UZUPEŁNIA ZDAJĄCY
KOD

NR UCZNIA

PRÓBNA MATURA Z MATURITĄ

FIZYKA
POZIOM ROZSZERZONY
NOWA FORMUŁA
CZAS PRACY: 180

minut

LICZBA PUNKTÓW DO UZYSKANIA: 60

Instrukcja dla zdającego
1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 17 stron (zadania 1–11). Ewentualny brak zgłoś
przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin.
2. Rozwiązania i odpowiedzi zapisz w miejscu na to przeznaczonym przy każdym zadaniu.
3. W rozwiązaniach zadań rachunkowych przedstaw tok rozumowania prowadzący do
ostatecznego wyniku oraz pamiętaj o jednostkach.
4. Pisz czytelnie. Używaj długopisu/pióra tylko z czarnym tuszem/atramentem.
5. Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl.
6. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie będą oceniane.
7. Możesz korzystać z Wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych na egzamin maturalny z
biologii, chemii i fizyki, linijki oraz kalkulatora prostego.
8. Na tej stronie wpisz swój numer ucznia.
9. Nie wpisuj żadnych znaków w części przeznaczonej dla egzaminatora.

Autor: mgr Krzysztof Kołodziejski

Zadanie 1.
Doświadczalnie wyznaczano przyspieszenie kulki o masie 200g spadającej z różnych wysokości h.
Wyniki pomiarów umieszczono w tabeli:
h (m)
24
t (s)
0
s (m)
2s (m)
t2 (s2)
Zadanie 1.1 (0-5)

21
0,91

18
1,32

15
1,60

12
1,84

9
2,07

6
2,30

3
2,47

0
2,62

Uzupełnij powyższą tabelę. 2s oznacza podwojoną drogę przebytą przez kulkę, t2 – czas przebyty
przez kulkę podniesiony do kwadratu. Wykonaj wykres 2s (t2), wyznacz współczynnik kierunkowy
otrzymanej prostej. Jaka jest interpretacja otrzymanego współczynnika? Załóż, że na kulkę działa stała
siła oporu powietrza.
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Zadanie 1.2 (0-2)
Zakładając, że kulka poruszała się ze stałym przyspieszeniem a = 7,0 m/s2, oblicz średnią wartość siły
oporu działającej na kulkę. Przyjmij g = 9,8 m/s2. Wynik podaj z dokładnością do dwóch cyfr
znaczących.
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Zadanie 2
W menzurce z roztworem alkoholu znajduje się kropla oleju o średnicy d = 2 µm. Kropla pływa tuż pod
powierzchnią wody (rysunek). Przyjmij gęstość wody gw = 1,00 g/cm3, gęstość oleju go = 0,86 g/cm3,
gęstość alkoholu ga= 0,79 g/cm3.

Zadanie 2.1 (0-2)
Na rysunku zaznacz i nazwij wszystkie siły działające na kroplę. Zachowaj odpowiednie proporcje.

Zadanie 2.2 (0-1)
Dokończ poniższe zdanie:
Po dolaniu do powyższego układu alkoholu, kropla:

A.

zacznie opadać

B.

pozostanie w spoczynku

C. wynurzy się

ponieważ

1.

zwiększy się siła wyporu

2.

zmniejszy się siła wyporu

3.

zmniejszy się siła wyporu i ciężar kropli.

Zadanie 2.3 (0-2)
Oblicz masę kropli oleju. Załóż, że ma ona kształt kuli.
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Zadanie 3.
Kulkę wahadła wychylono z położenia równowagi, podnosząc ją na wysokość h (rysunek).
Na wysokości h1 > h umieszczono poziomo, w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny kartki, cienki
pręt.

l

h

Zadanie 3.1. (0-1)
Odpowiedz, na jaką wysokość wzniesie się kulka, licząc od położenia równowagi, po uderzeniu
w pręt. Odpowiedź uzasadnij, powołując się na odpowiednie prawa.
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Zadanie 3.2. (0-3)
Ile wynosi okres drgań tak skonstruowanego wahadła? Przyjmij, że początkowa długość wahadła
l = 120 cm a wysokość, na której znajduje się pręt h1 = 80 cm. Przyjmij wartość przyspieszenia
ziemskiego g = 9,81 m/s2. Wynik podaj z dokładnością do dwóch cyfr znaczących.

Zadanie 3.3. (0-3)
Oblicz, z jaką szybkością kulka będzie poruszała się w położeniu równowagi, jeżeli początkowo
odchylono ją o kąt α = 60°.
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Zadanie 4.
Zbiornik o stałej objętości V = 0,9 m3 napełniono tlenem o masie m = 2,0 kg. Temperatura początkowa
tlenu wynosiła 270C. Gaz podgrzano tak, że jego temperatura w skali bezwzględnej wzrosła dwukrotnie.
Przyjmij masę molową tlenu µ = 32 g/mol.
Zadanie 4.1 (0-2)
Traktując tlen jako gaz doskonały, oblicz ciśnienie początkowe i końcowe gazu. Wynik podaj
w kilopaskalach.

