
KOD PESEL

miejsce 
na naklejkę

UZUPEŁNIA ZDAJĄCY

dysleksja

EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI
POZIOM ROZSZERZONY

CZAS PRACY: 180 minut

LICZBA PUNKTÓW DO UZYSKANIA: 60

Instrukcja dla zdającego

1.   Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera wszystkie strony.
      Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego
      egzamin.

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

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

4.   Pisz czytelnie. Używaj tylko długopisu lub pióra z czarnym tuszem lub
      atramentem. 

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

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

7.   Na tej stronie i na karcie odpowiedzi wpisz swój numer PESEL i przyklej
      naklejkę z kodem.

8. Nie wpisuj żadnych znaków w części przeznaczonej dla egzaminatora.
 
9. Możesz korzystać z  Wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych na
egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki, linijki i kalkulatora prostego.
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Zadanie 1.  Kolejka górska ( 6 pkt )

Wi�kszo�� kolejek nap�dzana jest tylko i wył�cznie sił� grawitacji. Poci�g za pomoc�
specjalnego ła�cucha wci�gany jest na szczyt pierwszego wzniesienia (najwy�szego ze 

wszystkich). Na szczycie wzniesienia znajduje si� krótki, płaski odcinek toru poprzedzony 

krótkim zjazdem, tzw. predrop, który przechodzi we wła�ciwy spadek. Niektóre kolejki go 

nie posiadaj�. Słu�y on odci��eniu ła�cucha (gdyby go nie było to zaczynaj�cy zjazd poci�g, 

który byłby jeszcze wci�� przyczepiony do ła�cucha, zbytnio obci��ałby silnik). W ten 

sposób poci�g odczepia si� od ła�cucha jeszcze na płaskim odcinku. Nast�pnie zje�d�a i 

nabiera pr�dko�ci, potem wznosi si� i znów spada. Ka�de nast�pne wzniesienie musi by�
ni�sze od poprzedniego, poniewa� poci�g traci cz��� energii wskutek tarcia i oporu powietrza. 

Kolejka mo�e zawiera� bardziej interesuj�ce elementy od wzniesie� i spadków. Poci�g nie 

wypada z toru, poniewa� wagony przyczepione s� do niego za pomoc� kół tocz�cych si� z 

góry, dołu i boku szyny. Aby zmniejszy� tarcie nie wszystkie koła dotykaj� szyny. Je�li 
poci�g nie jest "do góry nogami", to do szyny doci�ni�te s� koła górne i boczne. Gdy poci�g 

jest "do góry nogami", to doci�ni�te s� koła dolne i boczne. Czasem, gdy poci�g znajdzie si�
w stanie niewa�ko�ci, �adne z kół nie dotyka szyn. 

�

Wysoko�� kolejki z jakiej zje�d�aj� wagoniki wynosi 128 m, w trakcie ruchu pomijamy siły 

oporu zwi�zane z tarciem, oraz oporami powietrza. Masa wagonika z pasa�erami wynosi    

400 kg. W rozwi�zaniach przyj�� przy�pieszenie ziemskie � � ����
�
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1.1 Obliczy� pr�dko�� kolejki w najni�szym punkcie ruchu. (2 pkt)

1.2 Jaki promie� mo�e mie� p�tla, jak� zakre�li wagonik aby był w stanie 

niewa�ko�ci. (2 pkt)

1.3 Gdyby zwi�kszy� wysoko�� zjazdu kolejki na 200 m, to jaki nacisk wywierała by 

kolejka b�d�c „do góry nogami” przy zachowaniu promienia p�tli wyznaczonego 

w pyt 2. (2 pkt)
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Zadanie 2. Siła elektromotoryczna (4 pkt)

W do�wiadczeniu mamy do dyspozycji, �ródło pr�du stałego opornik, opornice suwakow�, 
amperomierz i woltomierz. Niepewno�� pomiarowa, amperomierza wynosi  20 mA, 

niepewno�� woltomierza 0,4V. Uczniowie wyniki swoich pomiarów zamie�cili w tabeli. 

