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ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU 

ROZPOCZ CIA EGZAMINU! 

Miejsce 
na naklejk  

 

MFA-R1_1P-091 

PRÓBNY EGZAMIN 
MATURALNY 

Z FIZYKI I ASTRONOMII 
 

POZIOM ROZSZERZONY 
 

 

Czas pracy 150 minut 
 

Instrukcja dla zdaj cego 
 

1. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 13  stron 

(zadania 1 – 5). 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, linijki oraz kalkulatora. 

 

yczymy powodzenia! 

 

 

 

STYCZE  
ROK 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za rozwi zanie 

wszystkich zada  

mo na otrzyma  

cznie  

60 punktów 
 

Wype nia zdaj cy przed 
rozpocz ciem pracy 

           

PESEL ZDAJ CEGO  

 

     

KOD 
ZDAJ CEGO 
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Rozwi zanie zada  nale y zapisa  w wyznaczonych miejscach pod tre ci  zadania.  

 

Zadanie 1. Wahad o Foucaulta (12 pkt) 
Wahad o Foucaulta to wahad o, które ma mo liwo  drga  w dowolnej p aszczy nie 

pionowej. Nazwa wahad a upami tnia jego wynalazc , Jeana Bernarda Léona Foucaulta, 

który 8 stycznia 1851 roku zawiesi  ci arek o masie 28 kilogramów na linie o d ugo ci 67 m 

w Panteonie w Pary u. Obserwuj c poruszaj ce si  wahad o, zauwa y , e p aszczyzna drga  

wahad a obraca a si  wzgl dem osi prostopad ej do powierzchni Ziemi.  

Dok adna analiza zjawiska pozwala na wyra enie warto ci pr dko ci k towej, z jak  obraca 

si  p aszczyzna drga  wzorem (1):  

gdzie: 

 

2
3

1 sin
8

obr Z

A

l
 

obr – warto  pr dko ci k towej obrotu p aszczyzny drga  

wahad a,  

Z   – warto  pr dko ci k towej obrotu Ziemi ( Z = 15°/h), 

A     – amplituda drga  wahad a,  

l      – d ugo  wahad a,  

     – szeroko  geograficzna, na której umieszczono wahad o. 

Gdy amplituda drga  jest znacznie mniejsza od d ugo ci wahad a wzór ten przyjmuje 

posta  (2): 

sinobr Z . 

Aby zaobserwowa  zmian  p aszczyzny drga , wymagany jest d ugi czas drga  (co najmniej 

kilka godzin). Wskazana jest równie  du a masa ci arka. Wahad o dzia aj ce na University 

of Colorado w USA ma d ugo  40 m i mas  ci arka 300 kg. 

sin 15
o
  0,26 sin 30

o
 = 0,50 sin 45

o
  0,71 sin 60

o
  0,87 sin 75

o
  0,97 sin 90

o
 = 1,00

 

Zadanie 1.1 (2 pkt)  
Oblicz okres drga  wahad a zbudowanego przez Foucaulta, stosuj c przybli enie wahad a 

matematycznego.  

Przyjmij warto  przyspieszenia ziemskiego równ  10 m/s
2
.  

                              
                              
                              
                              
 

Zadanie 1.2 (3 pkt)  
Oszacuj wzgl dn  ró nic  ( / ), jak  uzyskamy, obliczaj c warto  pr dko ci k towej 

dla wahad a zbudowanego przez Foucaulta z uproszczonej zale no ci (2) zamiast 

z zale no ci (1).  

Przyjmij, e amplituda drga  wahad a jest sta a i wynosi 4 m.  
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Zadanie 1.3 (5 pkt)  
Naszkicuj wykres ilustruj cy zale no  okresu obrotu p aszczyzny drga  wahad a Foucaulta 

(
obr
T , w godzinach) od szeroko ci geograficznej ( ). W tym celu dokonaj odpowiednich 

oblicze . Wyniki wpisz do tabeli.  

Przyjmij, e amplituda drga  wahad a jest znacznie mniejsza od d ugo ci wahad a, 

oraz, e okres obrotu Ziemi wokó  w asnej osi wynosi 24 h.  