Zadanie 4.2 (0-3)
Oblicz ilość dostarczonego ciepła. Ile wynosi wzrost energii wewnętrznej gazu? Odpowiedź uzasadnij,
powołując się na odpowiednie prawa fizyczne. Przyjmij cv = 5/2 R.
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Zadanie 4.3 (0-2)
Wykonaj wykresy V(T) – objętość V gazu od jego temperatury T i p(T) – ciśnienia p gazu od jego
temperatury T dla tej przemiany.
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Zadanie 5.
Proste metody badania soczewek sprowadzają się do odpowiedniego ustawienia soczewki lub układu
soczewek w celu uzyskania ostrych obrazów przedmiotu na ekranie. Jedną z takich metod jest metoda
Bessela. W tej metodzie nie zmienia się odległość przedmiotu od obrazu. Występujące w równaniu:
1
1 1
= +
𝑓
𝑥 𝑦
wielkość x i y możemy zamienić na: l = x+ y oraz e = x-y
Zadanie 5 (0-3)
Wykorzystując podane wyżej informacje wykaż, że ogniskową f soczewki możemy obliczyć ze wzoru

𝑓=

𝑙 2 −𝑒 2
4𝑙
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Zadanie 6. (0-2)
Dwa prostoliniowe długie przewodniki znajdują się względem siebie w odległości a (rysunek). Zaznacz
prawdę lub fałsz przy poniższych zdaniach.
Wartość indukcji magnetycznej w punkcie A odległym o ½ a
od każdego przewodnika wynosi 0.
Wartość indukcji magnetycznej w punkcie B jest dwa razy
większa niż w punkcie C.
Po zmianie kierunku przepływu prądu w przewodniku 2
indukcja w punkcie B będzie miała taką samą wartość jak w
punkcie C.
W sytuacji przedstawionej na rysunku przewodniki
przyciągają się wzajemnie.
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Zadanie 7.
Mamy do dyspozycji dwa przewodniki kuliste 1 i 2 osadzone na prętach izolujących. Dysponujemy
również laską szklaną i kawałkiem jedwabiu. Laskę szklaną można naelektryzować dodatnio.

1

2

Zadanie 7.1 (0-3)
Opisz czynności, jakie trzeba wykonać, aby w sposób trwały naelektryzować przewodniki.
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Zadanie 7.2 (0-2)
Wymień dwa sposoby elektryzowania ciał zastosowane w doświadczeniu.

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

Zadanie 7.3 (0-3)
Zakładając, że przewodniki znajdują się w odległości d = 30 cm od ich środków i zgromadzono na nich
ładunki Q1 = 2mC i Q2 = -2mC, oblicz natężenie pola elektrycznego w połowie odcinka łączącego
przewodniki. Na rysunku narysuj wektor wypadkowego natężenia pola elektrycznego. Następnie
wyznacz punkt na prostej, przechodzącej przez środki przewodników, w którym wypadkowe natężenie
pola elektrycznego wynosi zero.
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Zadanie 8. (0-3)
Światło białe przechodzi z powietrza do wody. Jak zmienia się długość fali o barwie czerwonej
o długości λcz =0,8 µm a jak bartwy fioletowej o długości λf = 0,4 µm. Współczynnik załamania wody nw
= 4/3. Oblicz częstotliwość jednej i drugiej barwy w powietrzu.

Zadanie 9.
Izotop toru 230Th emituje cząstki α o energii E = 4,68 MeV.
Zadanie 9.1 (0-1)
Zapisz równanie reakcji tej przemiany. W zapisie uwzględnij liczby masowe i atomowe.
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Zadanie 9.2 (0-2)
Przyjmując, że cała energia cząstki α jest jej energią kinetyczną, oblicz prędkość tej cząstki. Pomiń
efekty relatywistyczne.

Zadanie 9.3 (0-3)
Zakładając, że promieniowanie alfa jest pochłaniane przez powietrze na drodze 5 cm, oblicz średnią
wartość siły oporu powietrza. Promieniowanie alfa, w odróżnieniu od promieniowania beta, jest
pochłaniane przez cienką warstwę powietrza. Wyjaśnij to.
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Zadanie 10.
12 kwietnia 1961 roku miał miejsce lot Jurija Gagarina, radzieckiego astronauty, na orbicie
okołoziemskiej. Okres obiegu orbity, po której poruszał się Gagarin, wynosił 90 minut. Orbita była
nachylona pod kątem 650 do równika.
Zadanie 10. (0-4)
Oblicz średnią wysokość nad Ziemią, na jakiej znajdował się Gagarin w momencie lotu.

Zadanie 10.2 (0-2)
Lot nie odbył się bez problemów. 150 minut po starcie odpaliły ładunki pirotechniczne przedniej osłony
kapsuły, która została odrzucona. Masa całego pojazdu wynosiła 4725 kg. Zakładając, że masa osłony
wynosiła 200 kg, a prędkość pozostałej części, po odrzuceniu wynosi Vp = 30 m/s, oblicz prędkość
odrzutu osłony.
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Zadanie 11
Ładunkiem właściwym e/m elektronu nazywamy stosunek ładunku e elektronu do jego masy m.
W doświadczeniu wyznaczamy e/m z odchylenia w polu magnetycznym. Na rysunku przedstawiono
zakrzywienie toru elektronów w polu magnetycznym. Pole magnetyczne (na rysunku obszar
zaznaczony okręgiem) o indukcji magnetycznej B, skierowane jest prostopadle do płaszczyzny
rysunku.

Źródło: H. Szydłowski. Pracownia fizyczna.

Zadanie 11.1 (0-1)
Wyraź jednostkę ładunku właściwego w jednostkach podstawowych.
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Zadanie 11.2 (0-3)
Wykaż, że ładunek właściwy e/m możemy obliczyć ze wzoru:

𝑒
2𝑈
= 2 2
𝑚 𝐵 .𝜌
gdzie U to napięcie przyspieszające, B wartość indukcji pola magnetycznego a ρ oznacza promień
okręgu, po którym porusza się elektron w polu magnetycznym (rysunek). Korzystając z rysunku
udowodnij, że promień okręgu można wyznaczyć znając drogę, jaką pokonuje elektron w polu
magnetycznym i jego odchylenie w tym polu.
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BRUDNOPIS
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