: 

XNanMg 24
11

1
0

24
12  

Emitowan  w wyniku tej reakcji cz stk  X jest 

A. proton. 

B. neutron. 

C. elektron. 

D. cz stka alfa. 
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Zadania otwarte 

Rozwi zanie zada  o numerach od 11 do 23 nale y zapisa  w wyznaczonych miejscach pod 

tre ci  zadania.  

 

Zadanie 11. Motocyklista (4 pkt) 

Oblicz warto  redniej pr dko ci motocyklisty na prostoliniowym odcinku drogi je li 

pierwsz  po ow  odcinka drogi przeby  z redni  pr dko ci  o warto ci 40 km/h, a drug  

po ow  z pr dko ci  o warto ci 60 km/h.  

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 

Zadanie 12. Samochód (3 pkt) 

Wykres przedstawia zale no  pr dko ci poruszaj cego si  samochodu od czasu.  

Po up ywie 50 sekund ruchu przy pr dko ci o warto ci 40 m/s samochód rozpoczyna 

hamowanie. Droga hamowania jest równa drodze przebytej przez samochód w ci gu 

pierwszych 50 s ruchu przedstawionego na wykresie.  

 

Oblicz czas, po jakim samochód zatrzyma si . Przyjmij, e podczas hamowania porusza si  

on ruchem prostoliniowym jednostajnie opó nionym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v, m/s 

30 

40 

20 

10 

10 40 20 30 t, s50 
0 
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Zadanie 13. nie ka (3 pkt) 

Kulka o masie 0,2 kg ulepiona z wilgotnego niegu uderzy a prostopadle w betonow  cian  

z pr dko ci  o warto ci 10 m/s. Kulka przyklei a si  do ciany. Oblicz warto  redniej si y, 

jak  ciana dzia a a na nie k . Przyjmij, e czas zderzenia wynosi  0,1 s.  
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Zadanie 14. Drgania (3 pkt) 

Wykres 1. przedstawia zale no  wychylenia punktu drgaj cego od czasu. Wykres 2. 

przedstawia zale no  energii kinetycznej i potencjalnej od czasu dla tego samego punktu 

drgaj cego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Na wykresie 3. naszkicuj zale no  warto ci pr dko ci od czasu dla tego samego punktu 

drgaj cego. (1 pkt) 

b) Wyka , e na wykresie 2. krzywa A przedstawia zale no  energii potencjalnej, a krzywa 

B energii kinetycznej od czasu. (1 pkt) 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

Wykres 2. 

Wykres 3.

Wykres 1. 

t, s 

t, s 

E, J 

t, s 

A B

0,25              0,50              0,75                1,00            1,25              1,50 

 

x, cm 

v 
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c) Odczytaj i podaj warto  okresu zmian energii. (1 pkt) 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 

Zadanie 15. Butla z gazem (2 pkt) 

Butla zawiera gaz pod ci nieniem 0,5 MPa w temperaturze 20
o
C. Butla zabezpieczona jest 

zaworem bezpiecze stwa otwieraj cym si , gdy ci nienie gazu osi gnie warto  

0,6 MPa. Butl  z gazem pozostawiono w nas onecznionym miejscu. Oblicz, przy jakiej 

temperaturze nast pi otwarcie zaworu bezpiecze stwa. Przyjmij, e obj to  butli nie ulega 

zmianie. 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 

Zadanie 16. Soczewka (4 pkt) 

W odleg o ci 9 cm od soczewki skupiaj cej, której ogniskowa ma d ugo  6 cm, ustawiono 

wiec cy przedmiot o wysoko ci 2 cm.  

a) Wykonaj rysunek ilustruj cy konstrukcj  obrazu w przedstawionej sytuacji. (1pkt) 
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b) Powi kszenie obrazu mo na obliczy  korzystaj c z zale no ci ,
1

2

x

y

h

h
p gdzie h1 i h2 to 

odpowiednio wysoko  przedmiotu i obrazu. Korzystaj c z tej zale no ci oblicz powi kszenie 

powsta ego obrazu. (3pkt) 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 

Zadanie 17. Za amanie wiat a (3 pkt) 

Monochromatyczn  wi zk  wiat a skierowano na granic  dwóch o rodków o ró nych 

wspó czynnikach za amania. Na rysunku poni ej przedstawiono bieg trzech promieni: 

promienia padaj cego, odbitego i za amanego.  

