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MFA-P1A1P-052 

EGZAMIN MATURALNY 
Z FIZYKI I ASTRONOMII 

 

Arkusz I 
 

POZIOM PODSTAWOWY 
 

Czas pracy 120 minut 
 

Instrukcja dla zdaj!cego 
1. Sprawd!, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 15 stron. 

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.  

6. B"&dne zapisy wyra!nie przekre#l.  
7. Pami&taj, %e zapisy w brudnopisie nie podlegaj$ ocenie. 

8. Podczas egzaminu mo%esz korzysta' z karty wybranych 

wzorów i sta"ych fizycznych oraz kalkulatora. 

9. Wype"nij t& cz&#' karty odpowiedzi, któr$ koduje zdaj$cy. Nie 

wpisuj %adnych znaków w cz&#ci przeznaczonej dla 

egzaminatora. 

10. Na karcie odpowiedzi wpisz swoj$ dat& urodzenia i PESEL. 

Zamaluj  pola odpowiadaj$ce cyfrom numeru PESEL. 

B"&dne zaznaczenie otocz kó"kiem  i zaznacz w"a#ciwe. 
 

!yczymy powodzenia! 

 

 

 

 

 

 

 

ARKUSZ I 
 

MAJ 
ROK 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za rozwi$zanie 

wszystkich zada( 
mo%na otrzyma' 

"$cznie  

50 punktów 

 

Wype$nia zdaj!cy przed 
rozpocz#ciem pracy 

           

PESEL ZDAJ%CEGO  

tylko  

OKE Kraków, 
OKE Wroc$aw 

     

KOD 
ZDAJ%CEGO  

Miejsce 
na naklejk# 

z kodem szko$y 
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 Arkusz I 

 

W zadaniach od 1. do 10. wybierz i zaznacz jedn! poprawn! odpowied".  
 
Zadanie 1. (1 pkt) 
Cz$stka ) porusza si& po okr&gu (rys.) z pr&dko#ci$ o sta"ej warto#ci i zmiennym kierunku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si"& zmieniaj$c$ pr&dko#' przedstawia wektor 

 

A. 1

!

F  B. 2

!

F  C. 3

!

F  D. 4

!

F  

 

 

Zadanie 2. (1 pkt) 
Nasza Galaktyka 

 

A. jest galaktyk$ spiraln$ i kszta"tem przypomina sp"aszczony dysk. 

B. jest nazywana Drog$ Mleczn$, a S"o(ce znajduje si& w jej #rodku. 

C. jest najwi&ksz$ galaktyk$ ko"ow$ w Uk"adzie Lokalnym. 

D. jest jedyn$ galaktyk$ na naszym niebie, widoczn$ jako pojedynczy obiekt. 

 
 

Zadanie 3. (1 pkt) 
W tabeli zamieszczono przyspieszenia grawitacyjne na powierzchni wybranych planet Uk"adu 

S"onecznego.  

 

Planeta Przyspieszenie grawitacyjne 

Merkury 3,71 m/s
2
 

Ziemia 9,78 m/s
2
 

Jowisz 22,65 m/s
2
 

Neptun 10,91 m/s
2
 

 

D"ugo#' wahad"a matematycznego o okresie drga( równym 1 s, b&dzie najwi&ksza na 

 

A. Merkurym. 

B. Ziemi. 

C. Jowiszu. 

D. Neptunie. 

 

cz$stka ) 

1F
!

3F
!

2F
!

4F
!

. 
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Zadanie 4. (1 pkt) 
Z balkonu znajduj$cego si& na wysoko#ci 5 m nad ziemi$ dziecko upu#ci"o misia (bez 

pr&dko#ci pocz$tkowej). Na poni%szym wykresie przedstawiono zale%no#' energii 

potencjalnej i kinetycznej spadaj$cego misia od czasu. 

 

 
Na podstawie wykresu okre#l, które z poni%szych stwierdze( jest nieprawdziwe. 

 

A. Czas spadania misia by" równy 1 s. 

B. Masa spadaj$cego misia wynosi 0,1 kg. 

C. Podczas spadania misia dzia"aj$ si"y oporu. 

D. Mi# uderzy" w ziemi& z pr&dko#ci$ 12 m/s. 

 
 
Zadanie 5. (1 pkt) 
Warto#' p&du cz$stki o masie spoczynkowej m poruszaj$cej si& z pr&dko#ci$ o warto#ci v, 

porównywalnej z pr&dko#ci$ #wiat"a c, wyra%a si& wzorem 
2 2

!

