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Centralna Komisja Egzaminacyjna 

 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. 
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EGZAMIN MATURALNY 

Z FIZYKI I ASTRONOMII 

 

POZIOM ROZSZERZONY 
 

 

 

Instrukcja dla zdaj cego 
 

1. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 13  stron 

(zadania 1 – 6). 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. Podczas egzaminu mo esz korzysta  z karty wybranych 

wzorów i sta ych fizycznych, linijki oraz kalkulatora. 

8. 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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Czas pracy: 

150 minut 
 

 

Liczba punktów  

do uzyskania: 60 
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Zadanie 1. Kopalnia (7 pkt) 

W zboczu góry rozpocz to budow  kopalni – wykonano 

poziomy tunel i pionowy szyb wentylacyjny (rys.). 

Zadanie 1.1 (2 pkt) 
Ustal i zaznacz strza kami na rysunku, w któr  stron  

odbywa si  ruch powietrza w tunelu i szybie w lecie, je eli 

na zewn trz góry temperatura jest równa 25 °C, a wewn trz 

tunelu i szybu 10 °C. Podaj krótkie uzasadnienie. 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                              

                              

Zadanie 1.2 (2 pkt) 
Pod ci nieniem p i w temperaturze 25 ºC g sto  powietrza jest równa 1,20 kg/m

3
. Traktuj c 

powietrze jako gaz doskona y, oblicz jego g sto  pod tym samym ci nieniem p 

i w temperaturze 10 ºC. 
 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 

Zadanie 1.3 (3 pkt) 

W tunelu zainstalowano szczeln  zapor  przeciwpo arow  i przep yw powietrza usta . 

Wysoko  szybu jest równa 200 m, a rednia g sto  powietrza w szybie wynosi 1,3 kg/m
3
. 

Oblicz ci nienie s upa powietrza w szybie (ró nic  mi dzy ci nieniem na poziomie tunelu 

a ci nieniem przy górnym wylocie szybu). 

Oblicz ci nienie s upa powietrza atmosferycznego o wysoko ci 200 m na zewn trz góry. 

rednia g sto  powietrza na zewn trz wynosi 1,2 kg/m
3
. 

Powierzchnia zapory wynosi 7 m
2
. Oblicz wypadkow  si  parcia powietrza dzia aj c  

na zapor  z obu stron. 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 

szyb

tunel
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Zadanie 2. Mars (11 pkt) 
Statek kosmiczny o masie 50 t po wy czeniu silników przelecia  w pobli u Marsa. W pewnej 

chwili t0 statek przelatywa  na wysoko ci 500 km nad powierzchni  planety. Masa Marsa 

wynosi 6,4·10
23 

kg, a jego promie  3,4·10
6 

m. 

Zadanie 2.1 (2 pkt) 
Oblicz warto  przyspieszenia swobodnego spadku na powierzchni Marsa. 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

Zadanie 2.2 (3 pkt) 
Oblicz pr dko  ucieczki statku (minimaln  pr dko  pocz tkow , jak  statek musia by 

uzyska  na podanej wysoko ci 500 km, aby oddali  si  z wy czonymi silnikami na dowolnie 

du  odleg o  od Marsa). Oblicz pr dko  ruchu statku po orbicie ko owej na tej wysoko ci. 

Je li pocz tkowa pr dko  statku mia a warto  v0 = 4·10
3
 m/s i by a skierowana poziomo 

(prostopadle do prostej poprowadzonej do rodka Marsa), to czy w miar  up ywu czasu 

(t > t0) odleg o  statku od planety b dzie: 

– pozostawa a sta a, 

– mala a, 

– ros a stale, 

– ros a, a potem mala a? 