Obliczenia                           
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
 

Szeroko  

geograficzna ( ) 
 15

o
  30

o
  45

o
  60

o
  75

o
  90

o
 

Okres obrotu (
obr
T ) 

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

                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
 

Zadanie 1.4 (2 pkt) 
Wyja nij, dlaczego dla d ugotrwa ego dzia ania wahad a konieczna jest du a d ugo  wahad a 

i du a masa ci arka. 
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Zadanie 2. Lampa oscyloskopowa (12 pkt)   
Lampa oscyloskopowa to urz dzenie, w którym strumie  elektronów, emitowany  

w pró ni przez katod , uformowany w w sk  wi zk  i przyspieszony, trafia w ekran pokryty 

substancj  wiec c  pod wp ywem uderzaj cych w ni  elektronów. Do elektrostatycznego 

odchylenia wi zki tak, aby mog a ona trafi  w dowolny punkt ekranu, s u  dwie pary p ytek 

odchylaj cych. Jedna para p ytek odchyla wi zk  w p aszczy nie pionowej, a druga para 

p ytek odchyla wi zk  w p aszczy nie poziomej. 
 

G – grzejnik katody  

K – katoda  

A1 - A3 – anody  

X – p ytki odchylania poziomego  

Y – p ytki odchylania pionowego 

E – wiec cy  ekran  

O – os ona szklana 

 

 

 

Zadanie 2.1 (2 pkt)  
Oblicz warto  pr dko ci ko cowej elektronu przyspieszonego napi ciem 15 kV. Efekty 

relatywistyczne pomi .  

                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              

 

Zadanie 2.2 (3 pkt)  
Oceny dopuszczalno ci nierelatywistycznego traktowania elektronu w lampie oscyloskopowej 

mo na dokona , obliczaj c stosunek p/po, gdzie po i p to warto ci p du uzyskane za pomoc  

odpowiednio wzoru klasycznego i relatywistycznego. Oblicz warto  p/po, przyjmuj c, 

e pr dko  ko cowa elektronu ma warto  7·10
7 

m/s. Skomentuj otrzymany wynik. 

                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              

Zadanie 2.3 (1 pkt) 
Wyja nij, dlaczego emisja elektronów w lampie oscyloskopowej jest mo liwa dopiero 

po rozgrzaniu katody.  

                              
                              
                              
                              
                              

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl



Próbny egzamin maturalny z fizyki i astronomii 

Poziom rozszerzony 
5

Zadanie 2.4 (3 pkt)  
Oblicz liczb  fotonów wysy anych przez wiec cy ekran w ci gu 1 sekundy.  

Przyjmij, e ka dy z padaj cych elektronów wyzwala jeden foton, oraz, e nat enie pr du 

w wi zce wynosi 25 A. 

                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
 

Zadanie 2.5 (3 pkt)  
W niektórych lampach wi zka elektronów odchylana jest odpowiednio zmieniaj cym si  

polem magnetycznym.  

Zapisz, wzd u  której z osi (X, Y, Z) i w któr  stron  powinien by  skierowany wektor 

indukcji magnetycznej pola wytworzonego przez zespó  cewek odchylaj cych, aby wi zka 

elektronów uleg a odchyleniu pionowo w dó . Odpowied  uzasadnij, odwo uj c si  do 

odpowiedniej regu y i podaj c jej tre .  
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Zadanie 3. Gejzer (12 pkt)  
Gejzer to podziemny zbiornik po czony z powierzchni  gruntu w skim kana em. Zbiornik 

wraz z kana em wype niony jest wod  podgrzewan  energi  z wn trza Ziemi. 

 

Du e ci nienie wody w zbiorniku gejzera powoduje, e temperatura wrzenia jest znacznie 

wy sza ni  100
 o

C. Gdy woda w zbiorniku osi gnie temperatur  wrzenia pojawia si  para 

wodna wypychaj ca wod  z kana u. Maleje ci nienie, a temperatura wrzenia wody obni a si  

do oko o 100
 o
C. Woda w zbiorniku gwa townie wrze, wydostaj c si  na powierzchni   

w postaci pary. Na wykresie powy ej przedstawiono zale no  pomi dzy ci nieniem wody 

i pary wodnej w zbiorniku a temperatur  wrzenia wody.  

