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dysleksja 
 

 

 
 
 
 

PRÓBNY EGZAMIN 
MATURALNY 

Z FIZYKI I ASTRONOMII 
 

POZIOM ROZSZERZONY 
 

Czas pracy 150 minut 
 

Instrukcja dla zdaj cego 
1. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 14 stron 

(zadania 1 – 5). 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! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LISTOPAD 
ROK 2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za rozwi zanie 

wszystkich zada  

mo na otrzyma  

cznie  

60 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 Próbny egzamin maturalny z fizyki i astronomii 

 Poziom rozszerzony 

Zadanie 1. BUNGEE – czyli skoki na linie (12 pkt) . 

Skoki na linie zacz y by  popularne w ró nych 

krajach w latach osiemdziesi tych ubieg ego 

wieku. Wykonuj c taki skok zawodnik 

przywi zuje do nóg spr yst  lin  o d ugo ci D 

(zamocowan  drugim ko cem do platformy 

startowej) i powoli przechylaj c si  rozpoczyna 

swobodne spadanie w dó . Po wyprostowaniu lina 

zaczyna si  rozci ga  o d ugo  x i hamuje ruch 

zawodnika.  

 

 

 
1.1 (2 pkt)  
Zamieszczony poni ej wykres przedstawia uproszczon  zale no  wysoko ci skoczka nad 

powierzchni  Ziemi od czasu, jaki up ywa od pocz tku skoku.  

Przeanalizuj wykres oraz zjawisko spadania skoczka (dzia aj ce si y) i zapisz  w tabeli nazw  

rodzaju ruchu (przyspieszony, opó niony), jakim porusza si  skoczek dla ka dego etapu. 

Pomi  wzrost skoczka oraz ci ar liny.  

 

 

 

Etap Rodzaj ruchu 

I 
 

II 
 

III 
 

IV 
 

 

 
1.2 (4 pkt)   

Przed u yciem liny do skoków bungee, dokonano pomiarów zale no ci wyd u enia liny od 

warto ci si y, z jak  j  rozci gano. Pomiarów dokonano z dok adno ci : F =  50 N, 

x =  0,5 m. Wyniki zapisano w tabeli: 

 

Si a F, N 550 650 900 1250 1850 2350 

Wyd u enie x, m 4 5 7 10 14 18 

 

Wykonaj na s siedniej stronie wykres zale no ci warto ci si y rozci gaj cej lin  od 

wyd u enia liny. W tym celu dobierz odpowiednio osie wspó rz dnych, skale wielko ci 

i jednostki, zaznacz punkty, nanie  niepewno ci pomiarowe i wykre l lini  ilustruj c  t  

zale no . 

czas

D

II III I IV 

x

w
y
so

k
o
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 Próbny egzamin maturalny z fizyki i astronomii 3

 Poziom rozszerzony 

                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         

1.3 (2 pkt) 
Wyka , e rednia warto  wspó czynnika spr ysto ci badanej liny wynosi oko o 130 N/m.  
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4 Próbny egzamin maturalny z fizyki i astronomii 

 Poziom rozszerzony 

Swobodnie zwisaj ca lina, o wspó czynniku spr ysto ci równym 130 N/m, ma d ugo  

D = 20 m. Cz owiek o masie 65 kg, któremu zamocowano do nóg koniec liny pochyla si  

i spada z platformy startowej. Ci ar liny pomi . 

1.4 (2 pkt)  

Oblicz warto  pr dko ci skoczka w momencie, kiedy lina jest wyprostowana, ale jeszcze nie 

napi ta. Pomi  opory powietrza. 

                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                

1.5 (2 pkt)  

Wyka , wykonuj c niezb dne obliczenia, e maksymalne wyd u enie liny podczas skoku 

wynosi oko o 20 m.  

                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl



 Próbny egzamin maturalny z fizyki i astronomii 5

 Poziom rozszerzony 

Zadanie 2. Przemiany gazowe (12 pkt)  
Rysunek przedstawia cykl przemian termodynamicznych jednego mola jednoatomowego 

gazu doskona ego zamkni tego w cylindrze z ruchomym t okiem. W stanie A gaz ma obj to  

2 10
-3

 m
3 

i ci nienie 2 10
6
 Pa. 