Podkre l w a ciw  spo ród czterech powy szych mo liwo ci i szczegó owo uzasadnij swój 

wybór. 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                
 

Nr zadania 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 

Maks. liczba pkt 2 2 3 2 3 Wype nia 

egzaminator 
Uzyskana liczba pkt      
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Informacja do zada  2.3 i 2.4 
Od statku kosmicznego od cza si  l downik z astronaut . W ko cowej fazie l dowania 

(blisko powierzchni planety) l downik porusza si  pionowo z opó nieniem równym 11 m/s
2
. 

 

Zadanie 2.3 (3 pkt) 
Narysuj, oznacz i opisz wszystkie si y dzia aj ce 

na astronaut  w ko cowej fazie l dowania. D ugo ci 

wektorów powinny przedstawia  zale no ci mi dzy ich 

warto ciami. Narysuj si  wypadkow  (oznacz j  jako W), 

a je li jest ona równa zeru, to napisz, e W = 0. 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 
 

Zadanie 2.4 (1 pkt) 
Masa astronauty wynosi 80 kg, a nat enie pola grawitacyjnego Marsa ma warto  3,7 N/kg. 

Oblicz warto  si y nacisku astronauty na fotel. 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                
 

Zadanie 2.5 (2 pkt) 
Na Marsie nat enie pola grawitacyjnego jest mniejsze, ni  na Ziemi. Astronauci dokonuj  

tam pomiaru okresu drga  pionowych ci arka na spr ynie (wahad a spr ynowego) i okresu 

drga  ci arka zawieszonego na nitce (wahad a matematycznego). Na Ziemi okresy drga  

obydwu wahade  by y jednakowe. Czy na Marsie b d  one tak e jednakowe, a je li nie, to dla 

którego wahad a okres drga  b dzie d u szy? Uzasadnij odpowied . 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

astronauta

fotel

Rysunek

Opis 
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Zadanie 3. Luneta Keplera (11 pkt) 

Uczniowie zbudowali lunet  Keplera z dwóch szklanych soczewek dwuwypuk ych – 

obiektywu o ogniskowej 50 cm i okularu o ogniskowej 5 cm. Prawe ognisko obiektywu i lewe 

ognisko okularu si  pokrywaj  (zob. rys.). Uwaga: na rysunku stosunek ogniskowych nie 

odpowiada danym liczbowym. 

Zadanie 3.1 (2 pkt) 
Uzupe nij poni sze zdania. W pierwszym z nich wpisz odpowiednio lewo lub prawo, 

pomijaj c ewentualne przesuni cie pionowe. 

Gdy przedmiot P oddala si  od lunety, obraz O przesuwa si  w .................., a obraz O' 

przesuwa si  w ................... . Gdy P jest bardzo daleko (tak, e wi zka padaj ca na obiektyw 

mo e by  uznana za równoleg ), obraz O znajdzie si  .........................................., a wi zka 

wybiegaj ca z okularu b dzie ..................................... . 

Zadanie 3.2 (1 pkt) 
Opisz, czym ró ni si  obraz nieba widziany przez lunet  od obrazu widzianego przez lunet  

odwrócon  (gdy patrzymy od strony obiektywu). 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 

Zadanie 3.3 (2 pkt) 
Okular jest soczewk  symetryczn  i wykonan  ze szk a o wspó czynniku za amania 1,5 

wzgl dem powietrza. Oblicz promie  krzywizny powierzchni tej soczewki. 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              
 

Nr zadania 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 

Maks. liczba pkt 3 1 2 2 1 2 Wype nia 

egzaminator 
Uzyskana liczba pkt       

 

O' 

O 

F 

okularP 
obiektyw
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Zadanie 3.4 (2 pkt) 
Na opisan  lunet  o rednicy obiektywu 7 cm pada wi zka równoleg a do osi. Wykonaj 

odpowiedni rysunek i wyka , e minimalna rednica okularu niezb dna do tego, aby ca a 

wi zka wpadaj ca do obiektywu trafi a do okularu, wynosi 7 mm. 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 

Zadanie 3.5 (2 pkt) 
rednica obiektywu lunety wynosi 7 cm, a rednica okularu wynosi 7 mm (patrz zadanie 3.4). 

rednica okularu jest równa rednicy renicy oka przystosowanego do widzenia w ciemno ci. 

