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Instrukcja dla zdaj cego 

 

1. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 22 strony (zadania 1–21). 
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 b d  oceniane. 
7. Mo esz korzysta  z Karty wybranych wzorów i sta ych fizykochemicznych 

na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki, linijki oraz kalkulatora 
prostego. 

8. Na tej stronie oraz na karcie odpowiedzi wpisz swój numer PESEL  
i przyklej naklejk  z kodem. 

9. Nie wpisuj adnych znaków w cz ci przeznaczonej dla egzaminatora. 
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Zadanie 1. (0–10) 

Uczniowie badali zjawisko odbicia pi ki. Upuszczali kauczukow  pi eczk  z ró nych 
wysoko ci H nad pod og  i mierzyli wysoko  h, na któr  pi eczka unios a si  po odbiciu. 
Pomiary powtarzano kilkakrotnie dla ka dej wysoko ci H, a wyniki pomiarów h u redniano. 
W tabeli poni ej zestawione s  wyniki eksperymentu ( h oznacza niepewno  warto ci h).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zadanie 1.1. (0–5) 

Sporz d  wykres zale no ci h od H.  

Na wykresie zaznacz dla ka dego punktu niepewno  wielko ci h oraz narysuj prost  

najlepiej dopasowan  do naniesionych punktów pomiarowych. 

Na podstawie nachylenia otrzymanej prostej wyka , e od upuszczenia do nast pnego 

zatrzymania si  pi eczki w górnym po o eniu rozpraszane jest oko o 20% energii 

mechanicznej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

H [cm]
± 0,2 cm

h [cm] h [cm] 

 50,0 42 3
 75,0  61 3
100,0  81 4
125,0 100 4
150,0 120 5
175,0 139 5
200,0 158 6
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Zadanie 1.2. (0–2) 

Na podstawie tabeli wyka , e pi eczka spadaj ca z wysoko ci 50 cm do nast pnego 

zatrzymania si  w górnym po o eniu traci od 10% do 22% energii mechanicznej, 

natomiast gdy spada z wysoko ci 200 cm, traci od 18% do 24% tej energii. 

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
 

 

  

Wype nia 

egzaminator

Nr zadania 1.1. 1.2. 

Maks. liczba pkt 5 2 

Uzyskana liczba pkt   
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Zadanie 1.3. (0–3) 

Punkty pomiarowe nie uk adaj  si  na prostej. W zadaniu 1.1. przyj to zale no  liniow , 
poniewa  stosunkowo du a niepewno  h nie wyklucza takiej zale no ci. Je eli jednak 
mierzyliby my h dok adniej, to okaza oby si , e wzgl dna strata energii mi dzy kolejnymi 
górnymi po o eniami pi eczki wynosi 16% dla spadku z wysoko ci 50 cm i wzrasta do 21% 
przy spadku z wysoko ci 200 cm. 
 

Uzasadnij, e taki wzrost wzgl dnej straty energii mo e wynika  z dzia ania si  oporu 

powietrza na pi eczk  podczas lotu. 

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

Zadanie 2. (0–2) 

Samochód na zakr cie jedzie z pr dko ci  v  po p askiej nawierzchni (zob. rysunek poni ej, 
przedstawiaj cy t  sytuacj  z góry). Z samochodu wyrzucono jab ko, nadaj c mu pr dko  v  
wzgl dem samochodu, skierowan  poziomo pod k tem 45° do ty u w stosunku do kierunku 
wektora v . 
 

Na poni szym rysunku dorysuj wektor pr dko ci jab ka wzgl dem jezdni natychmiast 

po rzucie (sporz d  diagram wektorowy). 
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Zadanie 3. (0–4) 

Ucze  zbudowa  jo-jo, które sk ada o si  z dwóch jednakowych walców, ka dy o masie 25 g, 
promieniu 25 mm i grubo ci 15 mm, po czonych sztywno kr kiem o promieniu 10 mm 
i grubo ci 4 mm, na który nawin  ni  (rysunek poni ej).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zadanie 3.1. (0–1) 

Moment bezw adno ci walca o masie m i promieniu R obracaj cego si  wokó  w asnej osi 
dany jest wyra eniem:  

I =  mR
2
 

Wyka , e moment bezw adno ci jo-jo wzgl dem osi walców wynosi ok. 16·10
–6

 kg·m
2
. 

W obliczeniach pomi  moment bezw adno ci kr ka. 

                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
 
 
  

Wype nia 

egzaminator

Nr zadania 1.3. 2. 3.1. 