 
2.1 (2 pkt) 
Zapisz nazwy przemian, jakim uleg  gaz. 

 
A – B .................................................................... 

 

B – C .................................................................... 

 

C – A .................................................................... 

 

2.2 (2 pkt)  
Oblicz temperatur  gazu w stanie A.  

                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                

2.3 (2 pkt)  

Podaj we wskazanych etapach cyklu, czy gaz oddaje czy pobiera ciep o oraz czy gaz 

wykonuje prac  czy praca jest wykonywana nad gazem.  

etap 
cyklu 

ciep o praca 

A – B 

  

B – C 

  

p

1,5pA

pA

   TA      1,5 TA    T 

A B 

C 
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6 Próbny egzamin maturalny z fizyki i astronomii 

 Poziom rozszerzony 

2.4 (2 pkt)  

Oblicz prac  wykonan  w przemianie A – B.  
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                

2.5 (4 pkt) 

Naszkicuj (uzupe nij) wykres cyklu przemian w uk adzie wspó rz dnych p, V. Oznacz 

pozosta e stany gazu literami B i C. Uwzgl dnij warto ci zawarte na wykresie w tre ci 

zadania. 

                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
 

p

V

pA 
A

VA 
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 Poziom rozszerzony 

Zadanie 3. Potencjometr suwakowy (12 pkt) 

Potencjometr suwakowy to opornik z mo liwo ci  regulacji warto ci oporu elektrycznego 

przez u ytkownika. Regulacji tej dokonuje si  poprzez zmian  po o enia styku 

suwaka/ lizgacza. Potencjometr wykonuje si  z np. z drutu oporowego nawijaj c go 

równomiernie na walcu z izolatora. Dwa skrajne wyprowadzenia oznaczono przez A i B, 

trzecie C rodkowe jest po czone ze suwakiem/ lizgaczem. 

Potencjometr dzia a jak dzielnik napi cia. Typowym zastosowaniem potencjometrów jest 

regulacja napi cia w urz dzeniach elektrycznych lub w uk adach elektronicznych 

odbiorników radiowych i telewizyjnych. Poni ej przedstawiono zdj cie potencjometru 

suwakowego i jego schemat elektryczny.  

 

 

3.1 (3 pkt) 

W pewnym do wiadczeniu z wykorzystaniem potencjometru napi cie na zaciskach A i B 

wynosi o 12 V, a nat enie pr du p yn cego przez potencjometr mia o warto  0,12 A.  

Oblicz d ugo  u ytego do wykonania potencjometru drutu oporowego, wiedz c, e 

wykonano go z drutu chromonikielinowego o polu przekroju poprzecznego 0,5 mm
2
, a opór 

w a ciwy chromonikieliny jest równy 1 10
-6

 ·m. 

                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                

A

C

B
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 Poziom rozszerzony 

3.2 (3 pkt)  

Oblicz opór wewn trzny akumulatora do czonego do zacisków A i B. Przyjmij, ze ca kowity 

opór potencjometru, do czonego do akumulatora o sile elektromotorycznej 12,6 V, wynosi  

100 , a nat enie pr du p yn cego w obwodzie wynosi o 0,12 A. 

                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
 

3.3 (3 pkt)  

Oblicz, w jakim stosunku s  d ugo ci obu odcinków potencjometru (AC/CB).  

W obliczeniach przyjmij, e gdy mi dzy zaciskami A i B napi cie wynosi o 12 V woltomierz 

do czony do zacisków A i C wskazywa  napi cie 8 V. Przyjmij, e drut oporowy nawini to 

na walcu równomiernie oraz skorzystaj z zale no ci 
l

R
S

. 

 

 

 

 

                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                

A 

C

B
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 Poziom rozszerzony 

Zad. 3.4 (3 pkt) 
W celu zbadania w asno ci elektrycznych w ókna arówki zbudowano uk ad pomiarowy 

zawieraj cy akumulator, woltomierz, amperomierz, potencjometr, arówk  i przewody 

po czeniowe, który umo liwia zmian  napi cia na zaciskach arówki od 0 V do warto ci 

maksymalnej (a przez to zmian  jasno ci jej wiecenia).  

