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Wypełnia uczeń

peSeL

Kod ucznia

Próbna matura z WSiP 
Marzec 2017

Egzamin maturalny z fizyki dla klasy 3
Poziom rozszerzony

informacje dla ucznia
1. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 19 stron (zadania 1–12). Ewentualny brak 

stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi.

2. Na tej stronie i na karcie odpowiedzi wpisz swój PESEL i kod.

3. Rozwiązania i odpowiedzi zapisz w miejscu na to przeznaczonym przy każdym zadaniu.

4. W rozwiązaniach zadań rachunkowych przedstaw tok rozumowania prowadzący do 
ostatecznego wyniku oraz pamiętaj o jednostkach.

5. Pisz czytelnie. Używaj długopisu / pióra tylko z czarnym tuszem / atramentem.

6. Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl.

7. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie będą oceniane.

8. Możesz korzystać z Wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych na egzamin maturalny 
z biologii, chemii i fizyki, linijki oraz kalkulatora prostego. 

9. Na rozwiązanie wszystkich zadań masz 180 minut.

10. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań możesz uzyskać 60 punktów.

Powodzenia!
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zadanie 1.
Duński astronom Olaus Rømer próbował wyjaśnić 
nieregularności w występowaniu zaćmień jowiszowego 
księżyca Io. W 1676 roku przedstawił rozumowanie 
oparte na założeniu, że światło rozchodzi się ze skończoną 
prędkością. Gdy obserwuje się Jowisza z Ziemi, można 
zauważyć momenty, w których dochodzi do zaćmienia 
jego księżyców, wchodzących w stożek cienia planety. 
Gdyby Ziemia i Jowisz były nieruchome względem 
siebie, to zaćmienia obserwowalibyśmy w jednakowych 
odstępach czasu, równych okresowi obiegu danego księżyca wokół Jowisza. Średni okres obiegu 
Io wokół Jowisza wynosi ok. 42 h 28 min 5 s. Rømer zauważył, że gdy Ziemia w ruchu po swej 
orbicie oddala się od Jowisza, obserwowane momenty zaćmień Io opóźniają się w stosunku do 
momentów obliczonych przy założeniu, że okres obiegu Io jest stały.
Ziemia obiega Słońce raz w ciągu roku, natomiast Jowisz – raz na 12 lat i w przybliżeniu jego 
ruch możemy pominąć w naszym rozumowaniu. Przypuśćmy, że obserwujemy zaćmienie Io, 
gdy Ziemia znajduje się w punkcie A swojej orbity, tzn. między Jowiszem i Słońcem. Począwszy 
od tej chwili, Ziemia przez pół roku będzie się oddalała od Jowisza. Już następne zaćmienie 
Io zobaczymy na Ziemi nie dokładnie po upływie czasu T0  = 42  h  28  min  5  s, lecz nieco 
później, gdyż w tym czasie Ziemia zdąży się nieco oddalić od Jowisza i światło niosące nam 
informacje o zaćmieniu będzie musiało przebiec tę dodatkową odległość. Wobec tego czas 
między zaćmieniami Io będzie dłuższy od T0. Tak będzie się działo aż do chwili, gdy Ziemia 
znajdzie się w punkcie C. Przez następne pół roku czas między zaćmieniami Io będzie od T0 
krótszy. Opisane zmiany okresu między kolejnymi zaćmieniami są niewielkie, ich amplituda 
nie przekracza 30 sekund, natomiast całkowite opóźnienie obserwowanych momentów zaćmień 
w stosunku do momentów obliczonych na podstawie okresu T0 jest znaczne i w punkcie C 
według współczesnych danych wynosi t = 16 min 38 s. Jest to czas, jakiego światło potrzebuje na 
przebiegnięcie średnicy orbity Ziemi L = 2,992 ∙ 1011 m.

Na podstawie: A.K. Wróblewski, Historia fizyki, PWN, Warszawa 2011, s. 168–169  
oraz A.K. Wróblewski, J.A. Zakrzewski, Wstęp do fizyki, t. 1, PWN, Warszawa 1984, s. 123–124.
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zadanie 1.1. (0–1)
Wyjaśnij, na czym polega zjawisko zaćmienia księżyca io.