Maks. liczba pkt 3 2 1 

Uzyskana liczba pkt    

ni  
walce

kr ek 

po
br

an
o 

z 
w

w
w

.s
ql

m
ed

ia
.p

l



 
Strona 6 z 22 

Zadanie 3.2. (0–3) 

Trzymaj c swobodny koniec nici nieruchomo, ucze  pu ci  jo-jo. 

Korzystaj c z zasady zachowania energii i wiedz c, e przyspieszenie zabawki jest sta e, 

wyka , e przyspieszenie, z którym jo-jo przesuwa si  w dó , opisane jest zale no ci   

 

gdzie M jest mas  jo-jo, I – jego momentem bezw adno ci wzgl dem osi walców, a r – 

promieniem kr ka, na który nawini ta jest ni . 
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Zadanie 4. (0–3) 

Punkt materialny porusza si  ruchem prostoliniowym wzd u  osi x. Jego po o enie na osi 
zmienia si  w czasie – zgodnie z wykresem przedstawionym poni ej. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporz d  wykres pr dko ci v punktu materialnego w zale no ci od czasu t, 

odpowiadaj cy wykresowi x(t) przedstawionemu wy ej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Wype nia 

egzaminator

Nr zadania 3.2. 4. 

Maks. liczba pkt 3 3 

Uzyskana liczba pkt   

x, m 

t, s t1 t2 t3 t4

t, s 

v, m/s 

t1 t2 t3 t4 
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Zadanie 5. (0–4) 

Wagon kolejowy o masie 45 t po zjechaniu z górki rozrz dowej uzyska  pr dko  5 m/s. 
Nast pnie przez 10 s jecha  po poziomo u o onych torach w kierunku stoj cego sk adu 
poci gu i automatycznie si  z nim sczepi . Sk ad, do którego do czy  wagon, stanowi y trzy 
wagony. Wszystkie cztery wagony by y takie same. Podczas jazdy po torach na wagony 
dzia a si a tarcia, dla której efektywny wspó czynnik tarcia wynosi f = 0,007 (tzn. si a tarcia 
jest taka, jakby wyst powa  po lizg ze wspó czynnikiem tarcia f  = 0,007). 
 

Oblicz drog , jak  pokona poci g od momentu z czenia si  wagonów do chwili 

zatrzymania.  
 

                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
 
  

po
br

an
o 

z 
w

w
w

.s
ql

m
ed

ia
.p

l



 
Strona 9 z 22 

Zadanie 6. (0–2) 

Samochód jad cy z pr dko ci  o warto ci 75  rozpocz  wyprzedzanie na prostoliniowym 

odcinku szosy. Po 5 s jego pr dko  mia a warto  111 . Za ó , e podczas wyprzedzania 

ruch samochodu by  jednostajnie przyspieszony.  

Zapisz równanie przedstawiaj ce zale no  przebytej drogi (wyra onej w metrach) od 

czasu (w sekundach) w tym ruchu, uwzgl dniaj c warto ci liczbowe.  
 

                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
 
Zadanie 7. (0–3) 

Rozwa amy uk ady planetarne dwóch gwiazd o ró nych masach M1 i M2. Dwie planety 
poruszaj  si  wokó  ró nych gwiazd po okr gach o tym samym promieniu, z okresami obiegu 
odpowiednio T1 i T2. 

Podaj wzór wi cy wielko ci M1, M2, T1 i T2.  

                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
 
 
 
 

Wype nia 

egzaminator

Nr zadania 5. 6. 7. 

Maks. liczba pkt 4 2 3 

Uzyskana liczba pkt    
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Zadanie 8. (0–2)  

Metoda paralaksy jest stosowana do wyznaczania odleg o ci obiektów astronomicznych na 
podstawie ich po o enia na niebie, obserwowanego z Ziemi.  
 

Spo ród przedstawionych poni ej wybierz i zaznacz kó kiem pomiary, do których 

mo na zastosowa  t  metod . 
 

A. Wyznaczenie odleg o ci do gwiazd odleg ych na podstawie obserwowanych w ci gu roku 
zmian ich wzajemnego po o enia na sferze niebieskiej. 

B. Wyznaczenie odleg o ci do gwiazd bliskich na podstawie obserwowanych w ci gu roku 
zmian ich po o enia na sferze niebieskiej wzgl dem gwiazd odleg ych. 

