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Czas pracy: 180 minut

Instrukcja dla zdającego

1.	 	Sprawdź,	czy	arkusz	egzaminacyjny	zawiera	15	stron	(zadania	1.–18.). 
Ewentualny	brak	zgłoś	przewodniczącemu	zespołu	nadzorującego	eg-
zamin.

2.	 	Rozwiązania	zadań	i	odpowiedzi	zapisz	w	miejscu	na	to	przeznaczonym.
3.	 	W	zadaniach	zamkniętych	zaznacz	jedną	poprawną	odpowiedź.
4.	 	W	 rozwiązaniach	 zadań	 otwartych	 przedstaw	 tok	 rozumowania	
prowadzący	do	ostatecznego	wyniku.

5.	 	Pisz	 czytelnie.	Używaj	długopisu/pióra	 tylko	 z	 czarnym	 tuszem/atra-
mentem.

6.	 	Nie	używaj	korektora,	a	błędne	zapisy	wyraźnie	przekreśl.
7.	 	Zapisy	w	brudnopisie	nie	będą	oceniane.
8.	 	Obok	numeru	każdego	zadania	podana	jest	maksymalna	liczba	punktów	
możliwych	do	uzyskania.

9.	 	Możesz	korzystać	z	zestawu	wzorów	fizykochemicznych,	linijki	i	kalku-
latora.

Życzymy powodzenia!

Za	rozwiązanie
wszystkich	zadań
można	otrzymać
łącznie	60 punktów.
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Zadanie 1. 
Przyrząd	do	badania	ruchu	jednostajnie	przyspieszonego	składa	się	z	plastikowego	profilu	mo-
gącego	pełnić	funkcję	równi	pochyłej,	klocków	do	zmiany	kąta	nachylenia	tej	równi,	ogranicz-
ników	ruchu	oraz	wózka	w	postaci	dwóch	plastikowych	przezroczystych	krążków	osadzonych	
na	wspólnej	metalowej	osi.	Skalę	odległości	wyznaczają	namalowane	na	bokach	profili	naprze-
miennie	białe	i	czerwone	prostokąty	o	długościach	5 cm.	Po	ustawieniu	równi	pod	właściwym	
kątem	kładziemy	na	niej	wózek	tak,	by	swoją	osią	dotykał	krawędzi	profilu	w	miejscu,	gdzie	
zaczyna	się	najwyżej	położony	barwny	prostokąt.	Należy	zadbać	o	prawidłowe	ustawienie	osi	
(prostopadłe	do	krawędzi	profilu)	tak,	by	w	trakcie	ruchu	wózek	nie	tarł	plastikowymi	walcami	
o	 równię,	 co	 zaburzyłoby	wyniki	 pomiarów.	W	momencie	 puszczenia	wózka	 uruchamiamy	
stoper	i	korzystając	z	funkcji	międzyczasu	mierzymy	czas	dotarcia	osi	wózka	do	krawędzi	ko-
lejnych	barwnych	prostokątów.
Antek	postanowił	zbadać,	czy	ruch	wózka	
jest	 rzeczywiście	 jednostajnie	 przyspie-
szony,	więc	wykonał	 trzy	 serie	pomiarów	
w	 opisany	 powyżej	 sposób.	 Jego	 wyniki	
przedstawiono	 w	 tabeli.	 W	 5.	 kolumnie	
podano	obliczone	wartości	średnie.

x [cm] t1 [s] t2 [s] t3, [s] tśr, [s] tśr
2 [s2]

0 0 0 0 0

5 3,91 3,81 4,82 4,18

10 6,22 6,03 6,87 6,37

15 7,34 7,67 8,03 7,75

20 8,88 8,94 9,33 9,05

25 10,12 10,01 10,28 10,14

30 10,99 11,28 11,42 11,23

35 12,14 12,43 12,51 12,36

40 12,5 13,42 13,02 12,98

45 13,57 14,19 13,97 13,91

50 14,59 14,8 14,91 14,77

Zadanie 1.1. (0–2)
Przedstaw dwa powody, dla których ruch wózka jest znacznie wolniejszy od ruchu np. zabaw-
kowego samochodzika zjeżdżającego z równi o takim samym nachyleniu. 
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Zadanie 1.2. (0–1) 
Uzupełnij zdanie. Wybierz odpowiedź spośród A–C oraz jej uzasadnienie spośród 1–3.