 

 

 

 

 

 

 

a) Wpisz w tabeli, zamieszczonej powy ej, litery A, B i C odpowiadaj ce tym trzem 

promieniom. (1 pkt)  

 

b) Podaj dwa warunki jakie musz  by  spe nione, aby na granicy dwóch o rodków wyst pi o 

zjawisko ca kowitego wewn trznego odbicia. (2 pkt)  

 

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

....................................................................................................................................................... 

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

....................................................................................................................................................... 

Promie  padaj cy  

Promie  odbity  

Promie  za amany  

A B 

C 

Granica 

o rodków
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Zadanie 18. Laser (2 pkt) 

wiat o emitowane przez laser pada na cia o doskonale czarne (poch aniaj ce 

100 % padaj cego na nie promieniowania). Oblicz liczb  fotonów w impulsie wiat a 

laserowego, je eli poch oni ta energia jest równa 0,5 J. W obliczeniach przyjmij, e d ugo  

fali wietlnej emitowanej przez laser w pró ni wynosi 0,7 mikrometra. 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 

Zadanie 19. Fotokomórka (3 pkt) 

Na rysunku przedstawiono obwód, w którym znajduje si  fotokomórka. 

 

 

      

           

 

 

 

Oblicz minimaln  warto  p du fotonu, który padaj c na wykonan  z cezu katod  

fotokomórki spowoduje przep yw pr du w obwodzie. Praca wyj cia elektronów z cezu 

wynosi 2,9·10
-19

 J. 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

A

+ – 

Cez

foton 
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Zadanie 20. Atom wodoru (4 pkt)   

W swobodnym, wzbudzonym atomie wodoru elektron przeskakuje z orbity drugiej na 

pierwsz . Atom emituje wówczas w pró ni kwant wiat a o d ugo ci fali 1,219 10
-7

 m.  

a) Wyja nij, dlaczego w wyniku emisji fotonu p d atomu wodoru ulega zmianie. (2 pkt) 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  

  

 

b) Oblicz energi  emitowanego fotonu. (2 pkt) 
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Zadanie 21. Rozpad (2 pkt) 

Na wykresie przedstawiono zale no  liczby j der N pozosta ych w próbce pewnego izotopu 

promieniotwórczego od czasu.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Na podstawie wykresu odczytaj i podaj czas po owicznego rozpadu tego izotopu. (1 pkt) 

 

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

 

b) Oblicz liczb  j der, która uleg a rozpadowi do ko ca 6. godziny. (1 pkt)   

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

1 2 3 4 5 8 7 6 
t, h 

N 

1·10
10

7,5·10
9

5·10
9 

2,5·10
9
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Zadanie 22. Ksi yce Saturna (4 pkt) 

W tabeli przedstawiono informacje dotycz ce dwóch ksi yców Saturna. Przyjmij, e 

ksi yce poruszaj  si  po orbitach ko owych. 

 

a) Oblicz okres obiegu Epimeteusa. (2 pkt) 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 

b) Zapisz formu  matematyczn , dzi ki której mo na obliczy  mas  Saturna wykorzystuj c 

dane zawarte w tabeli. (2 pkt) 

 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

Nazwa ksi yca 
Promie  orbity 

ksi yca w km  

Okres obiegu 

ksi yca w dniach 

Kalipso 2,95 10
5
 1,90 

Epimeteus 1,52 10
5
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Zadanie 23. Urz dzenie (3 pkt) 

Zdj cie poni ej przedstawia urz dzenie wykorzystywane w badaniach astronomicznych.  

 

 

 

a) Podaj jego nazw . (1 pkt) 

......................................................................................................................................................  

b) Wymie  jedn  z zalet stosowania tego urz dzenia w porównaniu z teleskopem optycznym. 

(1 pkt) 

 .....................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

c) Wybierz i zaznacz (podkre l) rodzaj fal, jakie odbiera to urz dzenie. (1 pkt) 

( fale radiowe, promieniowanie gamma, promieniowanie rentgenowskie, fale akustyczne, 

wiat o widzialne) 
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BRUDNOPIS 
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BRUDNOPIS 
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