C. Wyznaczenie odleg o ci Ksi yca od Ziemi na podstawie jego po o enia na niebie 
widzianego z ró nych miejsc na Ziemi. 

D. Wyznaczenie odleg o ci Ksi yca od Ziemi na podstawie jego po o enia na niebie 
w ró nych porach roku. 

E. Wyznaczenie odleg o ci Ziemi od S o ca na podstawie zmiany jego po o enia na niebie 
w ci gu dnia. 

F. Wyznaczenie odleg o ci Ziemi od S o ca na podstawie k ta padania promieni s onecznych 
w po udnie.  

Zadanie 9. (0–2)  

W najprostszym silniku pr du sta ego ramka z nawini tym drutem i p yn cym w nim pr dem 
obraca si  w sta ym, jednorodnym polu magnetycznym. Podczas obrotu wirnika zmienia si  
warto  momentu si  nap dowych. Si y oporu dzia aj ce na obracaj cy si  wirnik powoduj , 
e wirnik mo e zwolni , gdy moment si  nap dowych jest zbyt ma y. Efekt ten jest mniejszy, 

gdy zwoje nawini te s  na rdze  o du ym momencie bezw adno ci. U ycie rdzenia 
o owianego spowodowa oby, e moment bezw adno ci wirnika by by bardzo du y. 
W praktyce jednak rdze  wirnika jest wykonywany ze stali. 
 

Uzupe nij poni szy tekst wyja niaj cy przyczyn  zastosowania stalowego rdzenia  

w silniku elektrycznym.  

Spo ród podanych poni ej wybierz prawid owe uzupe nienie zdania. Wpisz w miejscach 

oznaczonych kropkami cyfry (1–8) odpowiadaj ce elementom wybranym przez Ciebie. 
 

Stal jest materia em …... (1. ferromagnetycznym; 2. paramagnetycznym; 3. diamagnetycznym), 

co powoduje, e indukcja pola magnetycznego w rdzeniu stalowym ....... (4. si  nie zmienia; 

5. maleje; 6. wzrasta), a tym samym zwi ksza si  warto  ....... (7. si y elektrodynamicznej; 

8. si y elektrostatycznej) dzia aj cej na wirnik.  
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Zadanie 10. (0–3) 

Jednorodny przewodnik o polu przekroju poprzecznego S = 1 mm2 wykonany z miedzi 
o oporze w a ciwym  = 1,7·10–8 ·m zosta  uformowany w kszta cie okr gu. rednica 
okr gu wynosi d = 10 cm. Do punktów A i B zosta o pod czone ogniwo o sile 
elektromotorycznej 1 V i oporze wewn trznym 0,5  (rysunek poni ej). D ugo ci uków 
przewodnika spe niaj  relacj  l1 = 3l2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oblicz nat enia pr dów p yn cych przez fragmenty l1 i l2 przewodnika. 

 
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
 
 

 
Wype nia 

egzaminator

Nr zadania 8. 9. 10. 

Maks. liczba pkt 2 2 3 

Uzyskana liczba pkt    

+
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l
1
 l

2
 1 V; 0,5   
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Zadanie 11. (0–2) 

Opornica suwakowa pod czona zgodnie ze schematem (rysunki poni ej) pozwala, poprzez 
zmian  po o enia suwaka C, na uzyskiwanie dowolnego napi cia UCB o warto ciach 
w przedziale od 0 do UAB. ród o o napi ciu 6 V postanowiono wykorzysta  do zasilania 
aróweczki dostosowanej do pracy pod napi ciem 4,5 V. Pod czaj c woltomierz pomi dzy 

punktami C i B (lewy rysunek), ustawiono opornic  tak, e mierzone napi cie wynosi o 
4,5 V. Po takim ustawieniu od czono woltomierz i w jego miejsce pod czono aróweczk  
(prawy rysunek). 

Uzasadnij, dlaczego aróweczka po pod czeniu wieci a s abiej ni  po pod czeniu jej 

do ród a napi cia 4,5 V. 
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Zadanie 12. (0–2)  

W uk adzie wspó rz dnych prostok tnych xyz jednorodne pole magnetyczne skierowane jest 
wzd u  osi x. W polu tym porusza si  ruchem jednostajnym prostoliniowy metalowy drucik 
równoleg y do osi z. 

Oce  prawdziwo  zda  zamieszczonych poni ej. Wybierz P, je li zdanie jest prawdziwe 

lub F, je li jest fa szywe. Wstaw obok ka dego zdania znak X w wybranej kolumnie.  

W przypadku, gdy drucik porusza si  P F 

1.  
w kierunku osi y, mi dzy ko cami drucika wytworzy si  napi cie elektryczne 
i w druciku p ynie pr d.  