Na	podstawie	przewidywań	
teoretycznych	należy	oczekiwać,	
że	wykres	zależności	drogi	od	
czasu	będzie	w	tym	ruchu

A.	prostą, ponieważ	
droga	
powinna	
być

1.	proporcjonalna	do	czasu.
B.	parabolą, 2.	proporcjonalna	do	kwadratu	czasu.
C.	hiperbolą, 3.	odwrotnie	proporcjonalna	do	czasu.

Zadanie 1.3. (0–5) 
Narysuj wykres zależności drogi od kwadratu czasu w badanym ruchu, dopasuj do punktów 
na wykresie linię prostą i oblicz na tej podstawie przyspieszenie w badanym ruchu.
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Zadanie 2. 
Ciężarek	na	sprężynie	drga	ruchem	harmonicznym.	Amplituda	tych	drgań	wynosi	7	cm,	a	mak-

symalna	prędkość	w	tym	ruchu	to	12 cm
s

.

Zadanie 2.1. (0–2) 
Oblicz częstotliwość tych drgań.

Zadanie 2.2. (0–2)
Oblicz przyspieszenie, jakiemu podlega ciężarek w momencie maksymalnego wychylenia z po-
łożenia równowagi.

Zadanie 2.3. (0–3)
Oblicz prędkość ciężarka w momencie, gdy jego wychylenie z położenia równowagi wynosi 
4,95 cm.
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Zadanie 3. 
Jednorodna	belka	o	masie	m =	60 kg	i	długości	l = 2,4 m	jest	podparta	w	dwóch	miejscach	od-
ległych	o	40 cm	od	jej	końców.	Na	belce,	w	odległości	80 cm	od	jednego	z	jej	końców,	położono	
ciężar	o	niewielkich	rozmiarach	i	masie	200 kg.

M
m

Zadanie 3.1. (0–2)
Naszkicuj na powyższym rysunku (zachowując proporcje) wektory ciężarów belki i położonej 
na niej masy oraz przewidywane wektory sił, z jakimi podpory działają na belkę.

Zadanie 3.2. (0–3)
Zakładając, że wartość przyspieszenia grawitacyjnego przy powierzchni Ziemi g =10 2

m
s

, ob-
licz wartości sił, z jakimi podpory działają na belkę.
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Zadanie 4. (0–2)
Planeta	A	ma	2	razy	większą	gęstość	i	dwa	razy	większą	masę	niż	planeta	B.
Wykaż, że przyspieszenie grawitacyjne na powierzchni planety A jest 2 razy większe niż na 
planecie B.

Zadanie 5. (0–3)
Pewna	planeta	ma	promień	6000 km.	
Oblicz, na jakiej wysokości nad jej powierzchnią przyspieszenie grawitacyjne jest o 10% mniej-
sze niż na powierzchni tej planety.

Zadanie 6. (0–2)
Oblicz, jakie ciśnienie wywierają 2 mole azotu o temperaturze -10°C zamknięte w butli o ob-
jętości 5 litrów.
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Zadanie 7. (0–2) 
Renifer	ciągnął	sanki	na	dystansie	3	kilometrów	w	terenie	o	zmiennym	nachyleniu	i	zmiennym	
współczynniku	tarcia	płóz	o	śnieg.	Zależność	siły	niezbędnej	do	utrzymania	ruchu	jednostaj-
nego	od	położenia	sanek	na	trasie	przedstawiono	na	wykresie.

2,51,5 210,50

20

F [N]

x [km]

10

30
40

60
50

3,53

Oblicz pracę wykonaną przez renifera.

Zadanie 8. (0–4) 
Do	aluminiowego	kalorymetru	o	masie	91	g,	zawierającego	120 g	wody	o	temperaturze	16°C,	
wrzucono	sześcian	ze	stali	o	krawędzi	2,5 cm	i	 temperaturze	100°C.	Ciepło	właściwe	wody	

wynosi	 4190 J
kg K⋅

,	 ciepło	 właściwe	 aluminium	 to	 920 J
kg K⋅

,  ciepło	 właściwe	 stali	 ma	

460 J
kg K⋅

,	gęstość	stali	jest	równa	7 8 3, g
cm

.