���	
� ��� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
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2.1 Zaproponuj schemat układu pomiarowego. (1 pkt)

�

�

�

�

�

�



��

�

2.2 Podaj w punktach czynno�ci jakie nale�y wykona�, aby przeprowadzi� pomiary.

  (1 pkt)

2.3 W układzie współrz�dnych U(I) nanie�� punkty pomiarowe z uwzgl�dnieniem 

niepewno�ci pomiarowych. (1 pkt)
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2.4 Na podstawie wykresu odczytaj sił� elektromotoryczn� i oblicz opór wewn�trzny siły 

elektromotorycznej. (1 pkt)

�

Zadanie 3. Wenus i Mars (6 pkt)
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3.1 Na podstawie tabeli sprawd� słuszno�� 3 prawa Keplera. (1 pkt)

3.2 Wyznacz promie� orbity  w promieniach ziemskich dla planety Wenus. (1 pkt)

3.3 Oblicz okres obrotu w latach ziemskich dla planety Mars wokół Sło�ca. (2 pkt)
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3.4 Obliczy� stosunek pr�dko�ci liniowej dla planety Wenus i Mars wokół własnej osi.    

(2 pkt)

Zadanie 4. Cyklotron (8 pkt)

Na pocz�tku lat trzydziestych na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley dwaj naukowcy 

Ernest Orlando Lawrence (1901-1958) i M.S Livingston skonstruowali nowy typ przyrz�du 

słu��cego do przy�pieszania jonów. Składa si� ono z dwóch pustych w �rodku, półkolistych 

metalowych komór - duantów. Komory te zestawione s� tak, i� mi�dzy nimi znajduje si�
w�ski pusty obszar. Zasilane s� zmiennym napi�ciem o cz�sto�ci radiowej. Duanty znajduj�
si� w komorze pró�niowej pomi�dzy biegunami pot��nego elektromagnesu. Jony powstaj� w 

�ródle umieszczonym w �rodku pomi�dzy duantami. Po opuszczeniu �ródła tor jonów zostaje 

zakrzywiony w silnym polu magnetycznym. 

�

�rednica  duantu przedstawionego na rysunku jest równa 200 cm, pole magnetyczne jest 

równe 2T, a ró�nica potencjałów mi�dzy duantami wynosi 200kV. Cz�stk� któr�
przy�pieszamy jest cz�stka 	. 



��

�

4.1 Zaznacz na rysunku kierunek siły Lorenza, podaj z jakiej reguły korzystałe� do 

wyznaczenia tej siły. (1 pkt)

4.2 Obliczy� cz�stotliwo�� cz�stki. (2 pkt)

4.3 Obliczy� pr�dko�� cz�stki. (2 pkt)
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4.4 Obliczy� mas�, uwzgl�dniaj�c efekty relatywistyczne i porównaj otrzyman� mas� z mas�
spoczynkow�. (3 pkt)

Zadanie 5. Praca wyj�cia i stała Plancka (8 pkt)

Wykres przedstawia zale�no�� energii kinetycznej Ek elektronów od cz�stotliwo�ci 

padaj�cego �wiatła 
 w fotoelektrycznym.  

�
�

5.1 Korzystaj�c z wykresu oblicz graniczna długo�� fali powy�ej której zjawisko 

fotoelektryczne nie zachodzi. (2 pkt)
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5.2 Na podstawie wykresu wyznacz stał� Plancka.(3 pkt)

5.3 Odczytuj�c z wykresu niezb�dne dane obliczy� prace wyj�cia, i na podstawie tabeli poda�
z jakiego materiału, mo�e by� wykonana katoda fotokomórki. (3 pkt)
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Zadanie 6. Obrotowe wahadło balistyczne (9 pkt)

Kula o masie � � 	 
 ����� poruszaj�ca si� z szybko�ci� � � ������, uderza w punkt A 

(a=0,5m) obrotowego wahadła balistycznego. Moment bezwładno�ci tego wahadła wynosi          

�� � ����	�� 
 ��

6.1 Znale�� pocz�tkow� pr�dko�� liniow� wahadła. (4 pkt)

6.2 Znale�� k�tow� pr�dko�� �rodka dysku. (5 pkt)
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Zadanie 7. Energia wi�zania i ciepło reakcji (9 pkt)

Obliczy� ciepło reakcji ��� � � � ��� � �. Energia wi�zania j�dra w�gla 
13

C wynosi       

B
13

C  = 97,1 MeV, a energia wi�zania j�dra azotu 
13

N jest równa B
13

N = 94,1 MeV. Jak mo�na 

zinterpretowa� znak ciepła reakcji w tym przypadku ? 
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