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MFA-R1A1P-062 

EGZAMIN MATURALNY 

Z FIZYKI I ASTRONOMII 
 

Arkusz II 
 

POZIOM ROZSZERZONY 
 

Czas pracy 120 minut 
 

Instrukcja dla zdaj cego 

1. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 11 stron (zadania 

22 –26). 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. 

8. Wype nij t  cz  karty odpowiedzi, któr  koduje zdaj cy. 

Nie wpisuj adnych znaków w cz ci przeznaczonej 

dla egzaminatora. 

9. 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! 
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Za rozwi zanie 

wszystkich zada  

mo na otrzyma  

cznie  

50 punktów 

 

Wype nia zdaj cy przed 

rozpocz ciem pracy 

           

PESEL ZDAJ CEGO  

 

     

KOD 

ZDAJ CEGO 

Miejsce 

na naklejk  

z kodem szko y 
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2 Egzamin maturalny z fizyki i astronomii 

 Arkusz II 

Zadanie 22. Wahad o balistyczne (10 pkt)  

Na rysunku poni ej przedstawiono schematycznie urz dzenie do pomiaru warto ci pr dko ci 

pocisków wystrzeliwanych z broni palnej. Podstawowym elementem takiego urz dzenia jest 

tzw. wahad o balistyczne b d ce (w du ym uproszczeniu) zawieszonym na linkach klockiem, 

w którym grz zn  wystrzeliwane pociski. Po trafieniu pociskiem wahad o wychyla si  

z po o enia równowagi i mo liwy jest pomiar jego energii kinetycznej. 

Punkty na wykresie przedstawiaj  zale no  energii kinetycznej klocka wahad a 

z pociskiem (który w nim ugrz z ) tu  po uderzeniu pocisku, od masy klocka. Pomiary 

wykonano dla 5 klocków o ró nych masach (linia przerywana przedstawia zale no  

teoretyczn ). Warto  pr dko ci pocisku, tu  przed trafieniem w klocek wahad a, za ka dym 

razem wynosi a 500 m/s, a odleg o  od rodka masy klocka wahad a do punktu zawieszenia 

wynosi a 1 m. W obliczeniach pomi  mas  linek mocuj cych klocek wahad a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.1 (3 pkt) 

Wyka , analizuj c wykres, e masa pocisku jest równa 0,008 kg. 
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22.2 (3 pkt) 

Oblicz warto  pr dko ci klocka z pociskiem bezpo rednio po zderzeniu w sytuacji, gdy masa 

klocka by a 499 razy wi ksza od masy pocisku.  

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

22.3 (4 pkt) 

Oblicz, jaka powinna by  masa klocka wahad a, aby po wychyleniu z po o enia równowagi 

wahad a o 60
o
, zwolnieniu go, a nast pnie trafieniu pociskiem w chwili przechodzenia 

wahad a przez po o enie równowagi, wahad o zatrzyma o si  w miejscu. Do oblicze  

przyjmij, e masa pocisku wynosi 0,008 kg. W obliczeniach mo esz skorzysta  z podanych 

poni ej warto ci funkcji trygonometrycznych. 

sin 30  = cos 60  = 
2

1
= 0,50 sin 60  = cos 30  = 

2

3
  0,87 

 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              
 

Nr zadania 22.1 22.2 22.3 

Maks. liczba pkt 3 3 4 Wype nia 

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt    
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Zadanie 23. Ogrzewacz wody (10 pkt) 

Turystyczny ogrzewacz wody zasilany jest z akumulatora samochodowego. Element grzejny 

wykonano na bocznej powierzchni szklanego naczynia maj cego kszta t walca. Element 

grzejny tworzy kilka zwojów przewodz cego materia u w postaci paska o szeroko ci 4 mm 

i grubo ci 0,1 mm. Ca kowita d ugo  elementu grzejnego wynosi 0,628 m. Opór elektryczny 

elementu grzejnego jest równy 0,60 . Si a elektromotoryczna akumulatora wynosi 12,6 V, 

a jego opór wewn trzny jest równy 0,03 . 

23.1 (3 pkt) 

Oblicz moc elementu grzejnego wykorzystywanego w ogrzewaczu w sytuacji opisanej 

w tre ci zadania.  

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

23.2 (2 pkt) 

Wyka , e opór w a ciwy elementu grzejnego ma warto  oko o 3,8·10
-7 

·m.  
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23.3 (3 pkt) 

Oszacuj, ile razy wyd u y si  czas potrzebny do zagotowania wody, je eli napi cie na 

zaciskach  elementu grzejnego zmaleje o 20%. Za ó , e opór elektryczny elementu grzejnego 

jest sta y, a straty ciep a w obu sytuacjach s  pomijalne. 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

23.4 (2 pkt) 

Ogrzewacz mo e by  zasilany ze ród a pr du przemiennego poprzez uk ad prostowniczy. 