Oblicz temperaturę końcową kalorymetru, wody i stali.
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Zadanie 9. 
Dipolem	 elektrycznym	 nazywamy	 układ	 dwóch	 ładunków	 o	 tych	 samych	 wartościach	 bez-
względnych,	lecz	przeciwnych	znakach.	Sumaryczny	ładunek	dipola	wynosi	więc	0.	Ładunek	Q 
dipola	przedstawionego	na	rysunku	wynosi	200 nC,	a	odległość	między	ładunkami	ma	40 cm.	
Na	symetralnej	odcinka	łączącego	ładunki	dipola	w	odległości	20 cm	od	osi	dipola	umieszczo-
no	ładunek	próbny	q = 1 nC.

q

− Q+ Q

Zadanie 9.1. (0–2) 
Na tle powyższego rysunku wyznacz graficznie wypadkowy wektor siły działający na ładunek 
próbny ze strony dipola.
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Zadanie 9.2. (0–2)
Oblicz natężenie pola elektrycznego w połowie odległości między ładunkami dipola.

Zadanie 10.
Opis	doświadczenia	Millikana
„Eksperyment	Millikana	–	doświadczenie	przeprowadzone	w	1911	roku	przez	Roberta	Milli-
kana,	w	którym	wykazał	stałość	ładunku	elektronu	i	wyznaczył	jego	wartość.	

kV

d

E = const.

Millikan	 rozpylał	w	powietrzu	krople	oleju,	które	elektryzowały	 się	podczas	 rozpylania,	po	
czym	wpadały	do	kondensatora,	gdzie	ich	ruch	mógł	być	obserwowany	przez	mikroskop.	Za-
mknięcie	obwodu	elektrycznego	wytwarzało	jednorodne	pole	elektryczne	między	poziomymi	
okładkami	kondensatora.	Pole	to	działało	dodatkową	siłą	przeciwstawiającą	się	opadaniu	kro-
pli	pod	wpływem	własnego	ciężaru.	Obserwowano	spadanie	kropli	przy	wyłączonym	napięciu	
i	ich	ruch	w	górę	przy	włączonym.	Na	podstawie	prędkości	ruchu	kropli	możliwe	było	okre-
ślenie	sił	działających	na	kroplę:	grawitacyjnej,	elektrycznej	i	siły	oporu,	a	z	nich	–	wartości	
ładunku	 kropli.	Opracowując	 wyniki	 otrzymane	 z	 tego	 doświadczenia,	Millikan	 stwierdził	
kwantyzację	ładunków	kropli.	Ładunki	te	były	wielokrotnościami	podstawowej	wartości	–	ła-
dunku	elektrycznego	elektronu.	

q = n e,
gdzie:	
n =	1,	2,	3,	…,	q	–	całkowity	ładunek,
e	–	wartość	bezwzględna	ładunku	elektronu	równa	1,6·10−19 C.

Zmiana	ładunku	kropelek	następowała	w	wyniku	wychwytu	jonów	z	powietrza	lub	działania	
promieniowania	rentgenowskiego	albo	promieniowaniem	g. 
Pierwsze	 opublikowane	 wartości	 ładunku	 elementarnego	 otrzymane	 tą	 metodą	 wynosiły	
1,33	·	10−19 C (wyznaczona	1910)	i	(1,592	±	0,0017)	·	10−19 C (wyznaczona	1914);	dla	porów-
nania	wartość	ładunku	elementarnego	otrzymana	2000	innymi,	dokładniejszymi	metodami,	
wynosi	1,602176...	·	10−19	C.	W	2.	poł.	XX	w.	metodę	Millikana	wykorzystywano	przy	poszuki-
waniu	swobodnych	kwarków	o	ułamkowych	wartościach	ładunku	elementarnego”.

Źródło:	Wikipedia
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Zadanie 10.1. (0–1)
Wyjaśnij, co znaczy, że wielkość fizyczna jest skwantowana.

Zadanie 10.2. (0–3)
Doświadczenie	Millikana	 jest	 obecnie	 często	powtarzane	na	uczelniach	 całego	 świata	 jako	
ćwiczenie	dla	studentów.	W	jednym	z	eksperymentów	użyto	kondensatora	o	odległości	między	
okładkami	równej	2,5 mm.	Zauważono,	że	jedna	z	kropel	oleju,	u	której	wcześniej	zmierzono	
ładunek	q = 4e,	zawisła	nieruchomo,	gdy	napięcie	przyłożone	do	okładek	kondensatora	wy-
niosło	300 V.
Wyznacz masę kropli oleju.

