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EGZAMIN MATURALNY 

Z FIZYKI I ASTRONOMII 
 

 

POZIOM PODSTAWOWY 
 

 

Czas pracy 120 minut 
 

Instrukcja dla zdaj cego 

1. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 11  stron 

(zadania 1 – 23). 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! 

 

 

 

 

 

 

MAJ 

ROK 2007 
 

 

 

 

 
 

 

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 

 Poziom podstawowy 

 

ZADANIA ZAMKNI TE  

W zadaniach od 1. do 10. wybierz i zaznacz na karcie odpowiedzi jedn  

poprawn  odpowied . 

Zadanie 1. (1 pkt) 
Dwaj rowerzy ci poruszaj c si  w kierunkach wzajemnie prostopad ych oddalaj  si  od siebie 

z pr dko ci  wzgl dn  o warto ci 5 m/s. Warto  pr dko ci jednego z nich jest równa 4 m/s, 

natomiast warto  pr dko ci drugiego rowerzysty wynosi 
 

A. 1 m/s. 

B. 3 m/s. 

C. 4,5 m/s. 

D. 9 m/s. 

 

Zadanie 2. (1 pkt) 
Spadochroniarz o masie 75 kg opada na spadochronie pionowo w dó  z pr dko ci  o sta ej 

warto ci 5 m/s. Si a oporów ruchu ma warto  oko o 
 

A. 25 N. 

B. 75 N. 

C. 250 N. 

D. 750 N. 

 

Zadanie 3. (1 pkt) 

Linie pola magnetycznego wokó  dwóch równoleg ych umieszczonych blisko siebie 

przewodników, przez które p yn  pr dy elektryczne o jednakowych nat eniach, tak jak 

pokazano poni ej, prawid owo ilustruje rysunek 

 

A. 1. 

B. 2. 

C. 3. 

D. 4. 

                         rysunek 1             rysunek 2             rysunek 3               rysunek 4 

 

Zadanie 4. (1 pkt) 

Monochromatyczna wi zka wiat a wys ana przez laser pada prostopadle na siatk  

dyfrakcyjn . Na ekranie po o onym za siatk  dyfrakcyjn  mo emy zaobserwowa  
 

A. jednobarwne pr ki dyfrakcyjne. 

B. pojedyncze widmo wiat a bia ego. 

C. pojedynczy jednobarwny pas wiat a. 

D. widma wiat a bia ego u o one symetrycznie wzgl dem pr ka zerowego. 

 

Zadanie 5. (1 pkt) 
Zasada nieoznaczono ci Heisenberga stwierdza, e 
 

A. im dok adniej ustalimy warto  p du cz stki, tym dok adniej znamy jej po o enie. 

B. im dok adniej ustalimy warto  p du cz stki, tym mniej dok adnie znamy jej po o enie. 

C. nie ma zwi zku pomi dzy dok adno ciami ustalenia warto ci p du i po o enia cz stki. 

D. im mniej dok adnie znamy warto  p du cz stki, tym mniej dok adnie mo emy ustali  

jej po o enie. 
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 Poziom podstawowy 

Zadanie 6. (1 pkt) 
Wi zka dodatnio na adowanych cz stek pochodzenia kosmicznego dociera do Ziemi 

prostopadle do jej powierzchni w okolicach równika (rys.). W wyniku dzia ania ziemskiego 

pola magnetycznego zostanie ona odchylona w kierunku  

 

 

A. pó nocnym.  

B. po udniowym. 

C. wschodnim. 

D. zachodnim. 

 

 

 

 

 

Zadanie 7. (1 pkt) 
Rozci gni cie spr yny o 1 cm z po o enia równowagi wymaga wykonania pracy 2 J. 

Rozci gni cie tej samej spr yny o 3 cm, równie  z po o enia równowagi, wymaga 

wykonania pracy 
 

A. 6 J. 

B. 12 J. 

C. 18 J. 

D. 24 J. 

 

Zadanie 8. (1 pkt) 

Podczas przej cia wi zki wiat a z o rodka o wi kszym wspó czynniku za amania do o rodka 

o mniejszym wspó czynniku za amania 
 

 d ugo  fali pr dko  fali 

A. ro nie, ro nie, 

B. ro nie, maleje, 

C. maleje, ro nie, 

D. maleje, maleje, 

 

Zadanie 9. (1 pkt) 
Sprawno  silnika cieplnego wynosi 20%. W ci gu 1 godziny silnik oddaje do ch odnicy 

20 kJ energii. W tym czasie pobiera on z grzejnika energi  ciepln  o warto ci 
 

A. 25 kJ. 

B. 40 kJ. 

C. 50 kJ. 

D. 100 kJ. 

 