Słońce

Ziemia
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zadanie 1.2. (0–1)
zaznacz właściwe dokończenie zdania wybrane spośród a–c oraz jego poprawne 
uzasadnienie wybrane spośród 1–3.
Gdy Ziemia porusza się od punktu C swojej orbity do punktu D, odstęp między kolejnymi 
zaćmieniami księżyca Io widzianymi z powierzchni Ziemi

a. rośnie,

ponieważ

1. nie zmienia się odległość Ziemi od Słońca.

B. pozostaje bez zmian, 2. światło potrzebuje coraz mniej czasu na 
dotarcie od Jowisza do Ziemi.

c. maleje, 3. wydłuża się czas niezbędny do przebycia przez 
światło odległości Io–Ziemia.

zadanie 1.3. (0–1)
Oszacuj liczbę zaćmień księżyca io, które można by obserwować z ziemi przy sprzyjających 
warunkach, w czasie, którego ziemia potrzebuje do przebycia fragmentu orbity od  
punktu D do punktu B.

zadanie 1.4. (0–2)
Wyprowadź wzór, z którego można obliczyć promień orbity Jowisza i w którym skorzystasz 
z informacji zawartych w tekście.
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zadanie 1.5. (0–3)
Względną niepewność pomiarową wielkości fizycznej opisanej wzorem AQ

B
=  obliczamy 

z wyrażenia: Q A B
Q A B

∆ ∆ ∆= + . Załóżmy, że niepewność pomiarowa narastającego przez pół 

roku opóźnienia zaćmień Io, o którym mowa w tekście, wynosi 1 s, a Jowisz jest nieruchomy. 
W takim wypadku możemy przyjąć, że drogę przebytą przez światło znamy z dokładnością do 
2 ∙ 108 m.
Oblicz, w jakim zakresie mieści się wartość prędkości światła wynikająca z tych danych. 
Wyniki obliczeń podaj z dokładnością do czterech cyfr znaczących.

zadanie 2.
Wagon A o masie 30 ton porusza się z prędkością 

m4
s

, a następnie uderza w nieruchomy  
wagon B o masie 50 ton (patrz: rysunek). Zderzaki obu wagonów są identyczne. 

wagon A wagon B

ʋ

Na wykresie przedstawiono prędkości obu wagonów przed zderzeniem, w trakcie zderzenia 
oraz po zderzeniu. 
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zadanie 2.1. (0–1)
zaznacz właściwe dokończenie zdania wybrane spośród a i B oraz jego poprawne 
uzasadnienie wybrane spośród 1–3.
Zderzenie wagonów było 

a. niesprężyste,
ponieważ

1. nie zmieniła się suma wartości prędkości wagonów.

2. podczas zderzenia nastąpiło ściśnięcie sprężyn.
B. sprężyste, 3. nie zmieniła się całkowita energia kinetyczna wagonów.

zadanie 2.2. (0–2)
Oblicz średnią siłę działającą podczas zderzenia na wagon o większej masie.

zadanie 2.3. (0–3)
a)  Oblicz energię kinetyczną każdego z wagonów w momencie, w którym poruszały się one 

z jednakową prędkością. 

b)  Wyjaśnij, dlaczego całkowita energia kinetyczna wagonów w analizowanym momencie 
jest różna od całkowitej energii kinetycznej wagonów po zderzeniu.
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zadanie 3.
W dwóch cylindrach o jednakowych objętościach zamknięto identyczne masy tego samego 
gazu, który można uznać za doskonały. W jednym z cylindrów tłok jest przymocowany na stałe 
do ścianek, a w drugim może poruszać się bez tarcia. Ścianki cylindrów oraz tłoki są wykonane 
z materiału nieprzewodzącego ciepła, natomiast dno cylindra przewodzi ciepło. Początkowo 
ciśnienie gazu w obu cylindrach było jednakowe. Następnie, w czasie ogrzewania, do obu 
cylindrów dostarczono taką samą ilość ciepła. W wyniku ogrzewania temperatura końcowa 
gazu w cylindrze A wynosiła 45°C, a w cylindrze B była równa 38°C.

Cylinder A

nieruchomy tłok tłok, który może się 
poruszać bez tarcia

Q Q

Cylinder B

zadanie 3.1. (0–1)
Dokończ zdania. podaj nazwy przemian gazowych zachodzących w cylindrach.

