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MATERIA  DIAGNOSTYCZNY

Z FIZYKI I ASTRONOMII 
 

Arkusz II 
 

POZIOM ROZSZERZONY 
 

Czas pracy 120 minut 
 

Instrukcja dla ucznia 

1. Sprawd , czy arkusz zawiera 14 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 II 

 

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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Zapoznaj si  z informacjami zamieszczonymi przy zadaniach i wykonaj znajduj ce si  pod 

nimi polecenia. 

 

Zadanie 24. Przemiany gazu (10 pkt) 

 

Na wykresie p = f(V) przedstawiono dwie przemiany termodynamiczne zachodz ce dla 

dwóch moli gazu doskona ego, którego ciep o molowe przy sta ej obj to ci ma warto  R
2

3
. 

R oznacza sta  gazow .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.1 (2 pkt) 

Podaj nazwy przemian przedstawionych na wykresie. 

 

 

AB – Przemiana …………………………………….. 

 

BC – Przemiana …………………………………….. 

 

24.2 (2 pkt) 

Oblicz warto ci temperatur dla gazu w stanach oznaczonych punktami B i C, je eli wiadomo, 

e temperatura gazu w punkcie A ma warto  963 K.  

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 

1 
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24.3 (4 pkt) 

Oblicz warto ci pracy wykonywanej w ka dym procesie i warto  ciep a pobieranego lub 

oddawanego przez gaz w ka dej z tych przemian.  

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 

24.4 (2 pkt) 

Oblicz zmian  energii wewn trznej w przemianie AB i podaj, czy energia wewn trzna 

zmala a, czy wzros a.  
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Zadanie 25. Akumulator (10 pkt)  

Typowy akumulator kwasowo- elowy stosowany w zasilaczach awaryjnych (tzw. UPS-ach) 

dla pojedynczych stanowisk komputerowych posiada pojemno  7 Ah. Oznacza to, e po 

pe nym na adowaniu mo e on dostarcza  pr du sta ego o nat eniu 7 A w czasie 1 godziny. 

Po roz adowaniu akumulator wymaga ponownego na adowania. 

 

25.1 (2 pkt) 

Oblicz adunek elektryczny, jaki przep ynie w obwodzie podczas roz adowywania ca kowicie 

na adowanego akumulatora. Wynik podaj w kulombach. 

 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 

25.2 (2 pkt) 

Po zaniku napi cia w sieci energetycznej zasilacz awaryjny rozpocz  zasilanie stanowiska 

komputerowego pobieraj cego moc 180 W. Oblicz czas pracy zasilacza awaryjnego. Za ó , 

e akumulator jest ca kowicie na adowany, napi cie na zaciskach akumulatora jest sta e  

i wynosi 12 V oraz przyjmij 100 % sprawno  uk adu zasilaj cego.   
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25.3 (4 pkt) 

Podczas badania w a ciwo ci wyeksploatowanego akumulatora zastosowano uk ad 

pomiarowy przedstawiony na poni szym rysunku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyniki pomiarów zamieszczono w tabeli.  
 

I [A] 

A5,0I  
5,5 9,5 13,5 18,5 24,0 26,0 

U [V] 

V5,0U  
12,0 10,5 8,0 6,0 3,5 1,5 

Sporz d  wykres zale no ci napi cia, jakie wskazuje woltomierz, od nat enia czerpanego  

z akumulatora pr du. Zaznacz niepewno ci pomiarowe.  
                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

A 
V 

R 

– + 

Akumulator
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25.4 (2 pkt) 

Korzystaj c z wykresu:  

a) wyznacz i zapisz warto  SEM,  

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

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

b) oblicz opór wewn trzny akumulatora. 

 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              
 

 

Zadanie 26. Wahad a (10 pkt) 

Metalow  kulk  o masie 0,1 kg zawieszono na nici o pewnej d ugo ci i wychylono 

z po o enia równowagi. Zale no  wychylenia kulki x od czasu t mo emy opisa  wzorem: 

2
8,0sin11,0 tx  

(Warto ci liczbowe wielko ci fizycznych, wyra ono w jednostkach uk adu SI). 

 

26.1 (3 pkt) 

Podaj i zapisz warto  amplitudy i fazy pocz tkowej oraz oblicz okres drga  tego wahad a.  

1. amplituda (1 pkt) 

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

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

2. faza pocz tkowa (1 pkt) 

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

....................................................................................................................................................... 
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3. okres drga  (1 pkt) 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 

26.2 (2 pkt) 

Wyka , e je eli okres waha  wahad a matematycznego jest równy 2 s, to jego d ugo  

wynosi oko o 1 m. Przyjmij, e warto  przyspieszenia ziemskiego wynosi 
2s

m
10 . 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 

T  sam  metalow  kulk  zawieszono na spr ynie i wprawiono w drgania. Okres drga  kulki 

by  równy 2 s.  

26.3 (2 pkt) Oblicz wspó czynnik spr ysto ci spr yny (mas  spr yny pomi ).  
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Obserwuj c dzieci hu taj ce si  na hu tawce mo na zauwa y , 

e amplituda waha  w miar  up ywu czasu stopniowo maleje.  

26.4 (3 pkt) 

Napisz, jakie trzy warunki nale y spe ni , aby amplituda waha  

hu tawki by a sta a. Przyjmij, e okres waha  wynosi 4 s.  

1. 