Zadanie 10. (1 pkt) 
Trzy czwarte pocz tkowej liczby j der pewnego izotopu promieniotwórczego ulega 

rozpadowi w czasie 24 godzin. Okres po owicznego rozpadu tego izotopu jest równy 
 

A. 2 godziny. 

B. 4 godziny. 

C. 8 godzin. 

D. 12 godzin. 

o  obrotu Ziemi 

Z W 

Pn 

Pd 

S 

N  
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4 Egzamin maturalny z fizyki i astronomii 

 Poziom podstawowy 

 

ZADANIA OTWARTE 

Rozwi zania zada  o numerach od 11 do 23 nale y zapisa  w wyznaczonych 

miejscach pod tre ci  zadania. 

 

11. Samochód (2 pkt) 
Samochód rusza z miejsca ruchem jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem 

o warto ci 3 m/s
2
 i porusza si  po prostoliniowym, poziomym odcinku autostrady. Oblicz 

warto  pr dko ci redniej samochodu po pierwszych czterech sekundach ruchu. 
 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              
 

12. Wagon (2 pkt) 

Lokomotywa manewrowa pchn a wagon o masie 40 ton nadaj c mu pocz tkow  pr dko  

o warto ci 5 m/s. Wagon poruszaj c si  ruchem jednostajnie opó nionym zatrzyma  si  po 

up ywie 20 s. Oblicz warto  si y hamuj cej wagon.  
 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              
 

13. Pi ka (3 pkt) 
Gimnastyczka wyrzuci a pionowo w gór  pi k  z pr dko ci  o warto ci 4 m/s. Pi ka 

w momencie wyrzucania znajdowa a si  na wysoko ci 1 m licz c od pod ogi. Oblicz warto  

pr dko ci, z jak  pi ka uderzy o pod og . Za ó , e na pi k  nie dzia a si a oporu.  
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14. Kule (3 pkt) 
Dwie ma e jednorodne kule A i B o jednakowych masach umieszczono w odleg o ci 10 cm 

od siebie. Kule te oddzia ywa y wówczas si  grawitacji o warto ci 6,67·10
-9

 N. Obok tych 

kul umieszczono ma  jednorodn  kul  C tak, jak pokazano na rysunku (widok z góry). Masa 

kuli C jest czterokrotnie wi ksza od masy kuli B, a odleg o  pomi dzy kul  B i C wynosi 

20 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oblicz warto  wypadkowej si y grawitacji dzia aj cej na kul  B. 
 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              
 

15. Pierwsza pr dko  kosmiczna (2 pkt) 
Wyka  (nie obliczaj c warto ci liczbowych), e warto  pierwszej pr dko ci kosmicznej dla 

Ziemi mo na obliczy  z zale no ci Zg Rv gdzie: g – warto  przyspieszenia ziemskiego 

na powierzchni Ziemi, a ZR – promie  Ziemi.  
 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              
 

Nr zadania 11 12 13 14 15 

Maks. liczba pkt 2 2 3 3 2 Wype nia 

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt      

A B

C
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 Poziom podstawowy 

 

16. Mars (4 pkt) 
Planuje si , e do 2020 roku zostanie za o ona na powierzchni Marsa baza dla kosmonautów. 

Wi kszo  czasu podczas lotu na Marsa statek kosmiczny b dzie podró owa  z wy czonymi 

silnikami nap dowymi. 
 

16.1. (2 pkt) 
Ustal, czy podczas lotu na Marsa (z wy czonymi silnikami) kosmonauci b d  przebywali 

w stanie niewa ko ci. Odpowied  krótko uzasadnij, odwo uj c si  do praw fizyki. 
 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              
 

Wokó  Marsa kr  dwa ksi yce Fobos (Groza) i Dejmos (Strach). Obiegaj  one planet  po 

prawie ko owych orbitach po o onych w p aszczy nie jej równika. W tabeli poni ej podano 

podstawowe informacje dotycz ce ksi yców Marsa. 
 

 Ksi yc 
rednia odleg o  od Marsa  

w tys. km 

Okres obiegu 

w dniach 

rednica 

w km 

Masa 

w 10
20

 kg 

G sto  

w kg/m
3
 

Fobos 9,4 0,32 27 0,0001 2200 

Dejmos 23,5 1,26 13 0,00002 1700 

Na podstawie: "Atlas Uk adu S onecznego NASA", Prószy ski i S-ka, Warszawa 1999 r. 
 