Narysuj schemat tego obwodu elektrycznego. Uwzgl dnij w schemacie woltomierz oraz 

amperomierz w czone tak, aby umo liwia y pomiar napi cia na zaciskach arówki 

i nat enia pr du p yn cego przez arówk . 
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 Poziom rozszerzony 

Zadanie 4. Soczewka rozpraszaj ca (12 pkt)  
Na rysunku poni ej przedstawiono w sposób uproszczony cienk , symetryczn , szklan , 

dwuwkl s  soczewk  oraz przedmiot (zapa k ) oznaczon  jako P i jego obraz oznaczony 

jako O. Soczewk  umieszczono w powietrzu, a przez F1 i F2 oznaczono jej ogniska.  

                   
                                
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
 

4.1 (2 pkt) 

Wyznacz powi kszenie liniowe obrazu.  

                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                

 

4.2 (3 pkt)  

Wykonaj na poni szym rysunku, konstrukcj  powstawania obrazu w opisanej powy ej  

sytuacji oraz podaj trzy cechy obrazu.  

                    
                                
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 

Cechy obrazu: ............................................................................................................................... 

F1 F2

P O

1 cm 

F1 F2
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 Poziom rozszerzony 

4.3 (1 pkt)  
Uzasadnij, dlaczego przy u yciu soczewki dwuwkl s ej umieszczonej w powietrzu nie mo na 

otrzyma  obrazu rzeczywistego. 

                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                

 

4.4 (4 pkt)  

Oblicz promie  krzywizny cian soczewki. Do oblicze  wykorzystaj informacje zawarte na 

rysunku. Przyjmij wspó czynnik za amania szk a równy 1,5. 

                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                

 

4.5 (2 pkt)  
Zapisz, w jakich warunkach ta soczewka b dzie soczewk  skupiaj c . Odpowied  uzasadnij.  
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 Poziom rozszerzony 

Zadanie 5. Na adowana cz stka w polu magnetycznym (12 pkt) 
Na adowana cz stka porusza si  w pró ni z pr dko ci  o sta ej warto ci w obszarze 

jednorodnego, sta ego pola magnetycznego prostopadle do linii tego pola. 

5.1 (3 pkt)  
Wyka , e w opisanej powy ej sytuacji cz stka porusza si  po okr gu o promieniu  

qB

m
R , oraz e promie  ten jest sta y. 

                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                

5.2 (2 pkt)  

W rzeczywisto ci tory na adowanych cz stek poruszaj cych si  

w jednorodnym, sta ym polu magnetycznym, (np.  w  cieczy 

w komorze p cherzykowej) s  najcz ciej spiralne (promie  

krzywizny zmniejsza si  patrz rys.). Wyja nij, dlaczego tak si  dzieje 

odwo uj c si  do odpowiednich zale no ci. 
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 Poziom rozszerzony 

5.3 (3 pkt)  

W pewnym eksperymencie w obszar jednorodnego pola magnetycznego wstrzeliwano 

z jednakowymi pr dko ciami cz stki  i . Oszacuj stosunek promieni okr gów po jakich 

poruszaj  si  cz stki wchodz ce w sk ad tych wi zek, przyjmuj c, e masa protonu lub 

neutronu jest oko o 1800 razy wi ksza od masy elektronu.  

                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
 

5.4 (2 pkt)  

Cz stki  lub  powstaj  mi dzy innymi w wyniku samorzutnych rozpadów j der 

atomowych. Napisz schemat rozpadu j dra A

Z X  , w wyniku którego powstaje cz stka  oraz 

schemat rozpadu w wyniku którego powstaje cz stka . 

 

 

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

 

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

5.5 (2 pkt)  

Zapisz nazwy dwóch zasad zachowania, z których korzystamy przy zapisywaniu tych 

schematów. 

 

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

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

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

....................................................................................................................................................... 
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 Poziom rozszerzony 

BRUDNOPIS 
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