1. W cylindrze A nastąpiło ogrzewanie ______________

2. W cylindrze B nastąpiło ogrzewanie ______________

zadanie 3.2. (0–1)
Wyjaśnij, dlaczego gaz w cylindrze a ogrzał się do wyższej temperatury niż gaz  
w cylindrze B.

zadanie 3.3. (0–1)
uzupełnij tabelę.

Dostarczone  
ciepło Q

Praca wykonana  
przez gaz W

Zmiana energii 
wewnętrznej gazu ΔU

Cylinder A 600 J

Cylinder B 600 J 450 J
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zadanie 3.4. (0–1)
Ogrzany gaz znajdujący się w cylindrze B sprężano w taki sposób, że jego temperatura 
pozostawała stała. 
zaznacz właściwe dokończenie zdania wybrane spośród a i B oraz jego poprawne 
uzasadnienie wybrane spośród 1–3.
Średnia prędkość cząsteczek gazu po jego sprężeniu 

a. nie zmieniła się,

ponieważ

1. suma energii kinetycznych cząsteczek gazu jest równa 
pracy wykonanej nad gazem podczas jego sprężania.

2. energia oddana do otoczenia była równa pracy  
wykonanej nad gazem.

B. wzrosła, 
3. wykonana nad gazem praca była większa od 

oddanego ciepła.

zadanie 4.
Na równi nachylonej pod kątem α do poziomu znajduje się walec o promieniu R. Walec stacza 
się z równi ruchem przyspieszonym bez poślizgu. 

α

zadanie 4.1. (0–1)
Gdyby między walcem a równią nie było siły tarcia, walec by się zsuwał, a nie staczał. 
Wyjaśnij, dlaczego siła tarcia między równią a walcem jest konieczna do pojawienia się 
ruchu obrotowego walca.

zadanie 4.2. (0–2)
na powyższym rysunku zaznacz siły działające na walec toczący się po równi.
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zadanie 4.3. (0–4)
Moment bezwładności walca obliczamy ze wzoru: 21

2
I mR= .

udowodnij, że przyspieszenie liniowe środka masy walca staczającego się po równi wyraża 
się wzorem: =a g 2 sin

3
α .

zadanie 5.
Przemytnicy chcieli ukryć przed służbami granicznymi przewożony towar. W tym celu  
przemycany towar zamykali w szczelnym pojemniku i umieszczali pod łodzią. Daleko od brzegu 
pojemnik z towarem znajdował się na łodzi (sytuacja I na rysunku), natomiast blisko brzegu 
pojemnik przenoszono pod łódź (sytuacja II na rysunku).
Na schematycznym rysunku nie zaznaczono zmiany zanurzenia łodzi.

sytuacja I sytuacja II

zadanie 5.1. (0–1)
zaznacz właściwe dokończenie zdania wybrane spośród a–c oraz jego poprawne 
uzasadnienie wybrane spośród 1–3.
Zanurzenie łodzi w sytuacji II w porównaniu z sytuacją I 

a. nie zmieniło się,

ponieważ

1. wypadkowa siła działająca na pojemnik jest 
skierowana w dół.

B. zmalało, 2. nie zmieniła się masa obciążająca łódkę.

c. wzrosło, 3. na pojemnik działa siła wypychająca go w górę.
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zadanie 5.2. (0–2)
Pojemnik ma objętość 0,02 m3, a jego masa (wraz z towarem) wynosi 30 kg. Przyjmujemy, że 

gęstość wody wynosi 1000 
3

kg
m

.

Oblicz wartość siły naciągu liny, na której pojemnik wisi pod łodzią.

zadanie 6.
Na rysunku  przedstawiono bieg promienia 
czerwonego światła laserowego przez pryzmat, 
wykonany z żelatyny. Światło czerwone ulega 
całkowitemu odbiciu od wewnętrznej powierzchni 
pryzmatu. Kąt padania światła na tę powierzchnię 
jest minimalnie większy od kąta granicznego.

zadanie 6.1. (0–2)
Oblicz współczynnik załamania pryzmatu.

światło 
czerwone

powietrzeżelatyna

45°

90°
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zadanie 6.2. (0–2)
Tym razem zamiast światła czerwonego użyto niebieskiego światła laserowego i skierowano 
je na pryzmat pod takim samym kątem jak światło czerwone. Prędkość światła niebieskiego 
w żelatynie jest mniejsza niż prędkość światła czerwonego w tym ośrodku. 
udowodnij, że bieg światła niebieskiego w pryzmacie będzie taki sam jak bieg światła 
czerwonego.

zadanie 6.3. (0–1)
Wyobraźmy sobie, że udało się zbudować pryzmat o takim samym kształcie jak poprzednio, ale 
to powietrze jest w nim otoczone przez żelatynę. Światło czerwone pada na ten pryzmat pod 
takim samym kątem jak poprzednio.
zaznacz poprawne dokończenie zdania.
Bieg promienia światła czerwonego najdokładniej przedstawiono na rysunku a / B / c / D.