Zadanie 10.3. (0–1) 
Wyjaśnij, dlaczego do przeprowadzenia eksperymentu jest niezbędny mikroskop.
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Zadanie 11. (0–3) 
Dysponujemy	trzema	opornikami	o	oporach	odpowiednio	R1 = 10 Ω, R2 = 20 Ω	i	R3 = 50 Ω.
Narysuj schematy i oblicz opory zastępcze trzech możliwych połączeń wykorzystujących 
wszystkie trzy oporniki. 
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Zadanie 12. (0–3)
Drut	miedziany	o	długości	100 m	ma	masę	2,5 kg.	Gęstość	miedzi	wynosi	8 9 3, g

cm
,	a	jej	opór	

właściwy	równa	się	16 7 10 9, ⋅ ⋅− Ω m.
Oblicz opór elektryczny tego drutu.

Zadanie 13. (0–1) 
Oceń prawdziwość poniższych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F, jeśli jest 
fałszywe.

1. Linie	sił	pola	magnetycznego	są	zawsze	krzywymi	zamkniętymi. P F
2. Istnieje	odosobniony	biegun	magnetyczny. P F
3. Pole	magnetyczne	wokół	prostoliniowego	przewodnika	z	prądem	jest	jednorodne. P F

Zadanie 14. (0–3)
Wpisz odpowiednie wyrazy wybrane z nawiasów, aby powstały zdania prawdziwe.

1.	Na	proton,	który	wpadł	w	obszar	jednorodnego	pola	magnetycznego,	działa	siła	magnetycz-

na	o	kierunku	....................................................	(równoległym/prostopadłym/stycznym)	do	wek-

tora	prędkości,	dlatego	cząstka	ta	będzie	się	poruszać	po	....................................................	(linii	

prostej/paraboli/hiperboli/okręgu).

2.	Strumień	indukcji	magnetycznej	przenikający	przez	powierzchnię	jest	maksymalny,	gdy	po-

wierzchnia	 ta	 jest	 ustawiona	 ....................................................	 (prostopadle/równolegle/pod	ką-

tem	45°)	do	linii	sił.

3.	Gdy	wysuwamy	magnes	z	cewki,	indukuje	się	prąd	elektryczny,	którego	pole	magnetyczne	 

....................................................	(przyciąga/odpycha)	magnes,	a	gdy	magnes	wsuwamy,	dzieje	się	

....................................................	(odwrotnie/tak	samo).
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Zadanie 15. (0–1)
Oceń prawdziwość poniższych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F, jeśli jest 
fałszywe.

1. Kwant	światła	zielonego	ma	większą	energię	niż	kwant	światła	niebieskiego. P F
2. Elektron	w	stanie	wzbudzonym	może	pozostawać	w	tym	stanie	dowolnie	długo. P F
3. Energia	elektronu	w	stanie	podstawowym	atomu	wodoru	jest	ujemna. P F

Zadanie 16. (0–3) 
Elektron	w	modelu	atomu	wodoru	według	Bohra	przeskoczył	z	czwartej	orbity	na	drugą.	
Oblicz energię wyemitowanego kwantu promieniowania, jego długość fali i częstotliwość.

Zadanie 17. (0–3)
Deuteron	to	nazwa	jądra	deuteru	–	izotopu	wodoru.	Deuteron	jest	zbudowany	z	jednego	proto-
nu	i	jednego	neutronu.	Dokładna	masa	protonu	wynosi	1,007276 u,	masa	neutronu	1,008665 u,	
deficyt	masy	deuteronu	wyrażony	w	jednostkach	energii	wynosi	2,225	MeV.
Oblicz masę deuteronu. Wynik podaj w atomowych jednostkach masy. 
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Zadanie 18. (0–1)
W	ciągu	każdej	sekundy	około	4	milionów	ton	masy	Słońca	zamienia	się	w	energię	promienistą.
Korzystając z tej informacji, oszacuj moc promieniowania Słońca.
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BRUDNOPIS (nie podlega ocenie)