  

2.  
w kierunku osi y, mi dzy ko cami drucika wytworzy si  napi cie elektryczne 
i w druciku nie p ynie pr d.  

  

3. 
w kierunku osi z, mi dzy ko cami drucika wytworzy si  napi cie elektryczne 
i w druciku p ynie pr d. 

  

4. 
w kierunku osi z, mi dzy ko cami drucika wytworzy si  napi cie elektryczne 
i w druciku nie p ynie pr d. 

  

 
Zadanie 13. (0–3)  

P aski kondensator o pojemno ci 100 pF zosta  na adowany tak, e na ka dej z jego ok adek 
znalaz  si  adunek elektryczny o warto ci bezwzgl dnej Q = 6 µC.  
 

Zadanie 13.1. (0–2)  

Ok adki kondensatora zwarto opornikiem. 
Oblicz ca kowit  warto  energii, jaka wydzieli si  w postaci ciep a na oporniku 

zwieraj cym kondensator.  

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
 

 
Wype nia 

egzaminator

Nr zadania 11. 12. 13.1. 

Maks. liczba pkt 2 2 2 

Uzyskana liczba pkt    
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Zadanie 13.2. (0–1) 

Po na adowaniu kondensatora adunkiem Q zwi kszono dwukrotnie odleg o  pomi dzy jego 
ok adkami, które pozostawa y w tym czasie izolowane od otoczenia. Pojemno  kondensatora 
zmala a. Nast pnie ok adki kondensatora zwarto opornikiem.  
 

Ca kowita energia, która w postaci ciep a wydzieli si  teraz na oporze zwieraj cym 
kondensator, zmieni a si  w stosunku do rozwa anej w zadaniu 13.1. 
 

Wyja nij na podstawie zasady zachowania energii, co spowodowa o zmian  warto ci 

wydzielonej energii ca kowitej. 

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
 
Zadanie 14. (0–2) 

Spo ród podanych mo liwo ci wybierz uzupe nienia zda  opisuj cych w asno ci wiat a 

(I.) i d wi ku (II.) tak, aby zdanie tworzy o poprawn  i logiczn  ca o . W miejscu 

kropek wpisz odpowiednie cyfry lub litery odpowiadaj ce elementom wybranym przez 

Ciebie. 
 

I.  
wiat o odbite od powierzchni wody …..… (1. zawsze jest; 2. nigdy nie jest; 3. jest, gdy k t 

jego padania ma okre lon  warto ) …..… (4. spolaryzowane; 5. niespolaryzowane), 

poniewa  fala wietlna jest …..… (6. pod u na; 7. poprzeczna).  

II.  
Fala d wi kowa odbita od powierzchni wody ......… (A. nigdy nie jest; B. jest, gdy k t jej 

padania ma okre lon  warto ; C. jest zawsze) spolaryzowana, poniewa  jest fal  .....…. 

(D. pod u n ; E. poprzeczn ). 
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Zadanie 15. (0–2) 

Na stoliku ustawiono mikrofon rejestruj cy docieraj cy do niego d wi k. Nad mikrofonem 
zawieszono na statywie spr yn , na której zamocowano g o nik wysy aj cy fal  
o cz stotliwo ci 10 kHz. Spr yn  wprawiono w drgania pionowe. Poni ej na wykresie 
przedstawiono zale no  po o enia g o nika wzgl dem po o enia równowagi. Dodatnia 
warto  x oznacza, e g o nik znajduje si  powy ej po o enia równowagi, a ujemna – e 
znajduje si  on poni ej. 

 
 

Na osi t przedstawionego wykresu zaznacz liter  D jeden z punktów odpowiadaj cych 

chwili, w której rejestrowana jest maksymalna cz stotliwo , liter  M – w której jest ona 

minimalna, a liter  I – w której jest identyczna z wysy an  przez g o nik. Uzasadnij 

wybrane po o enia tych symboli. 

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
 

 

 
Wype nia 

egzaminator

Nr zadania 13.2. 14. 15. 

Maks. liczba pkt 1 2 2 

Uzyskana liczba pkt    
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Zadanie 16. (0–3) 

Badano bieg promieni wietlnych w ró nych o rodkach. W tym celu u yto:  

dwóch cienkich soczewek szklanych ze szk a tego samego 
gatunku  

 
 

szklanego naczynia o bardzo cienkich ciankach: a) pustego 
i b) z wod  

 a)                        b) 
 
 

szklanej kolby o bardzo cienkich ciankach: a) pustej i b) z wod   
 a)                         b) 
 

 
Na rysunkach poni ej przedstawiono schemat biegu promieni wiat a w kilku przypadkach: 

  w pustym naczyniu szklanym,   w naczyniu szklanym z wod . 