światło 
czerwone

powietrze

żelatyna

45°

90°

a

światło 
czerwone

powietrze

żelatyna

45°

90°

B

światło 
czerwone

powietrze

żelatyna

45°

90°

c

światło 
czerwone

powietrze

żelatyna

45°

90°

D
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zadanie 7.
Wytworzono falę, która porusza się wzdłuż sznura. Schemat tej fali przedstawiono na rysunku.
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zadanie 7.1. (0–3)
Częstotliwość drgań źródła fali wynosi 3,8 Hz. 
a) na podstawie rysunku wyznacz amplitudę oraz długość fali na sznurze.

b) Oblicz prędkość rozchodzenia się fali wzdłuż sznura.

zadanie 7.2. (0–1)
Oblicz maksymalną wartość prędkości ruchu drgającego fragmentu sznura.



Egzamin maturalny z fizyki dla klasy 3 ● Poziom rozszerzony

12 2017 © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

zadanie 7.3. (0–1) 
Pewien sznur składa się z dwóch odcinków, które znacznie różnią się grubością. Impuls falowy 
rozchodzący się wzdłuż cienkiego sznura trafia na odcinek o zdecydowanie większej grubości. 
Zaznaczone na rysunkach amplitudy impulsów falowych nie są proporcjonalne do energii tych 
impulsów.

 

zaznacz poprawne zakończenie zdania.
Impulsy falowe po przejściu przez granicę odcinków sznura najdokładniej ilustruje  
rysunek a / B / c / D.

 

a

 

B

 

c

 

D

zadanie 8.
Grupa uczniów badała pole magnetyczne wytworzone przez magnes sztabkowy. Schemat 
doświadczenia przedstawiono na rysunku. Punkty A, B oraz C leżą w takich samych odległościach 
od brzegu magnesu. W pierwszej części doświadczenia czujnik pola magnetycznego, połączony 
z konsolą pomiarową, był przesuwany wzdłuż linijki położonej na osi magnesu. Uczniowie 
mierzyli odległość czujnika od brzegu magnesu oraz odczytywali jego wskazania. Wyniki 
pomiarów zapisali w tabeli.

A

linijka

magnes

czujnik pola 
magnetycznego

C

B

konsola 
pomiarowa

Odległość czujnika od magnesu (cm) 2 3 4 5 6

Wartość indukcji magnetycznej (mT) 4,75 3,78 2,82 2,09 1,62

Niepewność pomiarowa wyznaczenia odległości czujnika od magnesu wynosiła 0,2  cm, 
niepewność pomiarowa wyznaczenia wartości indukcji magnetycznej była równa 0,01 mT.
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zadanie 8.1. (0–1)
Oprócz pomiarów wykonywanych wzdłuż linijki uczniowie dokonali również pomiarów 
wartości indukcji magnetycznej w punktach B oraz C.
Oceń prawdziwość zdań. zaznacz p, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe.

1. Gdy umieścimy czujnik pola magnetycznego w punkcie B, to wskaże on 
przeciwny zwrot linii pola magnetycznego niż w punkcie A. p F

2. Ziemskie pole magnetyczne może wpływać na wskazania czujnika. p F

3. Wskazania czujnika w punkcie C będą takie same jak wskazania czujnika 
w punkcie A. p F

zadanie 8.2. (0–5)
a)  Sporządź wykres zależności indukcji magnetycznej od odległości od brzegu magnesu. 

zaznacz niepewności pomiarowe.

b)  na podstawie wyników doświadczenia oszacuj, czy indukcja pola magnetycznego jest 
odwrotnie proporcjonalna do odległości czy do kwadratu odległości od brzegu magnesu.
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zadanie 9.
Na rysunku przedstawiono zwojnicę, do której zbliżamy magnes trwały.

ʋ

SA N

B

zadanie 9.1. (0–1)
zaznacz na rysunku kierunek przepływu prądu przez przewód łączący zwojnicę 
z galwanometrem. 

zadanie 9.2. (0–1)
Oceń prawdziwość zdań. zaznacz p, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe.

