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MFA-R1A1P-061 

EGZAMIN MATURALNY 

Z FIZYKI I ASTRONOMII 
 

Arkusz II 
 

POZIOM ROZSZERZONY 
 

Czas pracy 120 minut 
 

Instrukcja dla zdaj cego 

1. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 11 stron. 

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 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 II 

 

STYCZE  

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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 Arkusz II 

Zapoznaj si  z informacjami zamieszczonymi przy zadaniach i wykonaj 

znajduj ce si  pod nimi polecenia. 
 

Zadanie 24.  aróweczki  (11 pkt) 
 

W celu o wietlenia gabloty zmontowano zestaw sk adaj cy si  ze 100 aróweczek 

po czonych szeregowo. Za pomoc  miernika uniwersalnego zmierzono: 

omomierzem opór ca ego uk adu – 160 , 

woltomierzem napi cie w gniazdku sieci elektrycznej – 230 V, 

miliamperomierzem nat enie pr du w zestawie lampek pod czonym  

do gniazdka – 180 mA. 

 

24.1 (1 pkt) 
Zapisz, jak nale y pod czy  amperomierz w celu pomiaru nat enia pr du w zestawie 

o wietleniowym.  

 

                                  

                                  

                                  

                                  

 

24.2 (1 pkt) 
Oblicz opór jednej arówki wynikaj cy z pomiaru omomierzem. 

 
                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

 

24.3 (2 pkt) 
Oblicz opór jednej arówki w czasie wiecenia. 

 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

 

24.4 (2 pkt) 
Oblicz stosunek warto ci oporu podczas wiecenia i otrzymanej z pomiaru omomierzem. 

Wyja nij, dlaczego warto ci tych oporów nie s  równe. 
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24.5 (2 pkt) 
Jedna aróweczka przepali a si . Oblicz, jakie napi cie nominalne powinna mie  nowa 

arówka. W sprzeda y dost pne by y jedynie aróweczki z napisami: 3 V oraz 0,21 W. Oblicz 

opór zakupionej aróweczki wiec cej w warunkach zgodnych z podanymi na niej 

informacjami. 

 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

 

24.6 (3 pkt) 
Now  aróweczk  zamontowano do zestawu. Zapisz, jaki b dzie wp yw nowej arówki na 

jasno  wiecenia pozosta ych arówek. Uzasadnij swoje przewidywania dotycz ce dzia ania 

aróweczki po pod czeniu zestawu o wietleniowego do gniazdka (przepali si  czy b dzie 

wieci a normalnie?). 

 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

 

 

Zadanie 25. S oik (11 pkt) 
 

Podczas przygotowywania konfitur s oiki wstawia si  do naczynia z wrz c  wod , gdzie 

osi gaj  temperatur  Tw = 100°C. Nast pnie zamyka si  szczelnie pokrywk  s oika 

(pozostawiaj c wewn trz troch  powietrza) i wyci ga s oik z wody do ostygni cia. 

W dalszych rozwa aniach przyjmij, e w opisanych warunkach powietrze zamkni te w s oiku 

mo emy traktowa  jak gaz doskona y. Pomi  wp yw ci nienia pary wodnej na ci nienie 

wewn trz s oika oraz nie uwzgl dniaj zmian obj to ci s oika i konfitur. Przyjmij ci nienie 

atmosferyczne za równe p0 = 1013 hPa. 

 

25.1 (1 pkt) 
Zapisz, jakiej przemianie gazowej ulega powietrze zamkni te w s oiku w trakcie stygni cia, 

zak adaj c, e pokrywka nie ulega wygi ciu. 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl



4 Egzamin maturalny z fizyki i astronomii 

 Arkusz II 

25.2 (2 pkt) 
Wyka , e ci nienie powietrza wewn trz s oika po jego ostygni ciu do temperatury otoczenia 

równej T0 = 20°C wynosi oko o 795 hPa. 

 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

 

25.3 (2 pkt) 
Oblicz, z jak  si  po ostygni ciu s oika (nie bierz pod uwag  si y wynikaj cej z dokr cenia 

pokrywki) pokrywka jest dociskana do s oika, je li jej rednica jest równa d = 8 cm. 

