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MFA-R1A1P-052 

EGZAMIN MATURALNY 

Z FIZYKI I ASTRONOMII 
 

Arkusz II 
 

POZIOM ROZSZERZONY 
 

Czas pracy 120 minut 
 

Instrukcja dla zdaj!cego 

1. Sprawd!, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 13 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 II 

 

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 II 

Zapoznaj si! z informacjami zamieszczonymi przy zadaniach i wykonaj 

znajduj"ce si! pod nimi polecenia. 
 

Zadanie 28. Ko"owrót (11 pkt) 
Ko"owrót w kszta"cie walca, którego masa wynosi 10 kg, zamocowany jest nad studni$ (rys.). 

 

 
 

Na ko"owrocie nawini&ta jest niewa%ka i nierozci$gliwa linka, której górny koniec 

przymocowany jest do ko"owrotu. Do dolnego ko(ca linki przymocowano wiadro o masie 

5 kg, s"u%$ce do wyci$gania wody ze studni. 

 

28.1 (6 pkt) 
Pod wp"ywem ci&%aru pustego wiadra linka rozwija si&, powoduj$c ruch obrotowy ko"owrotu. 

Narysuj si"y dzia"aj$ce w tym uk"adzie oraz oblicz przyspieszenie wiadra. Moment 

bezw"adno#ci walca wzgl&dem osi obrotu wyra%a si& wzorem: 
21

2
!I mr . Pomi( wp"yw si" 

oporu ruchu oraz korby z r$czk$ na warto#' przyspieszenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odp. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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28.2 (3 pkt) 
Po nabraniu wody, wiadro ze stanu pe"nego zanurzenia (rys.), jest wyci$gane ze studni 

ruchem jednostajnym. Narysuj wykres zale%no#ci warto#ci F si"y naci$gu linki od drogi L 

przebytej przez górny brzeg wiadra ponad lustrem wody w studni. Masa wiadra wype"nionego 

wod$ jest równa 25 kg. Wiadro ma kszta"t walca o wysoko#ci 0,4 m. Pomijamy obj&to#' 
blachy, z której zrobione jest wiadro. Poziom wody w studni nie ulega zmianom. Przyjmij 

przy#pieszenie ziemskie 
2

m
10

s
!g . 

 

 

      

 
 

 

28.3 (2 pkt) 
Wyja#nij, dlaczego parcie wody na dno podczas wyci$gania wiadra wype"nionego wod$ ze 

studni ruchem przyspieszonym jest wi&ksze ni% podczas wyci$gania wiadra ruchem 

jednostajnym. 

 

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

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

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

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

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

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

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Zadanie 29. Obwód elektryczny (9 pkt) 
Obwód drgaj$cy, b&d$cy cz&#ci$ odbiornika fal elektromagnetycznych, przedstawiono na 

rysunku. Obwód ten zawiera kondensator o pojemno#ci 10 µF i zwojnic&. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gdy na ok"adk& kondensatora doprowadzono "adunek q0 = 200 µC, w obwodzie pojawi"y si& 
drgania elektromagnetyczne opisane wzorem 

0 cos"!q q t  

o okresie równym 12,56)10
-6

 s. Opory rzeczywiste w tym obwodzie s$ tak ma"e, %e je 

pomijamy. 

 

29.1 (3 pkt) 
Opisz odpowiednim wzorem zale%no#' napi&cia na ok"adkach kondensatora od czasu. Pewne 

wielko#ci w tym wzorze nie zale%$ od czasu. Oblicz ich warto#ci. Przyjmij  #  = 3,14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

29.2 (2 pkt) 
Opisz krótko proces przemian energii podczas drga( elektromagnetycznych w tym obwodzie. 

 

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

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

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

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

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

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

L C 
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29.3 (2 pkt) 

Zapisz, jak zmieni"aby si& d"ugo#' odbieranych fal elektromagnetycznych przez odbiornik, 

gdyby do kondensatora wsuni&to dielektryk o sta"ej dielektrycznej # r . Odpowied! uzasadnij. 