W obliczeniach przyjmij sta  g sto  wody równ  1000 kg/m
3
, ciep o w a ciwe wody równe 

4200 J/(kg·K), ci nienie atmosferyczne równe 100 kPa oraz warto  przyspieszenia 

ziemskiego równ  10 m/s
2
. 

 

Zadanie 3.1 (2 pkt)  
Odczytaj z wykresu i zapisz temperatur  wrzenia wody dla ci nienia 1000 kPa.  

                              
                              
                              
 

Odczytaj i zapisz temperatur  wrzenia wody dla ci nienia 800 kPa. 

                              
                              
                              
 

Zadanie 3.2 (3 pkt)  
Oblicz ci nienie w gejzerze na g boko ci 90 m pod poziomem gruntu tu  przed wybuchem. 

Przyjmij, e kana  jest ca kowicie wype niony wod . 

                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              

dop yw wód 

gruntowych 

kana  

gor ce ska y 
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Zadanie 3.3 (2 pkt)  
Oblicz redni  moc, z jak  energia z wn trza Ziemi przekazywana jest wodzie znajduj cej si  

w gejzerze. Przyjmij, e masa wody w zbiorniku gejzera wynosi 350 ton, a temperatura wody 

w zbiorniku wzrasta w ci gu jednej godziny od 100
o
C do160

o
C.  

                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
 

Informacja do zadania 3.4 i 3.5. 
Jednym z najs awniejszych ameryka skich gejzerów jest gejzer Old Faithful, który znajduje 

si  w Parku Narodowym Yellowstone. Co godzin  przez cztery minuty gejzer ten wyrzuca 

s up wody na wysoko  45 m. 
 

Zadanie 3.4 (2 pkt)  
Oszacuj warto  pr dko ci, z jak  woda wyp ywa z otworu tego gejzera. Opory ruchu pomi . 

                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
 

Zadanie 3.5 (3 pkt)  
Wyka , e podczas jednej erupcji gejzer Old Faithful wyrzuca oko o 40 000 litrów gor cej 

wody. Otwór wylotowy ma pole powierzchni przekroju poprzecznego równe oko o 0,0055 m
2
. 

Dla uproszczenia przyjmij, e
 
gejzer przez ca y czas wyrzuca wod  ze sta  pr dko ci  

o warto ci 30 m/s.  
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Zadanie 4. Mars (12 pkt)   
W tabeli zamieszczono podstawowe dane dotycz ce czwartej planety Uk adu S onecznego.  
 

Mars 

Promie  planety  

 

~ 0,5 RZ  

(RZ  - promie  Ziemi)

Odleg o  od S o ca 

w peryhelium 
206 500 000 km 

Masa planety 

 

~ 0,1 MZ   

(MZ – masa Ziemi) 

Odleg o  od S o ca 

w aphelium 
252 000 000 km 

rednia odleg o  

od S o ca 

~ 1,5 AU 

(227 900 000 km)  

rednia pr dko  

na orbicie 
86 870 km/h 

Okres obrotu  24,62 h 
Maks. pr dko  

na orbicie 
95 370 km/h 

Okres obiegu  686,98 dni ziemskich Min. pr dko  na orbicie 79 131 km/h 

 

1 AU - rednia odleg o  Ziemi od S o ca (1 AU = 15·10
10 

m) 
 

Podczas wykonywania polece  4.1, 4.2, 4.3 i 4.4 wykorzystaj informacje zawarte w tabeli 

oraz przyjmij do oblicze , e rok ziemski trwa 365 dni. 

 

Zadanie 4.1 (1 pkt)  
Oblicz, jak d ugo trwa marsja ski rok wyra ony w latach ziemskich.  