 

 

B. 

C. D. 

E. 
F. 

G. H. 

A. 
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Zadanie 16.1. (0–1) 

Na podstawie analizy rysunków A.–H. zamieszczonych na poprzedniej stronie wybierz  

z poni szych rysunków 1.–4. wszystkie te rysunki, na których przedstawiony bieg 

promieni jest poprawny. Swój wybór zaznacz kó kiem otaczaj cym numery wybranych 

rysunków. 

Na rysunkach 3. i 4. przedstawiona jest szklana kostka. 

Zadanie 16.2. (0–2)  

Na podstawie rysunków A.–H. podaj relacje mi dzy wspó czynnikami za amania wiat a 

dla powietrza i szk a, powietrza i wody oraz szk a i wody. Dla ka dej z tych relacji 

wska  rysunek lub rysunki, na podstawie którego/których mo esz j  sformu owa . 
 

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
 
 
 
 
 

1. 2.  

3. 4.  

Wype nia 

egzaminator

Nr zadania 16.1. 16.2.

Maks. liczba pkt 1 2 

Uzyskana liczba pkt   
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Zadanie 17. (0–2) 

Pompa ciep a jest urz dzeniem pobieraj cym ciep o w miejscu o ni szej temperaturze 
( ród o), a oddaj cym ciep o w wy szej temperaturze (odp yw), a ponadto pobieraj cym 
energi  w formie pracy (np. pracy mechanicznej lub pracy pr du elektrycznego). Pobór ciep a 
w ródle nast puje wskutek parowania cieczy, a jego oddawanie w odp ywie – wskutek jej 
skraplania, dlatego ród o nazywane jest cz sto parownikiem, a odp yw – skraplaczem. Ciecz 
kr y w pompie ciep a w obiegu zamkni tym wymuszonym przez dzia anie spr arki 
poruszanej przez silnik elektryczny. Pompa ciep a mo e by  wykorzystana do ogrzewania 
budynków zim  lub ich ch odzenia latem. 

Zadanie 17.1. (0–1) 
Jeden z poni szych diagramów przedstawia przep yw energii w pompie ciep a. 
Wybierz prawid owy diagram i umie  w prostok tnych polach opisy „parownik”, 

„skraplacz” i „sie  elektryczna”. Na b dnym diagramie nie zamieszczaj adnych 

opisów. 

Zadanie 17.2. (0–1) 
Zaznacz stwierdzenie prawdziwe. 

A. Zarówno latem (podczas upa ów), jak i zim , ród em jest wn trze budynku, a odp ywem – 
zbiornik zewn trzny (zbiornik wody lub grunt). 

B. Latem ród em jest wn trze budynku, a odp ywem – zbiornik zewn trzny. Zim  jest 
odwrotnie. 

C. Zarówno latem, jak i zim , ród em jest zbiornik zewn trzny, a odp ywem – wn trze budynku. 
D. Latem ród em jest zbiornik zewn trzny, a odp ywem – wn trze budynku. Zim  jest 

odwrotnie. 
 

Zadanie 18. (0–1) 

Rozstrzygnij, czy podane poni ej informacje dotycz ce promieniowania standardowej 

lampy rentgenowskiej s  prawdziwe, czy – fa szywe.  

Wybierz P, je li zdanie jest prawdziwe, lub F, je li jest fa szywe. Wstaw obok ka dego 

zdania znak X w wybranej kolumnie. 

 P F 

1. 
Widmo promieniowania rentgenowskiego sk ada si  z widma ci g ego  
i liniowego widma charakterystycznego.  

  

2. 
Widmo ci g e promieniowania rentgenowskiego powstaje przy przej ciach 
elektronów w atomach pomi dzy wewn trznymi poziomami energetycznymi.  

  

3.  
Cz stotliwo ci wyst puj ce w widmie charakterystycznym zale  od materia u, 
z którego wykonana jest katoda. 

  

4.  
Fale promieniowania rentgenowskiego maj  d ugo ci wi ksze od d ugo ci fal 
promieniowania nadfioletowego. 

  

pompa 
ciep a 

pompa 
ciep a 
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Zadanie 19. (0–2) 

Louis de Broglie zauwa y , e stany energetyczne elektronu w atomie wodoru s  zwi zane 
z jego falow  natur . Dozwolone warto ci energii elektronu mo na wyprowadzi  z warunku, 
aby na orbicie o numerze n uk ada a si  ca kowita wielokrotno  d ugo ci fali (n· ) 
odpowiadaj cej elektronowi. Promie  orbity o numerze n wynosi:  

rn = n
2
r1 , gdzie r1 = 0,53·10–10 m. 