…………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………… 

 

2. ………………………………....……………………………… 

 

…………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

3. ……………………………………………...………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Zadanie 27. Transformator  (10 pkt) 

 

27.1 (2 pkt) 

Podczas wykonywania do wiadczenia w szkole uczniowie stwierdzili, e w czasie przep ywu 

pr du przemiennego w cewce (zwojnicy) pierwszej (I) do czonej do ród a napi cia 

przemiennego o warto ci skutecznej U = 9 V, w amperomierzu do czonym do drugiej cewki 

(II) p ynie pr d.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Podaj i zapisz nazw  zjawiska, które powoduje przep yw pr du elektrycznego w drugim 

obwodzie. (1 pkt) 

 

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

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

 ~ 

U 

A 

II I 
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b) Poni ej wymieniono zjawiska (oznaczone literami od A do E), zachodz ce w uk adzie 

przedstawionym na rysunku. Wpisz je do diagramu we w a ciwej kolejno ci (w pola 

wpisz litery odpowiadaj ce zjawiskom). (1 pkt)  

 

A. wytworzenie zmiennego pola magnetycznego,  

B. przep yw pr du przez amperomierz,  

C. przep yw pr du przez cewk  I,  

D. wytworzenie zmiennego strumienia pola magnetycznego,  

E. wytworzenie si y elektromotorycznej indukcji w obwodzie drugim.  

 

 

 

27.2 (2 pkt) 

Uczniowie mieli do dyspozycji jednakowej wielko ci rdzenie (w kszta cie walca,  

o wymiarach zbli onych do wymiarów zwojnicy) wykonane z aluminium, elaza i miedzi. 

Zapisz, który z tych rdzeni po wsuni ciu do wn trza obu cewek jest w stanie, w znacz cy 

sposób, zmieni  nat enie pr du p yn cego przez amperomierz. Podaj nazw  w asno ci 

magnetycznych materia u, z którego wykonany jest ten rdze . 

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

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

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

27.3 (2 pkt)  

Ko ce cewki (II) zosta y rozwarte. Napisz, jak  liczb  zwojów powinna mie  cewka (II)  

w porównaniu z liczb  zwojów jak  posiada cewka (I), aby warto  napi cia na ko cach 

cewki II by a wi ksza od warto ci napi cia na ko cach cewki I. Odpowied  uzasadnij. 

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

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

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

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

27.4 (2 pkt)  

Uczniowie pierwsz  cewk  pod czyli do baterii o napi ciu U = 4,5 V. Napisz, co zauwa  

uczniowie obserwuj c amperomierz do czony do drugiej cewki. Odpowied  uzasadnij. 

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

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

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

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

......................................................................................................................................................  
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Zad. 27.5 (2 pkt) 

Z dwóch cewek i odpowiednio dobranego rdzenia zbudowano transformator. Cewk  pierwsz  

pod czono do ród a napi cia przemiennego.  Do cewki drugiej pod czono diod  D  

i opornik  R (rys.)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na rysunku 1. przedstawiono zale no  napi cia  na ko cach cewki (uzwojenia) II od czasu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Na rysunku 2. naszkicuj (bez zaznaczania warto ci liczbowych) zale no  nat enia pr du 

p yn cego przez opornik R od czasu. (1 pkt)  

 

b) Ustal i napisz, który z ko ców cewki A czy B ma wy szy potencja  podczas przep ywu 

pr du przez opornik. (1 pkt)  

                              

                              

                              

                              

                              

  U      ~ 

 

I II R 

D A 

B 

 

rysunek 1. 

rysunek 2. 

U, V 

t, s 

I, A 

t, s 

0,2 0,4 0,6 
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Zadanie 28. Kulka w cieczy (10 pkt)  

 

Podczas ruchu cia  w p ynach (cieczach lub gazach) wyst puje zjawisko lepko ci. Powoduje 

ono wyst powanie si y oporu, której warto  w przypadku laminarnego (op ywowego) ruchu  

kulki mo na wyrazi  wzorem 

            6F r v       gdzie: r – promie  kulki         

                             v – pr dko  opadania, 

                                                      – wspó czynnik lepko ci charakterystyczny dla danej  

                                                           cieczy 

28.1 (4 pkt)    

Jednorodn  metalow  kulk  o promieniu 1 cm zawieszono na cienkiej nici i zanurzono 

ca kowicie w wodzie w g bokim naczyniu.   

Narysuj, uwzgl dniaj c odpowiednie d ugo ci wektorów i nazwij si y dzia aj ce na kulk  

w sytuacji:  

 

 

 

 

 

 

 

 

a) gdy pozostawa a nieruchoma. (2 pkt)    b) w chwil  po przepaleniu nitki (2 pkt)    

 

28.2 (3 pkt) 

W tabeli obok podano warto ci lepko ci wody dla ró nych 

temperatur. Wyka , e maksymalna warto  pr dko ci 

opadania kulki b dzie najwi ksza w wodzie o temperaturze 

25 °C. Zmiany g sto ci wody zwi zane ze zmianami 

temperatury pomi . Odpowied  uzasadnij, zapisuj c 

odpowiednie zale no ci.  

                                                         ród o: Tablice fizyczno-astronomiczne Wydawnictwo Adamantan  

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

Temperatura 

wody w °C 

Lepko  

w 310 Pa s  

5 1,519 

10 1,307 

15 1,140 

20 1,002 

25 0,891 

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl



12 Materia  pomocniczy do doskonalenia nauczycieli w zakresie diagnozowania, oceniania i egzaminowania  

Fizyka i astronomia – grudzie  2005 r. 

 

28.3 (3 pkt) 

Wyprowad  zale no  pozwalaj c  obliczy  warto  maksymalnej pr dko ci z jak  opada 

w cieczy metalowa kulka. Za ó , e dane s : promie  kulki, wspó czynnik lepko ci oraz 

g sto  metalu i cieczy.  
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BRUDNOPIS 
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BRUDNOPIS 
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