                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
 

Zadanie 4.2 (3 pkt) 
Podaj, w którym punkcie eliptycznej orbity pr dko  planety osi ga warto  najwi ksz . 

Odpowied  uzasadnij, odwo uj c si  do odpowiedniego prawa i podaj c jego tre .  
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Zadanie 4.3 (2 pkt)  
Oblicz warto  przyspieszenia grawitacyjnego b d cego skutkiem pola grawitacyjnego Marsa 

na powierzchni tej planety. 

                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
 

Zadanie 4.4 (4 pkt)  
Wyka , e promie  orbity satelity stacjonarnego kr cego wokó  Marsa wynosi oko o 20 tys. km.  

                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
 

Zadanie 4.5 (2 pkt)  
Wyka , e warto  nat enia pola grawitacyjnego wewn trz jednorodnej planety mo na 

oblicza  z zale no ci 
4

( )
3

r G r , gdzie:  – g sto  planety, r – odleg o  od rodka 

planety.  

Przyjmij, e wypadkowa warto  nat enia pola grawitacyjnego wytwarzanego przez 

zewn trzn  warstw  planety o grubo ci d jest równa zeru. Obj to  kuli .3

3

4
rV  

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 

                              
                              
                              
                              
 

d 

r 

0 
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Zadanie 5. Dwa zwierciad a (12 pkt)  
Lusterko dentystyczne jest ma ym zwierciad em sferycznym o promieniu krzywizny równym 

12 cm. Umo liwia ono obserwacj  powi kszonego i pozornego obrazu z ba.  
 

Zadanie 5.1 (1 pkt)  
Ustal i zapisz, czy lusterko dentystyczne jest zwierciad em wkl s ym czy wypuk ym, oraz, 

czy obraz, który w nim powstaje jest odwrócony.  

                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
 

Zadanie 5.2 (2 pkt)  
Oblicz zdolno  skupiaj c  tego lusterka.       

                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
 

Zadanie 5.3 (4 pkt)  
Przy pewnym ustawieniu lusterka obserwowano pozorny, dwukrotnie powi kszony obraz z ba.  

a) Oblicz odleg o  z ba i jego obrazu od zwierciad a. (2 pkt) 

                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
 

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl



Próbny egzamin maturalny z fizyki i astronomii 

Poziom rozszerzony 
11

b) Narysuj konstrukcj  ilustruj c  powstawanie obrazu pozornego i dwukrotnie 

powi kszonego w tym lusterku. Zastosuj skal  podan  na rysunku. (2 pkt)  

 
 

 

Zwierciad a sferyczne wykorzystuje si  tak e jako wypuk e lustra, które ustawiane s  

na skrzy owaniach dróg z ograniczon  widoczno ci . W tym przypadku obraz obserwowany 

przez kierowc  jest pomniejszony i prosty.  
 

Zadanie 5.4 (2 pkt)  
Ustal i zapisz, która krzywa (A, B czy C) dotyczy sytuacji obrazu powstaj cego w lustrze na 

skrzy owaniu. Odpowied  uzasadnij. Zmienna x to odleg o  przedmiotu, a zmienna y to 

odleg o  obrazu od zwierciad a. 
 

-1

-1

-2

1

1
C

A

B

2

2 3

y, m

x, m
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Wahania temperatury powoduj  zmian  rozmiarów lustra zgodnie ze wzorem:  

                                                     gdzie:  

 l   – wymiar liniowy w temperaturze t (w 
o
C), 

 l0 – wymiar liniowy w temperaturze 0 
o
C, 

    – wspó czynnik rozszerzalno ci liniowej, 

Tll 10  

 T – przyrost temperatury. 

 

Zadanie 5.5 (3 pkt)  
Metalowe zwierciad o rozgrzewa si  w s o cu latem do wysokich temperatur. Wzgl dna 

zmiana wymiarów liniowych zwierciad a ( l/l0) pomi dzy temperatur   

0
 o

C i 50
 o

C jest równa 0,1%. Oblicz wspó czynnik rozszerzalno ci liniowej materia u, 

z którego wykonano to zwierciad o.   
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BRUDNOPIS 
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