"

mc
p

c

v

v

. Na tej podstawie 

mo%emy stwierdzi', %e 

 

A. warto#' p&du cz$stki nie zale%y od warto#ci pr&dko#ci. 

B. warto#' p&du cz$stki jest wprost proporcjonalna do warto#ci pr&dko#ci. 

C. warto#' p&du cz$stki ro#nie ze wzrostem warto#ci pr&dko#ci. 

D. warto#' p&du cz$stki maleje ze wzrostem warto#ci pr&dko#ci. 

 

 

Zadanie 6. (1 pkt) 
W laboratorium fizycznym przeprowadzono do#wiadczenia, podczas których zaobserwowano 

dyfrakcj& wi$zek: #wiat"a, elektronów, neutronów. Do#wiadczenia te potwierdzaj$, %e 

 

A. wszystkie wi$zki u%yte w do#wiadczeniu s$ falami elektromagnetycznymi. 

B. wszystkie wi$zki przenosz$ "adunek. 

C. wi$zki te mo%na opisa' za pomoc$ teorii korpuskularnej i teorii falowej. 

D. %adna z tych wi$zek nie wywo"uje zjawiska fotoelektrycznego. 
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Zadanie 7. (1 pkt) 

J$dro pierwiastka XA

Z emituje cz$stk& He4
2 , przekszta"caj$c si& w j$dro Y. Wybierz 

odpowied!, zawieraj$c$ poprawne informacje na temat j$dra Y. 

 

A.  A 4

Z 4 Y"

"
 C.  A 2

Z 2 Y"

"
 

B.  A 2

Z 4 Y"

"
 D.  A 4

Z 2 Y"

"
 

 
 
Zadanie 8. (1 pkt) 
Gaz doskona"y poddano przemianie, podczas której jego obj&to#' i masa pozostawa"y sta"e. 

Wska%, który z wykresów prawid"owo przedstawia zale%no#' zmian ci#nienia od temperatury 

podczas przemiany. 

 

 
 

 
Zadanie 9. (1 pkt) 
Wi$zka #wiat"a przechodzi z powietrza do szk"a. 

 

 
 

 

 

Jak podczas tego przej#cia zmieni$ si& pr&dko#', cz&stotliwo#' oraz d"ugo#' fali? Wybierz 

odpowied! zawieraj$c$ poprawne informacje. 

 

 pr#dko&' cz#stotliwo&' d$ugo&' fali 
A. maleje sta"a maleje 

B. maleje maleje sta"a 

C. ro#nie sta"a ro#nie 

D. ro#nie ro#nie sta"a 

 

n1 n2 

n1< n2 
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Zadanie 10. (1 pkt) 
Europejskie Laboratorium Fizyki Cz$stek Elementarnych CERN znajduje si& na granicy 

francusko � szwajcarskiej niedaleko Genewy. Z poni%ej zamieszczonych stwierdze( wybierz 

nieprawdziwe. 
 

A. CERN jest najwi&kszym mi&dzynarodowym o#rodkiem badawczym fizyki cz$stek  

w Europie. 

B. W CERN�ie za pomoc$ akceleratorów i detektorów cz$stek bada si& struktur& materii. 

C. Badania przeprowadzane w CERN-ie maj$ na celu uzyskanie odpowiedzi na pytanie, co 

dzia"o si& z materi$ w czasie Wielkiego Wybuchu. 

D. W CERN�ie prowadzi si& obserwacje astronomiczne. 

 

 
Rozwi"zanie zada# o numerach 11 do 27 nale$y zapisa% w wyznaczonych 

miejscach pod tre&ci" zadania. 
 
Zadanie 11. (2 pkt) 
Po rzece, której nurt ma pr&dko#' 1 m/s, p"ynie pod pr$d motorówka. Warto#' pr&dko#ci 

motorówki wzgl&dem wody wynosi 3 m/s. Oblicz, ile sekund b&dzie trwa" rejs motorówk$ 
mi&dzy przystaniami odleg"ymi od siebie o 2000 m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odp. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Zadanie 12. (2 pkt) 
Satelita geostacjonarny porusza si& wokó" Ziemi po orbicie o promieniu oko"o 42000 km. 

Oszacuj warto#' pr&dko#ci liniowej, z jak$ porusza si& satelita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odp. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Zadanie 13. (2 pkt) 
Spoczywaj$ce j$dro berylu 

8
Be uleg"o rozpadowi na dwie cz$stki ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okre#l, czy po rozpadzie j$dra berylu powsta"e cz$stki ) mog$ porusza' si&, tak jak pokazano 

to na rysunku? Uzasadnij swoj$ odpowied!. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Zadanie 14. (3 pkt) 
Pr&dko#' w ruchu jednostajnie przyspieszonym mo%na obliczy', pos"uguj$c si& wzorem: 

2 2
o 2! # asv v  

gdzie: v � pr&dko#' w danej chwili, ov  � pr&dko#' pocz$tkowa, a � przyspieszenie, s � droga. 