 

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

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

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

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

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

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

 

29.4 (2 pkt) 
Obwód drgaj$cy II. znajduj$cy si& w stacji nadawczej (rys.) zawiera dwa kondensatory 

o takiej samej pojemno#ci, jak kondensator rozwa%anym w zadaniu w obwodzie I. oraz 

zwojnic& o dwukrotnie mniejszej indukcyjno#ci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisz, czy odbiornik fal elektromagnetycznych, w którym znajduje si& obwód I. b&dzie 

w rezonansie z nadajnikiem zawieraj$cym obwód II.? Uzasadnij swoj$ odpowied!. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

L

2
 C C 

II. 

L C 

I. 
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Zadanie 30. Ogrzewanie (6 pkt) 
Podczas lekcji fizyki uczniowie sprawdzali, jak zachowuj$ si& podczas ogrzewania 

rozdrobnione substancje: parafina i polichlorek winylu. Na p"ycie grzejnej jednocze#nie 

podgrzewali w zlewkach te same masy badanych substancji i mierzyli podczas ogrzewania 

ich temperatur&. Otrzymane wyniki uczniowie przedstawili na wykresie. 

 

 
 

 

30.1 (2 pkt) 
Przeanalizuj powy%ej zamieszczony wykres. Zapisz, jak zachowywa"y si& substancje podczas 

ogrzewania? Jaki wniosek zwi$zany z budow$ badanych cia" mogli uczniowie zapisa' po 

analizie wykresu? Uzasadnij swoj$ odpowied!. 

 

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

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

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

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

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

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

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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30.2 (2 pkt) 
Mo%na by s$dzi', %e zgodnie z pierwsz$ zasad$ termodynamiki ogrzewane cia"a zwi&kszaj$ 
swoj$ energi& wewn&trzn$, co objawia si& wzrostem ich temperatury. Zapisz, czy 

niezmienno#' temperatury w przedziale od 210 do 360 sekund dla parafiny #wiadczy o sta"ej 

warto#ci energii wewn&trznej tej substancji mimo dostarczania ciep"a? Wyja#nij ten problem. 

 

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

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

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

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

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

 

30.3 (2 pkt) 
Podczas wykonywania do#wiadczenia ciep"o dostarczane by"o obu substancjom 

równomiernie i z tak$ sam$ szybko#ci$. Nauczyciel poda" warto#' ciep"a w"a#ciwego 

zestalonej parafiny (cw = 2100
o

J

kg C$
) i poleci" uczniom, aby na podstawie wyników 

do#wiadczenia obliczyli warto#' ciep"a w"a#ciwego polichlorku winylu w temperaturach 

bliskich pokojowej. 

 

 

Maciek stwierdzi", %e obliczenie warto#ci ciep"a w"a#ciwego polichlorku winylu jest 

niemo%liwe, bo nie jest znane ciep"o pobrane przez polichlorek. Jacek okre#li" warto#' ciep"a 

w"a#ciwego polichlorku winylu na równ$ 1050 
o

J

kg C$
. W uzasadnieniu zapisa", 

%e z wykresu mo%na odczyta', i% stosunek ciep"a w"a#ciwego parafiny do ciep"a w"a#ciwego 

polichlorku winylu wynosi 2. Zapisz, który z uczniów mia" racj&? Uzasadnij odpowied!. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl



8 Egzamin maturalny z fizyki i astronomii 

 Arkusz II 

Zadanie 31. Syriusz (14 pkt) 
Zim$ najja#niejsz$ gwiazd$ naszego nocnego nieba jest Syriusz. Pod t$ nazw$ kryje si& uk"ad 

dwóch gwiazd poruszaj$cych si& wokó" wspólnego #rodka masy. Syriusz A jest gwiazd$ 
ci$gu g"ównego, a Syriusz B jest bia"ym kar"em i nie mo%na go zobaczy' go"ym okiem. 

31.1 (2 pkt) 
Na podstawie tekstu i w"asnej wiedzy wymie( dwie charakterystyczne cechy bia"ych kar"ów. 