 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

 

25.4 (3 pkt) 
Podczas morskiej wycieczki cz ciowo opró niony s oik, (ale zamkni ty pokrywk ) potoczy  

si  po pok adzie i wpad  do wody. Oblicz, jaka musi by  minimalna masa m przetworów 

w s oiku, aby po wpadni ciu do wody morskiej zacz  ton . Masa pustego s oika z zakr tk  

wynosi M = 0,25 kg, a jego obj to  zewn trzna V = 1,5 dm
3
. Przyjmij g sto  wody morskiej 

przy powierzchni za równ  w = 1025 kg/m
3
. Pomi  wp yw masy powietrza zamkni tego 

w s oiku na mas  ca ego s oika. 
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25.5 (2 pkt) 
G sto  wody morskiej ro nie wraz ze zwi kszaniem g boko ci. Na powierzchni wynosi 

1025 kg/m
3
, a na g boko ci oko o 1000 m osi ga warto  1028 kg/m

3
. Przy dalszym 

wzro cie g boko ci g sto  wody ju  nie ulega zmianie. Wyja nij, jaki wp yw na pr dko  

ton cego s oika ma fakt, e g sto  wody morskiej ro nie wraz z g boko ci . Przyjmij, e na 

ton cy s oik dzia a si a oporu wody wprost proporcjonalna do warto ci pr dko ci toni cia 

s oika. 

 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

 

25.6 (1 pkt) 
Zapisz, jaka musi by  rednia g sto  s oika wraz z zamkni t  zawarto ci , aby móg  on 

dotrze  do dna morza, je li g boko  w tym miejscu przekracza 1000 m. 

 
Odp. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Zadanie 26. Silnik elektryczny (10 pkt) 

Silnik elektryczny na pr d sta y zasilany jest z baterii o SEM  = 12 V. Podczas pracy silnika 

przez jego uzwojenia p ynie pr d o nat eniu I = 2 A, natomiast gdy wirnik tego silnika jest 

ca kowicie zahamowany, przez jego uzwojenie p ynie wi kszy pr d o nat eniu I0 = 3 A. 

Opór wewn trzny baterii pomijamy. 

 

26. 1 (2 pkt) 
W tym obwodzie wyst puj  si y elektromotoryczne baterii i indukcji. Okre l i uzasadnij, czy 

te SEM skierowane s  zgodnie, czy przeciwnie (nie uwzgl dniamy SEM samoindukcji). 
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26.2 (1 pkt) 
Zapisz prawo Ohma dla tego obwodu. 

 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

 

26.3 (1 pkt) 
Podaj, jakie s  warto ci obu SEM, gdy wirnik jest nieruchomy. 

 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

 

26.4 (1 pkt) 
Oblicz warto  oporu omowego uzwojenia silnika. 

 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

 

26.5 (1 pkt) 
Podczas pracy silnika cz  energii jest tracona z powodu wydzielania si  ciep a 

w uzwojeniu, ze wzgl du na niezerowy opór omowy. Oblicz moc tracon  w ten sposób 

podczas pracy silnika. 

 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

 

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl



 Egzamin maturalny z fizyki i astronomii 7 

 Arkusz II 

26.6 (2 pkt) 
Oblicz moc u yteczn  silnika (jest to moc pr du w obwodzie pomniejszona o moc tracon  

z powodu strat cieplnych), gdy przez jego uzwojenie p ynie pr d o nat eniu I = 2A. 

 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

 

26.7 (2 pkt) 
Oblicz sprawno  silnika w warunkach opisanych w zadaniu 26.6. 

 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

 

 

Zadanie 27. Rakieta (9 pkt) 
 

27.1 (3 pkt) 
Wyprowad  wzór na pierwsz  pr dko  kosmiczn  i za jego pomoc  oblicz jej warto  dla 

Ziemi. 
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27.2 (2 pkt) 
Oblicz, w kilometrach na sekund , pr dko  liniow  punktów na równiku Ziemi w jej ruchu 

wirowym wokó  w asnej osi. 