1. Powstawanie prądu indukcyjnego w zwojnicy jest zgodne z zasadą 
zachowania energii. p F

2. Obracanie magnesu wokół osi A, a potem wokół osi B, spowoduje 
powstanie prądów indukcyjnych o porównywalnym natężeniu. p F

3. Gdy zbliżamy magnes do zwojnicy, jest on od niej odpychany. p F

zadanie 10.
Do baterii o sile elektromotorycznej ε oraz oporze 
wewnętrznym r podłączono szeregowo dwa oporniki:  
RA oraz RB, wykonane z różnych materiałów.  
Schemat obwodu przedstawiono na rysunku. 

zadanie 10.1. (0–1)
zapisz równanie opisujące ii prawo Kirchhoffa dla tego obwodu.

rε

RA RB
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zadanie 10.2. (0–2)
Na wykresie przedstawiono zależności natężeń prądów płynących przez oporniki A i B od 
napięcia na ich końcach.

U (V)

RA

RB

I (A)

0,1

0 1 2 3 4 5
0

0,2

0,3

0,4

0,5

naszkicuj wykresy zależności oporów oporników Ra oraz RB od napięcia. Opisz każdy 
z wykresów w sposób jednoznaczny. uwaga: zaznaczenie wartości liczbowych na wykresie 
nie jest wymagane.

U

R

zadanie 10.3. (0–4)
Do ogniwa o sile elektromotorycznej 3 V oraz oporze wewnętrznym 4 Ω podłączono opornik 
zewnętrzny o oporze 20 Ω.
Oblicz sprawność tego ogniwa.
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zadanie 11.
Na wykresie przedstawiono zależność energii potencjalnej grawitacji układu Ziemia–ciało 
o masie 1  kg od odległości od środka Ziemi. Pominięto natomiast tę zależność dla wnętrza 
Ziemi.
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–60

–50

–40

–30

–20

–70

Epot (106 J)

r (106 m)

zadanie 11.1. (0–1)
Oceń prawdziwość zdań. zaznacz p, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe.

1. Im dalej od powierzchni Ziemi, tym energia potencjalna grawitacji układu 
Ziemia–ciało jest większa. p F

2. Aby ciało mogło się oddalać od powierzchni Ziemi ruchem jednostajnym 
po linii prostej, moc silników napędzających to ciało musi być stała. p F

3.
Aby ciało o masie 1 kg wystrzelone z orbity okołoziemskiej dotarło bez 
napędu na Księżyc, musi mieć minimalną energię kinetyczną większą niż 
60 ∙ 106 J.

p F

zadanie 11.2. (0–4)
Po orbicie o promieniu 7500 km krąży wokół Ziemi satelita o masie 750 kg. 
Oszacuj pracę, jaką trzeba wykonać, aby ten satelita okrążał ziemię po orbicie o promieniu  
10 000 km.
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zadanie 12.
W elektrowniach jądrowych do otrzymywania pary wodnej napędzającej turbiny używa się 
ciepła uzyskanego z rozszczepienia jąder uranu. Poniżej zapisano reakcję rozszczepienia izotopu 
uranu 235U.

235 141
92 56n U Ba X 3n+ → + +

zadanie 12.1. (0–1)
zaznacz poprawne dokończenie zdania.
Izotopem X na powyższym schemacie jest

a. 93
35 Br B. 92

35 Br c. 92
36 Kr D. 91

36 Kr

zadanie 12.2. (0–1)
Podczas rozszczepienia jednego jądra uranu wydziela się energia około 200 mln elektronowoltów. 
Podczas powstawania jednej cząsteczki CO2 z węgla oraz tlenu wydziela się energia kilkunastu 
elektronowoltów. Wyobraźmy sobie, że zbudowano elektrownię węglową oraz elektrownię 
jądrową o porównywalnej sprawności i o tej samej mocy.
Oszacuj, ile razy więcej atomów węgla należy zużyć w elektrowni węglowej niż atomów 
uranu w elektrowni jądrowej.



Egzamin maturalny z fizyki dla klasy 3 ● Poziom rozszerzony

18 2017 © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

BRuDnOpiS 
(nie podlega ocenie)
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KaRTa ODpOWieDzi
Wypełnia uczeń
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