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

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

 

31.2 (3 pkt) 

*rednia g&sto#' Syriusza B wynosi 2,4$10
9
 

3m

kg
, a jego promie( 5,9$10

6
 m. Oblicz warto#' 

przyspieszenia grawitacyjnego na powierzchni Syriusza B, pomijaj$c wp"yw Syriusza A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

31.3 (2 pkt) 

Na rysunku przedstawiono budow& wn&trza Syriusza A. 
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Energia zawarta w j$drze gwiazdy transportowana jest na powierzchni& przez warstw& 
konwektywn$, a z powierzchni fotosfery wypromieniowana w przestrze( kosmiczn$. Zapisz, 

czym ró%ni si& transport energii w wyniku konwekcji od transportu poprzez promieniowanie. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

31.4 (3 pkt) 
G"ównym !ród"em energii Syriusza A s$ reakcje termoj$drowe polegaj$ce na zamianie 

wodoru w hel za po#rednictwem w&gla i tlenu (tzw. cykl CNO). 

a. Uzupe"nij równanie reakcji b&d$cej cz&#ci$ cyklu CNO. 

%&'& ON 15

8

14

7 ............  

b. Poni%ej zamieszczono równania dwóch przemian j$drowych cyklu CNO. Obok 

równa( reakcji zapisz nazw& tego typu procesu j$drowego. 

%&'& NHC 13

7

1

1

12

6  --------------------------------------------------------------  

&
&' eCN 13

6

13

7  --------------------------------------------------------------  
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31.5 (4 pkt) 
W zachodz$cym w j$drze Syriusza A cyklu CNO najwi&cej energii wydziela si& podczas 

reakcji zamiany w&gla w azot. 

%&!& NHC 14

7

1

1

13

6  

 

Oblicz, ile j$der w&gla w Syriuszu A musia"oby ulec tego typu reakcji, by wytworzona 

energia mog"a w normalnych warunkach stopi' 1 g lodu. Ciep"o topnienia lodu wynosi 

3,34)10
5
 J/kg. Masy j$der wodoru, w&gla i azotu maj$ warto#ci odpowiednio równe: 

mH = 1,673$10
-27

 kg,  mC = 21,586$10
-27

 kg,  mN = 23,245$10
-27

 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

Zadanie 32. Fotokomórka (10 pkt) 
Katoda fotokomórki o#wietlana jest wi$zk$ #wiat"a laserowego o d"ugo#ci fali 330 nm. 

Charakterystyk& pr$dowo-napi&ciow$ tej fotokomórki przedstawiono poni%ej na wykresie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I, µA 

UA, V � 2 

0,5 

2,5 

2,0 

1,5 

1,0 

0 2 4 6 8 

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl



 Egzamin maturalny z fizyki i astronomii 11 

 Arkusz II 

32.1 (4 pkt) 
Korzystaj$c z wykresu oblicz (w d%ulach) prac& wyj#cia elektronów z katody fotokomórki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

32.2 (1 pkt) 
T& sam$ fotokomórk& o#wietlamy #wiat"em o innej d"ugo#ci fali. Zapisz, jaki warunek musi 

by' spe"niony, aby po przy"o%eniu odpowiedniego napi&cia przez fotokomórk& pop"yn$" pr$d? 

 

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

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

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

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

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

32.3 (2 pkt)  
W przestrzeni mi&dzy elektrodami rozwa%anej fotokomórki wytworzone jest pole elektryczne. 

Katoda jest cz&#ci$ sfery, a anoda znajduje si& w #rodku tej sfery. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

Zapisz, jakim ruchem i po jakim

torze (zaznacz na rysunku)

b&dzie porusza' si& elektron

wybity przez foton, je%eli jego

pr&dko#' pocz$tkowa po

wybiciu b&dzie wynosi"a zero.

Uzasadnij swoj$ odpowied!. 

_ 
+ 

Elektron 

- 
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32.4 (3 pkt) 
Fotokomórk& w"$czono w przedstawiony na rysunku obwód pr$du elektrycznego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woltomierz, mierz$cy napi&cie na zaciskach opornika, wskaza" warto#' 4 V, a amperomierz 

2 µA. Oba przyrz$dy s$ idealne (tzn. opór woltomierza jest niesko(czenie du%y, a opór 

amperomierza zerowy). Oblicz opór opornika oraz si"& elektromotoryczn$ !ród"a pr$du. Opór 

wewn&trzny !ród"a pr$du jest ma"y wi&c go pomi(. 
Czy zwi&kszenie si"y elektromotorycznej ogniwa spowoduje proporcjonalne zwi&kszenie 

nat&%enia pr$du w obwodzie? Odpowied! uzasadnij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

µA V 

 #  

R  
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BRUDNOPIS
1
 

 

                                                 
1 Nie podlega ocenie 
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