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Instrukcja dla zdaj¹cego:

1. Proszê sprawdziæ, czy arkusz egzaminacyjny zawiera wszystkie strony
 Ewentualny brak nale¿y zg³osiæ przewodnicz¹cemu zespo³u 
    nadzoruj¹cego egzamin.

2. Obok ka¿dego zadania podana jest maksymalna liczba
    punktów, któr¹ mo¿na uzyskaæ za jego poprawne rozwi¹zanie.

3. Nale¿y pisaæ czytelnie, tylko w kolorze niebieskim lub czarnym.

4. B³êdne zapisy nale¿y wyraŸnie przekreœliæ. Nie wolno u¿ywaæ 
    korektora.
5. W karcie odpowiedzi zamaluj ca³kowicie kratkê z liter¹ 
    oznaczaj¹c¹ odpowiedz, np.     . Jeœli siê pomylisz b³êdne 
    zaznaczenie obwiedŸ kó³kiem       i zamaluj       inn¹ odpowiedŸ.
  

¯yczymy powodzenia!
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ZADANIA ZAMKNI�TE 

W zadaniach od 1. do 3. wybierz i zaznacz na karcie odpowiedzi jedn� poprawn�

odpowied�. 

Zadanie 1. 

Ci�nienie powietrza o temperaturze pocz�tkowej 27
0
C zwi�kszy si� trzykrotnie w przemianie 

izochorycznej, je�eli temperatura powietrza wzro�nie do: 

A. 54
0
C 

B. 81
0
C 

C. 627
0
C 

D. 900
0
C 
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Zadanie 2. 

Pod działaniem siły   F = 10N spr��yna wydłu�a si� o 0,1m.  Je�eli na takiej spr��ynie 

zawiesimy ciało o masie m = 4kg i wprawimy w ruch drgaj�cy to  cz�sto�� kołowa tych drga�

b�dzie wynosiła: 
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Zadanie 3. 

W odległo�ci 5cm od soczewki skupiaj�cej o ogniskowej 4 cm umieszczono przedmiot. W 

jakiej odległo�ci y od soczewki  i jaki powstanie obraz . 

A.  y=4cm, pomniejszony 

B.  y=5cm, pomniejszony 

C.  y=9cm, powi�kszony 

D.  y=20cm, powi�kszony 

ZADANIA OTWARTE 

Rozwi�zanie zada� o numerach od 4. do 11 nale�y zapisa� w wyznaczonych miejscach 

pod tre�ci� zada�.

Zadanie 4.  

Wystrzelony z pistoletu pocisk o masie m=10g, którego szybko�� wynosi v=300m/s, wbija si�

w drewnian� belk� na gł�boko��  s=5cm. Przyjmuj�c, �e ruch pocisku w drewnie jest ruchem 

jednostajnie opó�nionym oblicz: 

A. warto�� siły działaj�cej na pocisk 

B. czas jego hamowania 
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Zadanie 5. 

Jakie jest przy�pieszenie grawitacyjne na planecie, której zarówno promie�, jak i masa s� dwa 

razy wi�ksze od promienia i masy Ziemi? 



���

Zadanie 6.  

Mamy n=64 kropelki rt�ci o ładunku q ka�da, które ł�czymy w jedn�. Jak zmieni si� potencjał 

po poł�czeniu kropelek. 

Zadanie 7.  

Narysuj zale�no�� napi�cia mierzonego na oporze zewn�trznym Rz ogniwa o sile 

elektromotorycznej ε  w funkcji: 

A. oporu wewn�trznego (Rz = const) 

B. oporu zewn�trznego (Rw = const) 

C. ��	
�����������������������	�
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Zadanie 8.  

Cz�stka � wpada w pole magnetyczne o indukcji B=0,02T prostopadle do kierunku wektora 

indukcji 
→

B  i zatacza kr�g o promieniu r=0,2m. Oblicz energi� cz�stki (w keV). 
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Zadanie 9.  

Czerwona granica efektu fotoelektrycznego dla potasu odpowiada długo�ci fali 0,6µm. 

Znale�� prac� wyj�cia elektronu z potasu.
    

	 = 0,6µm= 0,6 * 10
-6

m     

h = 6,625 *10
-34

J*s 

c = 3*10
8
m/s
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Zadanie 10. 

Podaj dwie cechy charakterystyczne czarnej dziury. 
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Zadanie 11.

Jaki promie� miała by Ziemia przy zachowaniu swojej masy, je�eli stała by si� czarn� dziur�? 