Je li gwiazda le ca w odleg o ci 40 lat wietlnych jest z trudem dostrzegalna go ym okiem, 

to w jakiej maksymalnej odleg o ci mo e le e  identyczna gwiazda, aby mo na j  by o 

dostrzec przez t  lunet ? Zapisz odpowied  i j  uzasadnij. Pomi  poch anianie wiat a 

w przestrzeni kosmicznej. 

Wskazówka: O mo liwo ci zobaczenia gwiazdy decyduje moc wiat a wpadaj cego do oka 

obserwatora. 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 

Zadanie 3.6 (2 pkt) 
Oko ludzkie jest najbardziej wra liwe na wiat o o d ugo ci fali 550 nm, a jego czu o  

(minimalna energia wywo uj ca wra enie wietlne) wynosi 7·10
–18

 J. 

Oblicz minimaln  liczb  fotonów o d ugo ci fali 550 nm, które musz  równocze nie wpa  

przez renic  oka, aby wywo a  wra enie wietlne. 
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Zadanie 4. Dioda (10 pkt) 

Diody s  elementami pó przewodnikowymi przewodz cymi pr d elektryczny w zasadzie 

w jedn  stron . 

W celu wyznaczenia zale no ci nat enia pr du, p yn cego 

przez diod  krzemow , od napi cia elektrycznego 

przy o onego do jej ko ców zbudowano uk ad, którego 

niepe ny schemat przedstawia rysunek. Jako ród a napi cia 

u yto zasilacza pr du sta ego o regulowanym napi ciu. 

Pomiary przeprowadzono dwukrotnie – w temperaturze 

25 °C i po ogrzaniu diody do 100 °C, a wyniki zapisano 

w tabeli. 

 

I, mA 1 7 15 40 90  

U1, V 0,60 0,70 0,74 0,78 0,82 t1 = 25 °C 

U2, V 0,51 0,61 0,65 0,73 0,76 t2 = 100 °C 

 

Zadanie 4.1 (1 pkt) 
Uzupe nij schemat, dorysowuj c symbole amperomierza      i woltomierza       oraz niezb dne 

po czenia. 

Zadanie 4.2 (3 pkt) 

Przedstaw na jednym wykresie zale no  I(U) dla obu temperatur. Oznacz obie krzywe. 

0,5 0,6
 

 
Nr zadania 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 

Maks. liczba pkt 2 2 2 1 3 Wype nia 

egzaminator 
Uzyskana liczba pkt      

A V 

+ 

–
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Zadanie 4.3 (1 pkt) 
Wed ug prawa Ohma dwie wielko ci fizyczne s  do siebie proporcjonalne. Zapisz ich nazwy. 

                              

                              

Zadanie 4.4 (1 pkt) 
Czy wyniki w tabeli s  – dla ustalonej temperatury diody – zgodne z prawem Ohma? Podaj 

i uzasadnij odpowied . 

                              

                              

                              

                              

                              

Zadanie 4.5 (1 pkt) 

Oszacuj przybli on  warto  nat enia pr du p yn cego w kierunku przewodzenia przez 

diod  o temperaturze 100 ºC, gdy napi cie na niej wynosi 0,74 V. 