 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

 

27.3 (2 pkt) 
Oblicz pr dko  wzgl dem powierzchni Ziemi satelity na niskiej, przebiegaj cej nad 

równikiem orbicie ko owej, 

a) w sytuacji, gdy porusza si  on z zachodu na wschód, 

oraz 

b) w sytuacji, gdy porusza si  on ze wschodu na zachód. 

 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

 

 

27.4 (2 pkt) 
Podaj, w którym z przypadków opisanych w zadaniu 27.3 wprowadzenie sztucznego satelity 

na orbit  jest bardziej ekonomiczne. Odpowied  uzasadnij. 
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Zadanie 28. Sonda Pioneer (9 pkt) 
 

Pod koniec kwietnia wielki radioteleskop w Madrycie wykry  s aby sygna  sztucznego 

pochodzenia z kierunku konstelacji Byka. To nie kosmici. Odezwa a si  sonda Pioneer 10, 

która z niewiadomych przyczyn milcza a, od o miu miesi cy. [...] 

Sygna  mia  moc s absz  ni  miliardowa (10
-9

) cz  bilionowej(10
-12

) cz ci wata. Lecia  do 

Ziemi prawie 11 godzin. To dlatego, e Pioneer 10 zaw drowa  ju  bardzo daleko - jest dzi  

w odleg o ci dwa razy wi kszej od S o ca ni  planeta Pluton, czyli ok. 11,2 mld km. [...] 

Teraz Pioneer 10 leci z pr dko ci  13 km/s w kierunku czerwonej gwiazdy Aldebaran 

w konstelacji Byka, która jest oddalona o 71 lat wietlnych i 155 razy ja niejsza ni  nasze 

S o ce. Sonda zmaga si  tylko z up ywem czasu. - Nasza gwarancja sko czy a si  ju  po 21 

miesi cach, a dzi  up ywa 28. rok dzia ania sondy - mówi szef misji Larry Lasher z NASA. 

Pioneer 10 jest zasilany przez radioaktywny pluton-238. Rozpad plutonu generuje ciep o, 

zamieniane potem na elektryczno . Pluton wprawdzie rozpada si  do  wolno - po owa 

paliwa znika po 92 latach, ale szybciej ulegaj  degradacji elementy, które przekszta caj  

ciep o w pr d elektryczny....  

 

(na podstawie: Piotr Cie li ski, Wie ci z daleka. Gazeta Wyborcza 4 maja 2001 r.) 

 

 

28.1 (4 pkt) 
Oszacuj czas (w latach) potrzebny na dotarcie sondy z Ziemi w pobli e orbity Plutona oraz 

czas podró y w pobli e gwiazdy Aldebaran. Odpowied  uzasadnij obliczeniami. Przyjmij, e 

warto  pr dko ci sondy jest sta a. 
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28.2 (1 pkt) 
Poni szy diagram ma przedstawia  ci g przemian energetycznych zwi zanych z wys aniem 

informacji przez sond  Pioneer 10. Uzupe nij diagram, wpisuj c w puste ramki rodzaj energii. 

 

 

 

 

 

 

28.3 (4 pkt) 

Stosowany do zasilania sondy Pioneer 10 izotop promieniotwórczy Pu238
94

 rozpada si  na 

234
92U. Z kolei uran rozpada si  na Th230

90
 (czas po owicznego rozpadu uranu oko o 

2,5 10
5
 lat). Energie wydzielane w tych dwóch przemianach promieniotwórczych nie ró ni  

si  znacz co. Uran móg by wi c stanowi  nowe ród o energii. 

 

a) Jaka cz stka wyzwala si  w czasie rozpadu plutonu, a jaka w czasie rozpadu uranu? 

Zapisz te reakcje. (1 pkt) 

 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

 

b) Oszacuj stosunek mocy wydzielanej przez próbki plutonu – 238 i uranu – 234, 

zawieraj ce takie same liczby j der. Czy powstaj cy na pok adzie Pioneera 10 uran 

móg by stanowi  dla sondy nowe wydajne ród o energii? Odpowied  uzasadnij. (3 pkt) 

 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl



 Egzamin maturalny z fizyki i astronomii 11 

 Arkusz II 

BRUDNOPIS 
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