Oblicz d ugo  fali de Broglie’a elektronu znajduj cego si  na drugiej dozwolonej 

orbicie we wzbudzonym atomie wodoru.  
 

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
 
Zadanie 20. (0–2) 

Promieniotwórczy izotop Th232
90  emituje cz stk   i przechodzi w izotop radu, który 

nast pnie emituje elektron. 
 

Zapisz równania opisanych reakcji j drowych, uwzgl dniaj c w a ciwe liczby atomowe 

i masowe oraz symbole pierwiastków chemicznych. 
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Zadanie 21. (0–4)  

Komin s u y do odprowadzania zu ytego powietrza […] z zamkni tych pomieszcze  […] do 
atmosfery. […] W wi kszo ci budynków mieszkalnych […] kominy dzia aj  na zasadzie 
wentylacji grawitacyjnej. Polega ona na samoistnym przep ywie powietrza od podstawy 
komina w gór  do jego wylotu, na skutek wypychania powietrza z wn trza budynku przez 
zewn trzne powietrze nap ywaj ce do rodka kana ami nawiewnymi […]. Dzi ki wyporowi 
hydrostatycznemu ciep e powietrze unosi si  do góry w postaci pr du konwekcyjnego 
i kominem wydostaje si  na zewn trz. Dzieje si  tak dlatego, e niemal zawsze powietrze 
znajduj ce si  wewn trz budynków mieszkalnych jest cieplejsze, a co za tym idzie – 
charakteryzuje si  mniejsz  g sto ci  w ni  zimne powietrze zewn trzne (o g sto ci z). 
Prowadzi to do powstania u podstawy komina, czyli w pomieszczeniu zamkni tym, 
tzw. ci nienia czynnego p. […] 

W prawid owo skonstruowanych budynkach musi zosta  zapewniona sta a wymiana 
powietrza […]. Je eli nie by oby z zewn trz sta ego dop ywu powietrza do pomieszcze  
zamkni tych, to po pewnym czasie w pomieszczeniach tych wytworzy oby si  podci nienie, 
zwi zane ze sta ym ubytkiem masy gazu ze szczelnie zamkni tej obj to ci. […] 

Komin musi by  ocieplony, aby powietrze poruszaj ce si  w gór  w nim zbyt szybko si  nie 
wych adza o, gdy  skutkuje to zmniejszeniem efektywnej wysoko ci s upa ciep ego powietrza 
h, a co za tym idzie – prowadzi do zmniejszenia ci nienia czynnego. […] 

W czasie srogiej zimy bardziej uszczelniamy mieszkania, poniewa  boimy si  utraty ciep a. 
Je eli w zwi zku z tym dojdzie do zwi kszenia ci nienia zewn trznego w stosunku do 
wewn trznego, a jednocze nie do wych odzenia górnych cz ci komina, mo e wyst pi  
odwrócenie cyrkulacji wentylacyjnej, powoduj ce wt aczanie gazów (np. tlenku w gla) do 
pomieszcze  zamkni tych. 

Na podstawie: Dagmara Soko owska, Komin, „Foton” 92 (2006), s. 48.  

Zadanie 21.1. (0–2)  

Ci nienie czynne p, o którym jest mowa w powy szym tek cie, jest ró nic  pomi dzy 
ci nieniem s upa powietrza na zewn trz budynku a ci nieniem s upa powietrza w kominie 
o wysoko ci h. 
 

Wyprowad  wzór opisuj cy warto  ci nienia czynnego p w zale no ci od wysoko ci h 

oraz g sto ci powietrza na zewn trz i wewn trz komina. 
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Zadanie 21.2. (0–2) 

Na podstawie podanego tekstu wyja nij, o co nale y zadba  zim , aby uchroni  si  przed 

przedostawaniem si  szkodliwych gazów do pomieszczenia budynku, w którym znajduje 

si  komin. Odpowied  krótko uzasadnij. 

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wype nia 

egzaminator

Nr zadania 21.1. 21.2.

Maks. liczba pkt 2 2 
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BRUDNOPIS (nie podlega ocenie) 
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