W akceleratorze liniowym w celu zwi&kszenia pr&dko#ci na"adowanej cz$stki przepuszcza si& 
j$ przez jednakowe obszary pola elektrycznego, wytworzonego pomi&dzy metalowymi 

elektrodami w kszta"cie rur. Przyjmij, %e pr&dko#' pocz$tkowa cz$stki wprowadzonej do 

akceleratora jest tak ma"a, %e mo%emy j$ uzna' za równ$  zeru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyka%, %e warto#' pr&dko#ci na"adowanej cz$stki po 5-tym przej#ciu przez obszar pola 

elektrycznego mo%na zapisa' wzorem 

10! axv , 

 

je%eli pr&dko#' pocz$tkowa "adunku by"a równa zero. Przyjmij, %e cz$stka przyspieszana 

w polu elektrycznym porusza si& ruchem jednostajnie przyspieszonym. 

Cz$stka 
Odleg"o#' mi&dzy 

elektrodami 

Tor cz$stki  

w polu elektrycznym 

Obszary przyspieszaj$cego 

pola elektrycznego  

Tor przyspieszonej cz$stki, 

opuszczaj$cej akcelerator 

x 

Be 

1v
!

2v
!

) 

) 

Po rozpadzie 

Przed rozpadem 

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl



 Egzamin maturalny z fizyki i astronomii 7 

 Arkusz I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 15. (3 pkt) 
Ni' z w"ókna szklanego poddano mechanicznemu rozci$ganiu. W tabelce zamieszczono 

zale%no#' zmiany d"ugo#ci w"ókna od przy"o%onej si"y. 

 

Si$a, w niutonach 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 

Wyd$u(enie, w milimetrach 0 1,25 2,5 3,75 5 6,25 7,5 

 

Narysuj wykres zale%no#ci si"y rozci$gaj$cej od wyd"u%enia nici i oblicz wspó"czynnik 

spr&%ysto#ci w"ókna. 
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Zadanie 16. (3 pkt) 
W jednorodnym polu elektrycznym i w jednorodnym polu magnetycznym zosta"y 

umieszczone spoczywaj$ce "adunki dodatnie. Zapisz poni%ej wraz z uzasadnieniem, jak b&d$ 
zachowywa' si& "adunki w tych polach. Nie uwzgl&dniaj wp"ywu si"y grawitacji. 

 

  

*adunek w polu elektrycznym b&dzie  

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

........................................................................., 

poniewa% ......................................................... 

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

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

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

*adunek w polu magnetycznym b&dzie  

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

........................................................................., 

poniewa% ......................................................... 

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

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

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

 

Zadanie 17. (2 pkt) 
Na rysunku przedstawiony jest model budowy silnika czterosuwowego w poszczególnych 

etapach jego dzia"ania. 

 

 

 
 

 

W tabeli, na nast&pnej stronie, wypisano rodzaj zmiany ci#nienia i obj&to#ci gazu w cylindrze 

silnika dla poszczególnych suwów. Uzupe"nij w tabeli brakuj$ce s"owa (nie zmienia si&, 
ro#nie, maleje) okre#laj$ce zmian& parametrów gazu. 

E 

q 

q 
B 

Pole magnetyczne 

prostopad"e do 

p"aszczyzny rysunku. 
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SUW CI)NIENIE OBJ*TO)+ 

Ssanie  ro#nie 

Spr&%anie ro#nie  

Praca  ro#nie 

Wydech nie zmienia si&  

 

 

Zadanie 18. (1 pkt) 
Wyja#nij, jakie zjawiska magnetyczne zachodz$ podczas podnoszenia za pomoc$ magnesu 

%elaznych szpilek rozsypanych na pod"odze. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Zadanie 19. (3 pkt) 
Przeczytaj poni%ej zamieszczony tekst. 
 

Na rysunku zaprezentowano cykl pracy pewnego silnika cieplnego. 
 

 
 

Wyliczenie sprawno#ci takiego silnika wi!$e si% z wcze#niejszym obliczeniem pracy u$ytecznej 

wykonanej przez gaz w czasie jednego cyklu przy wykorzystaniu wykresu zale$no#ci p(V). 