                              

                              

                              

                              

                              

Zadanie 4.6 (3 pkt) 

Czy ze wzrostem temperatury opór diody w kierunku przewodzenia ro nie, czy maleje? Podaj 

odpowied , uzasadnij j  na podstawie danych z tabeli (lub wykresów) i obja nij 

mikroskopow  przyczyn  tej zale no ci. 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 

Zadanie 5. Sonda New Horizons (10 pkt) 
Sonda New Horizons zosta a wystrzelona w 2006 roku w celu zbadania mi dzy innymi 

Jowisza i Plutona. Do zasilania sondy w energi  elektryczn  u yto generatora 

radioizotopowego z 11 kg preparatu promieniotwórczego zawieraj cego pluton 
238

Pu, którego 

okres po owicznego zaniku wynosi oko o 88 lat. Proces rozpadu promieniotwórczego 
238

Pu 

z emisj  cz stek  powoduje znaczny wzrost temperatury preparatu. Wydzielane ciep o jest 

zamieniane na energi  elektryczn  przez specjalne urz dzenie. 

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl



Egzamin maturalny z fizyki i astronomii 

poziom rozszerzony 
9

Zadanie 5.1 (1 pkt) 
Uzupe nij schemat reakcji rozpadu plutonu. 
 

238 ......
........

94 ......
Pu U  

 

Zadanie 5.2 (1 pkt) 
Uzupe nij schemat przemian energii zachodz cych w generatorze radioizotopowym, wpisuj c 

w prostok tach, we w a ciwej kolejno ci, liter  odpowiadaj c  danemu rodzajowi energii. 
 

A – energia elektryczna C – energia j drowa 

B – energia kinetyczna cz stek  D – ciep o 

 

Informacja do zada  5.3 i 5.5 
Na pocz tku wyprawy w 2006 roku generator dostarcza  energi  elektryczn  o mocy 240 W. 

W miar  up ywu lat moc dostarczana maleje: podczas przelotu ko o Jowisza wynosi a 234 W, 

a szacuje si , e podczas przelotu ko o Plutona (co ma nast pi  w roku 2015) moc spadnie 

do oko o 200 W. 

 

Zadanie 5.3 (1 pkt) 

Wyja nij, odwo uj c si  do praw fizyki j drowej, dlaczego moc generatora maleje z up ywem 

czasu. 

                              

                              

                              

                              

 

Zadanie 5.4 (2 pkt) 

Energia oddawana w formie ciep a przez preparat tylko w cz ci mo e by  przekszta cana 

w energi  elektryczn . Podaj nazw  prawa fizycznego, z którego wynika to stwierdzenie. 

Zapisz, dok d i w jakiej formie zostaje przekazana pozosta a cz  energii oddanej przez 

preparat (która nie zosta a przekszta cona w energi  elektryczn ). 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 
Nr zadania 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 

Maks. liczba pkt 1 1 1 3 1 1 1 2 Wype nia 

egzaminator
Uzyskana liczba pkt         
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Zadanie 5.5 (3 pkt) 

Sprawno ci  generatora nazywamy stosunek wytwarzanej energii elektrycznej do ciep a 

oddawanego przez preparat. Czy dla generatora sondy New Horizons z up ywem lat sprawno  

ro nie, maleje, czy pozostaje sta a? Podaj odpowied  i uzasadnij j  na podstawie danych 

liczbowych wymienionych w informacjach na stronach 8 i 9 lub na podstawie praw fizyki. 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 

Zadanie 5.6 (2 pkt) 

Energia kinetyczna cz stki  emitowanej podczas rozpadu plutonu (
238

Pu) wynosi 5,5 MeV, 

a pr dko  cz stki, obliczona na podstawie wzoru E = 1
2

mv
2
, wynosi oko o 16300 km/s. 

Wybierz i podkre l w tabeli prawid owe zako czenie poni szego zdania. 

Pr dko  cz stki  emitowanej podczas rozpadu plutonu, obliczona z relatywistycznego 

wzoru na energi  kinetyczn , w porównaniu z wynikiem obliczonym powy ej b dzie 

znacznie wi ksza w przybli eniu równa znacznie mniejsza 

Uzasadnij dokonany wybór. 