Do zacisków A i B uk adu doprowadzono z transformatora napi cie przemienne. Narysuj na 

schemacie, w miejscach zaznaczonych prostok tami, brakuj ce elementy pó przewodnikowe 

tak, aby przez grza k  p yn  pr d wyprostowany dwupo ówkowo*). Oznacz na schemacie za 

pomoc  strza ki kierunek przep ywu pr du przez grza k .    

*) wyprostowany dwupo ówkowo – pr d p ynie przez grza k  w obu pó okresach 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr zadania 23.1 23.2 23.3 23.4 

Maks. liczba pkt 3 2 3 2 Wype nia 

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt     
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Zadanie 24. Soczewka (10 pkt)  

W pracowni szkolnej za pomoc  cienkiej szklanej 

soczewki dwuwypuk ej o jednakowych promieniach 

krzywizny, zamontowanej na awie optycznej, 

uzyskiwano obrazy wiec cego przedmiotu. Tabela 

zawiera wyniki pomiarów odleg o ci od soczewki 

przedmiotu x i ekranu  y, na którym uzyskiwano ostre 

obrazy przedmiotu. Bezwzgl dne wspó czynniki 

za amania powietrza oraz szk a wynosz  odpowiednio 

1 i 1,5. 

24.1 (3 pkt)  

Oblicz promie  krzywizny soczewki wiedz c, e je li przedmiot by  w odleg o ci 0,3 m od 

soczewki to obraz rzeczywisty powsta  w odleg o ci 0,15 m od soczewki. 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

24.2 (4 pkt)  

Naszkicuj wykres zale no ci y(x). Zaznacz niepewno ci pomiarowe. Wykorzystaj dane 

zawarte w tabeli.  
                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

 

x(m) 

x = ± 0,02 m

y(m) 

y = ± 0,02 m

0,11 0,80 

0,12 0,60 

0,15 0,30 

0,20 0,20 

0,30 0,15 

0,60 0,12 

0,80 0,11 
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24.3 (3 pkt) 

Gdy warto  x ro nie, y d y do pewnej warto ci, która jest wielko ci  charakterystyczn  dla 

soczewki. Podaj nazw  tej wielko ci fizycznej oraz oblicz jej warto .  

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 

Zadanie 25. Fotoefekt (10 pkt) 

W pracowni fizycznej wykonano do wiadczenie maj ce na celu badanie zjawiska 

fotoelektrycznego i do wiadczalne wyznaczenie warto ci sta ej Plancka. W oparciu o wyniki 

pomiarów sporz dzono poni szy wykres. Przedstawiono na nim zale no  maksymalnej 

energii kinetycznej uwalnianych elektronów od cz stotliwo ci wiat a padaj cego na 

fotokomórk .  

 
 

Nr zadania 24.1 24.2 24.3 

Maks. liczba pkt 3 4 3 Wype nia 

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt    
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25.1 (1 pkt) 

Odczytaj z wykresu i zapisz warto  cz stotliwo ci granicznej promieniowania dla tej 

fotokatody.  

                              

                              

                              

                              

25.2 (2 pkt) 

Oblicz, korzystaj c z wykresu, prac  wyj cia elektronów z fotokatody. Wynik podaj 

w elektronowoltach.   

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

25.3 (3 pkt) 

Oblicz do wiadczaln  warto  sta ej Plancka, wykorzystuj c tylko dane odczytane z wykresu 

oraz zale no  kEWh .   
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25.4 (4 pkt) 

Narysuj schemat uk adu elektrycznego pozwalaj cego wyznaczy  do wiadczalnie warto  

napi cia hamowania fotoelektronów. Masz do dyspozycji elementy przedstawione poni ej 

oraz przewody po czeniowe. 

 

 

 

 

 

  

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 

Zadanie 26. Laser (10 pkt) 

Laser o mocy 0,1 W emituje w pró ni monochromatyczn  wi zk  wiat a o d ugo ci fali  

633 nm i ko owym przekroju.   

26.1 (5 pkt) 

Oszacuj liczb  fotonów zawartych w elemencie wi zki wiat a o d ugo ci jednego metra. 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              
 

Nr zadania 25.1 25.2 25.3 25.4 26.1 

Maks. liczba pkt 1 2 3 4 5 Wype nia 

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt      

V A + – 
R 

A K 
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26.2 (3 pkt) 

Oblicz warto  si y, jak  wywiera aby ta wi zka wiat a laserowego padaj ca w pró ni 

prostopadle na wypolerowan  metalow  p ytk . Do oblicze  przyjmij, e w ci gu jednej 

sekundy na powierzchni  p ytki pada 10
17 

fotonów. Za ó , e p ytka odbija w ca o ci padaj ce 

na ni  promieniowanie.  

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

26.3 (2 pkt) 

Oblicz najwy szy rz d widma, jaki mo na zaobserwowa  po skierowaniu tej wi zki 

prostopadle na siatk  dyfrakcyjn  posiadaj c  400 rys/mm. 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              
 

Nr zadania 26.2 26.3 

Maks. liczba pkt 3 2 Wype nia 

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt   
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BRUDNOPIS 
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