Wykonana praca nad gazem lub przez gaz jest równa polu powierzchni figur zakre#lonych na 

rysunkach. 
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Praca u$yteczna jest równa ró$nicy pracy wykonanej przez gaz i pracy wykonanej przez si&y 

zewn%trzne. 

 

Wykorzystaj zamieszczone powy%ej informacje i oblicz prac& u%yteczn$ wykonan$ przez gaz 

w czasie jednego cyklu oraz sprawno#' silnika spalinowego, którego uproszczony cykl pracy 

przedstawiono na wykresie. 

 

 
 

Podczas jednego cyklu pracy silnik pobiera 1200 J ciep"a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odp. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Zadanie 20. (2 pkt) 

Zapisz nazwy trzech urz$dze( wykorzystuj$cych w swym dzia"aniu laser. 

 

1. ----------------------------------------------------------------------------------------  

2. ----------------------------------------------------------------------------------------  

3. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 

Zadanie 21. (2 pkt) 
Do wody znajduj$cej si& w zlewce w"o%ono grza"k& elektryczn$ i termometr (rys.). 

 

 
 

Po kilku minutach od momentu pod"$czenia grza"ki do !ród"a pr$du elektrycznego woda 

w warstwie powierzchniowej zacz&"a wrze', gdy w tym samym momencie termometr 

mierz$cy temperatur& wody przy dnie zlewki wskazywa" jedynie 30ûC. Wyja#nij, dlaczego 

wyst&puje tak du%a ró%nica temperatur. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Zadanie 22 ( 4 pkt) 
Proton, którego d"ugo#' fali de Broglie�a  wynosi 10

-11 
m, wpada w obszar jednorodnego pola 

magnetycznego i porusza si& w nim po okr&gu o promieniu 2+10
-2 

m. Oblicz warto#' indukcji  

magnetycznej tego pola. Pomi( efekty relatywistyczne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odp. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 
Zadanie 23. (2 pkt) 
Ziemia, podczas ruchu wokó" S"o(ca po eliptycznej orbicie, raz znajduje si& najbli%ej S"o(ca 

(peryhelium), a raz najdalej (aphelium). 

 

 
 

Zapisz, w którym punkcie orbity warto#' pr&dko#ci liniowej Ziemi jest najwi&ksza, 

a w którym najmniejsza? Uzasadnij odpowied!. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Zadanie 24. (3 pkt) 
Metale oraz pó"przewodniki przewodz$ pr$d elektryczny. Wpisz do tabelki zamieszczonej 

poni%ej charakterystyczne cechy zwi$zane z przewodnictwem elektrycznym metali 

i pó"przewodników. 

 

 METALE PÓ,PRZEWODNIKI  

Rodzaj no#ników 

pr$du elektrycznego 
  

Zale%no#' oporu 

elektrycznego od 

temperatury 

  

 
 
Zadanie 25. (2 pkt) 
Na rys. 1. przedstawiono linie spektralne w widmie absorpcyjnym odleg"ej gwiazdy 

otrzymane za pomoc$ spektrografu siatkowego. Poni%ej na rys. 2. zamieszczono widma 

emisyjne charakterystyczne dla wybranych atomów. 

 

 
 

Po analizie widma gwiazdy i widm emisyjnych atomów stwierdzono, %e w sk"adzie 

chemicznym gwiazdy wyst&puj$ atomy wodoru i helu. Wyja#nij, na czym polega analiza 

widmowa i dlaczego mo%na by"o zapisa' taki wniosek. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Zadanie 26. (2 pkt) 
Celem uczniów by"o do#wiadczalne sprawdzenie, który z metali: %elazo czy aluminium jest 

lepszym przewodnikiem ciep"a. Uczniowie dysponowali nast&puj$cymi przyrz$dami: pr&tami 

o jednakowym przekroju i d"ugo#ci z aluminium i %elaza, do których przylepiono za pomoc$ 
parafiny spinacze biurowe w jednakowych odleg"o#ciach. Mieli równie% do dyspozycji palnik 

gazowy, statyw, zapa"ki oraz stoper. Zapisz w punktach czynno#ci wykonywane przez 

uczniów podczas do#wiadczenia. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Zadanie 27. (2 pkt) 
Przed soczewk$ dwuwypuk"$ (rys.) umieszczono przedmiot. 

 

 

 

 

Na powy%szym rysunku narysuj obraz tego przedmiotu. Zapisz trzy cechy powsta"ego obrazu. 

 

Odp. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

ZAKO,CZY*A-(*E-) ROZWI.ZYWANIE ZADA, W TYM ARKUSZU 
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BRUDNOPIS1 
 

                                                 
1 Nie podlega ocenie 
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