                              

                              

                              

                              

                              

Zadanie 6. Pr dnica (11 pkt) 
Uczniowie nawin li izolowany drut miedziany 

na  pude ko od zapa ek P, które osadzili 

na  obracaj cej si  osi z dwoma przewodz cymi 

pier cieniami P1 i P2. Do tych pier cieni pod czyli 

ko ce nawini tego drutu. Do pier cieni by y 

doci ni te blaszki S1 i S2, od których 

odprowadzono przewody. Pude ko znajdowa o si  

mi dzy dwoma magnesami M1 i M2 o kszta cie 

pier cieni. Wirnik z pude ka od zapa ek mo na 

by o obraca  za pomoc  korby K. Uczniowie 

obracali wirnik jednostajnie. 

 

 
K

M2 M1 

P2 

P1 

S1 

S2

P 
SS
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Zadanie 6.1 (2 pkt) 
Uzupe nij poni sze zdania, wpisuj c w wolne miejsca wyra enia dotycz ce zasady dzia ania 

i przemian energetycznych zachodz cych w opisanej wy ej pr dnicy. 

Pr dnica skonstruowana przez uczniów do wytwarzania napi cia wykorzystuje zjawisko 

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

Pr dnica jest urz dzeniem, które zamienia energi  ................................................... na energi  

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

 

Zadanie 6.2 (1 pkt) 
Lewy magnes M1 ma na swojej lewej powierzchni biegun S, a na prawej (niewidocznej) 

biegun N. Który biegun powinien by  na lewej powierzchni magnesu M2, aby pr dnica 

dzia a a najlepiej? 
 

                                

                                

                                

                                

                                

 

 

Zadanie 6.3 (1 pkt) 

 

 

 
 a       b     c 

Na którym wykresie – a, b czy c – prawid owo przedstawiono przebieg czasowy napi cia 

na wyj ciu pr dnicy (tzn. mi dzy blaszkami S1 i S2)? Zaznacz w a ciwy podpis. 

Zadanie 6.4 (1 pkt) 
Czy w takim po o eniu pude ka, jakie zosta o przedstawione na rysunku w informacji 

do zadania, napi cie ma warto  maksymaln , czy równ  zero, czy równ  warto ci 

skutecznej? Zapisz i uzasadnij odpowied . 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

 

 

 

 

 

 
Nr zadania 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 

Maks. liczba pkt 3 2 2 1 1 1 Wype nia 

egzaminator 
Uzyskana liczba pkt       

U 

t 

U U

t t
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Zadanie 6.5 (3 pkt) 
Pude ko P ma d ugo  5 cm i szeroko  2,5 cm, a liczba nawini tych zwojów jest równa 100. 

Pole magnetyczne w obszarze zajmowanym przez wirnik mo na uzna  za jednorodne, a jego 

indukcja ma warto  0,3 T. Wirnik pr dnicy wykonuje 5 obrotów na sekund . 

Oblicz maksymaln  i skuteczn  warto  napi cia na zaciskach pr dnicy. 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

 

Zadanie 6.6 (2 pkt) 
Do dzia aj cej pr dnicy uczniowie do czyli opornik, a nast pnie zast pili go zwojnic , której 

opór (zmierzony w obwodzie pr du sta ego) by  równy oporowi opornika. W obu sytuacjach 

uczniowie zmierzyli warto  skuteczn  nat enia pr du p yn cego przez do czony element. 

Wyja nij, dlaczego te warto ci nie by y takie same. W którym przypadku nat enie pr du 

by o wi ksze? 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

 

Zadanie 6.7 (1 pkt) 
Czy po wsuni ciu elaznego rdzenia do zwojnicy (zob. poprzedni punkt) warto  skuteczna 

nat enia pr du wzros a, zmala a, czy pozosta a bez zmiany? Zapisz i uzasadnij odpowied . 

                                

                                

                                

                                

                                

                                
 

Nr zadania 6.5 6.6 6.7 

Maks. liczba pkt 3 2 1 Wype nia 

egzaminator 
Uzyskana liczba pkt    
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BRUDNOPIS 
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