16.2. (2 pkt) 
Wyka , korzystaj c z danych w tabeli i wykonuj c niezb dne obliczenia, e dla ksi yców 

Marsa spe nione jest III prawo Keplera.  
 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl



 Egzamin maturalny z fizyki i astronomii 7 

 Poziom podstawowy 

17. Za amanie wiat a (4 pkt) 

Monochromatyczna wi zka wiat a biegn ca w powietrzu pada na prze roczyst  p ytk  

p asko-równoleg  tak jak pokazano na rysunku.  

 

 

 

 

17.1. (2 pkt) 
Oblicz wspó czynnik za amania materia u, z którego wykonano p ytk . Wykorzystaj 

informacje zawarte na rysunku oraz tabel .  
 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              
 

17.2. (2 pkt) 
Zapisz dwa warunki, jakie musz  by  spe nione, aby na granicy dwóch o rodków wyst pi o 

zjawisko ca kowitego wewn trznego odbicia.  
 

1. ................................................................................................................................................. 

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

2. ................................................................................................................................................. 

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

 

18. Wahad o matematyczne (6 pkt) 
Równanie opisuj ce zale no  wychylenia od czasu, dla ma ej kulki zawieszonej na cienkiej 

nici i poruszaj cej si  ruchem harmonicznym, ma w uk adzie SI posta : x = 0,02sin 20 t.  

Do oblicze  przyjmij, e uk ad ten mo na traktowa  jako wahad o matematyczne oraz, e 

warto  przyspieszenia ziemskiego jest równa 10 m/s
2
. 

 

18.1. (2 pkt) 
Oblicz d ugo  tego wahad a.  
 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              
 

Nr zadania 16.1 16.2 17.1 17.2 18.1 

Maks. liczba pkt 2 2 2 2 2 Wype nia 

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt      

   = 30
o
   = 45

o
   = 60

o

sin  0,5000 0,7071 0,8660 

cos  0,8660 0,7071 0,5000 

tg  0,5774 1,0000 1,7321 

ctg  1,7321 1,0000 0,5774 

    30
o 

   30
o
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8 Egzamin maturalny z fizyki i astronomii 

 Poziom podstawowy 

 

18.2. (4 pkt) 
Przedstaw na wykresie zale no  wychylenia tego wahad a od czasu. Na wykresie zaznacz 

warto ci liczbowe amplitudy oraz okresu drga . 
 

obliczenia                           

                              

                              

                              

                              

                              

                              

wykres                           

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              
 

19. Gaz (2 pkt) 
W cylindrze o obj to ci 15 dm

3 
znajduje si  wodór. Ci nienie wodoru jest równe 1013,82 hPa, 

a jego temperatura wynosi 27
o
C.  

Oblicz liczb  moli wodoru znajduj cych si  w cylindrze. 
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20. Atom wodoru (3 pkt) 
Elektron w atomie wodoru przechodzi z orbity drugiej na pierwsz . Atom emituje wówczas 

wiat o, którego d ugo  fali w pró ni wynosi 1,22 10
-7

 m.  
 

20.1. (1 pkt) 
Oblicz cz stotliwo  fali wysy anej podczas tego przej cia. 
 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              
 

20.2. (2 pkt) 
Oblicz energi  emitowanego fotonu. Wynik podaj w eV. 
 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              
 

Nr zadania 18.2 19 20.1 20.2 

Maks. liczba pkt 4 2 1 2 Wype nia 

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt     
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21. Reakcje j drowe (3 pkt) 

Bombardowanie j der glinu Al
27
13  neutronami wywo uje ró ne skutki w zale no ci od ich 

pr dko ci. Powolne neutrony zostaj  poch oni te przez j dra glinu. Neutrony o wi kszych 

pr dko ciach powoduj  powstanie j der magnezu (Mg) i emisj  protonów. Jeszcze szybsze 

neutrony wyzwalaj  emisj  cz stek  i powstanie j der sodu (Na). Zapisz opisane powy ej 

reakcje.  
 

1. ................................................................................................................................................. 

2. ................................................................................................................................................. 

3. ................................................................................................................................................. 
 

22. Elektron (3 pkt) 
Elektrony w kineskopie telewizyjnym s  przyspieszane napi ciem 14 kV.  

Oblicz d ugo  fali de Broglie a dla padaj cego na ekran elektronu. Efekty relatywistyczne pomi . 
 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              
 

23. Fotokomórka (3 pkt) 
Oblicz minimaln  warto  p du fotonu, który padaj c na wykonan  z cezu katod  

fotokomórki spowoduje przep yw pr du. Praca wyj cia elektronów z cezu wynosi 2,14 eV. 
 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              
 

Nr zadania 21 22 23 

Maks. liczba pkt 3 3 3 Wype nia 

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt    
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BRUDNOPIS 
 

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl


