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Miejsce na naklejk´ z kodem

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY
Z OPERONEM
FIZYKA I ASTRONOMIA
POZIOM PODSTAWOWY

LISTOPAD
ROK 2009

Czas pracy 120 minut
Instrukcja dla zdajàcego
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Sprawdê, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 12 stron
(zadania 1–20). Ewentualny brak zg∏oÊ przewodniczàcemu zespo∏u nadzorujàcego egzamin.
Rozwiàzania zadaƒ i odpowiedzi zapisz w miejscu na to
przeznaczonym.
W rozwiàzaniach zadaƒ przedstaw tok rozumowania prowadzàcy do ostatecznego wyniku oraz pami´taj o jednostkach.
Pisz czytelnie; u˝ywaj d∏ugopisu/pióra tylko z czarnym
tuszem/atramentem.
Nie u˝ywaj korektora. B∏´dne zapisy wyraênie przekreÊl.
Zapisy w brudnopisie nie b´dà oceniane.
Podczas egzaminu mo˝na korzystaç z karty wybranych
wzorów i sta∏ych fizycznych, linijki oraz kalkulatora.

˚yczymy powodzenia!

Za rozwiàzanie
wszystkich zadaƒ
mo˝na otrzymaç
∏àcznie 50 punktów.

Wpisuje zdajàcy przed rozpocz´ciem pracy

PESEL ZDAJÑCEGO

KOD
ZDAJÑCEGO

Arkusz opracowany przez Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON.
Kopiowanie w ca∏oÊci lub we fragmentach bez zgody wydawcy zabronione. Wydawca zezwala na kopiowanie zadaƒ
przez dyrektorów szkó∏ bioràcych udzia∏ w programie Próbna Matura z OPERONEM.
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Fizyka i astronomia. Poziom podstawowy
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà”

ZADANIA ZAMKNI¢TE
W zadaniach od 1 do 10 wybierz i zaznacz jednà poprawnà odpowiedê.

Zadanie 1. (1 pkt)
Które sformu∏owanie jest prawdziwe?
A. Kierunek wektora zaznaczamy strza∏kà.
B. Zwrot wektora zaznaczamy strza∏kà.
C. Punkt przy∏o˝enia wektora znajduje si´ na czubku strza∏ki.
D. Orientacja strza∏ki wp∏ywa na wartoÊç wektora.

Zadanie 2. (1 pkt)
Cz´stotliwoÊç obrotów karuzeli wynosi 0,2 1s . Jaka jest odleg∏oÊç krzese∏ek od osi obrotu karuzeli, je˝eli

ich pr´dkoÊç liniowa ma wartoÊç 6,3 m
s?
A. ok. 5 m
B. ok. 3 m
C. ok. 2 m
D. ok. 4 m

Zadanie 3. (1 pkt)
Gdyby odleg∏oÊç mi´dzy Ziemià i S∏oƒcem wzros∏a dwukrotnie, to si∏a oddzia∏ywania grawitacyjnego
mi´dzy nimi:
A. wzros∏aby dwukrotnie
B. wzros∏aby czterokrotnie
C. zmala∏aby dwukrotnie
D. zmala∏aby czterokrotnie

Zadanie 4. (1 pkt)
Wska˝ b∏´dne zdanie.
A. Elektryzowanie przez indukcj´ bez stosowania uziemienia jest nietrwa∏e.
B. Aby naelektryzowaç cia∏o ∏adunkiem dodatnim, nale˝y odebraç mu elektrony.
C. Trwa∏e elektryzowanie cia∏ polega na przemieszczaniu si´ ∏adunku z jednego cia∏a na drugie.
D. Elektryzowanie cia∏ polega na wytworzeniu ∏adunku podczas tarcia jednego cia∏a o drugie.

Zadanie 5. (1 pkt)
Jednorodne pole magnetyczne wyst´puje:
A. wokó∏ dipola
B. wokó∏ magnesu w kszta∏cie podkowy
C. wokó∏ prostoliniowego przewodnika z pràdem
D. wewnàtrz solenoidu

Zadanie 6. (1 pkt)
WartoÊç si∏y wyporu dzia∏ajàcej na kulk´ z plasteliny o masie 20 g zanurzonej w wodzie (g´stoÊç wog
g
dy 1
3 , g´stoÊç plasteliny 1,8
3 ) wynosi:

cm

A. 0,1 N
B. 10 N
C. 100 N
D. 1 mN

2

cm
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Zadanie 7. (1 pkt)
Chaotyczny ruch czàsteczek objawia si´ w zjawisku:
A. dyspersji
B. dysplazji
C. dyslokacji
D. dyfuzji

Zadanie 8. (1 pkt)
Wska˝ zdanie prawdziwe.
A. Przep∏yw ciep∏a stykajàcych si´ cia∏ odbywa si´ spontanicznie w kierunku od cia∏a o ni˝szej temperaturze do cia∏a o wy˝szej temperaturze.
B. Kierunek przep∏ywu ciep∏a stykajàcych si´ cia∏ nie zale˝y od ich temperatury.
C. Przep∏yw ciep∏a stykajàcych si´ cia∏ odbywa si´ spontanicznie w kierunku od cia∏a o wy˝szej temperaturze do cia∏a o ni˝szej temperaturze.
D. Kierunek przep∏ywu ciep∏a stykajàcych si´ cia∏ zale˝y od pojemnoÊci cieplnej cia∏ niezale˝nie od
ich temperatur.

Zadanie 9. (1 pkt)
SprawnoÊç silnika termodynamicznego, który w trakcie jednego cyklu oddaje ch∏odnicy 200 J ciep∏a,
a pobiera z grzejnicy 1000 J ciep∏a, wynosi:
A. 0,2
B. 0,8
C. 0,9
D. 0,6

Zadanie 10. (1 pkt)
Które ze zdaƒ jest nieprawdziwe?
Ruch obrotowy Ziemi wokó∏ w∏asnej osi jest przyczynà:
A. wschodów S∏oƒca.
B. zachodów S∏oƒca.
C. zmian po∏o˝enia gwiazd wzgl´dem Zenitu.
D. zmian po∏o˝enia gwiazd wzgl´dem siebie.
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ZADANIA OTWARTE
Rozwiàzanie zadaƒ o numerach od 11 do 20 nale˝y zapisaç w wyznaczonych miejscach
pod treÊcià zadania.

Zadanie 11. Ruch cia∏a (6 pkt)
Zale˝noÊç p´du cia∏a o masie 0,5 kg od czasu pokazano na rysunku.

[

]

kg . m
p –
s

2,5

II
I

0

1

2

11. 1. (3 pkt)
Narysuj wykres zmiany wartoÊci pr´dkoÊci od czasu dla tego ruchu.

11. 2. (1 pkt)
Nazwij ruch cia∏ w I i II fazie ruchu.

4

3

t [s]
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11. 3. (1 pkt)
Oblicz wartoÊç przyspieszenia tego cia∏a w I i II fazie ruchu.

11. 4. (1 pkt)

Jakà drog´ przeb´dzie cia∏o w II fazie ruchu, je˝eli pr´dkoÊç w tej fazie ma wartoÊç 5 m
s?

Zadanie 12. Elektrownie (2 pkt)
Ka˝da ze znanych metod produkcji energii elektrycznej ma wady i zalety. W tabeli podano pi´ç rodzajów elektrowni. Do ka˝dej z nich dopasuj jej wad´.
A. ha∏as, B. zanieczyszczenie atmosfery, C. zamykanie dróg migracji zwierzàt, D. zajmowanie du˝ych powierzchni, E. wytwarzanie niebezpiecznych odpadów, F. niska wydajnoÊç
Typ elektrowni

Wada

wiatrowa
jàdrowa
wodna
s∏oneczna
w´glowa
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Zadanie 13. ˚arówka (4 pkt)
Zwyk∏a ˝arówka zamienia oko∏o 5% energii elektrycznej na Êwiat∏o, pozosta∏a cz´Êç jest emitowana
w postaci ciep∏a. ˚arówk´ o mocy znamionowej 100 W w∏àczono do napi´cia 230 V na 10 godzin. Jakà
mas´ wody mo˝na ogrzaç od temperatury 20cC do 30cC? Ciep∏o w∏aÊciwe wody wynosi 4200

J .
kg $ K

W zadaniu pomiƒ straty ciep∏a.

Zadanie 14. Nurek (6 pkt)
Nurek g∏´binowy zszed∏ na g∏´bokoÊç 20 m.

14. 1. (3 pkt)
Ile razy ciÊnienie hydrostatyczne w wodzie morskiej jest wi´ksze od ciÊnienia w jeziorze na podanej
wy˝ej g∏´bokoÊci? G´stoÊç wody morskiej t m = 1080

6

kg
kg
3 , g´stoÊç wody w jeziorze t j = 1000
3.
m
m
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14. 2. (3 pkt)
Oblicz ciÊnienie dzia∏ajàce na skafander nurka, gdy zanurzy si´ on w wodzie morskiej na g∏´bokoÊç
40 m. Otrzymanà wartoÊç wyraê w MPa. CiÊnienie atmosferyczne 1000 hPa, przyspieszenie ziemskie
g = 10 m2 .
s

Zadanie 15. Kula (4 pkt)
Na si∏omierzu zawieszono w powietrzu kul´. Wskazania wynios∏y 2 N. Po zanurzeniu kuli w wodzie
wartoÊç wskazywanej si∏y wynios∏a 0,8 N. Nast´pnie kul´ puszczono swobodnie w wodzie. Po pewnym czasie od rozpocz´cia ruchu pr´dkoÊç opadania osiàga sta∏à wartoÊç. WyjaÊnij, dlaczego tak si´
dzieje. Oblicz mas´ kulki oraz wartoÊç si∏ oporu dzia∏ajàcych na t´ kulk´ w czasie ruchu jednostajnego.
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Zadanie 16. Jednorodne pole elektryczne (4 pkt)
Mi´dzy dwiema poziomymi p∏ytkami wytworzono jednorodne pole elektryczne. Górna p∏ytka zosta∏a naelektryzowana dodatnio, a dolna ujemnie.

16. 1. (1 pkt)
Narysuj linie pola mi´dzy p∏ytkami. Oznacz zwrot linii pola.

16. 2. (1 pkt)
Czy zbli˝enie bieguna N magnesu do p∏ytki dodatnio na∏adowanej zmieni kszta∏t linii pola? Odpowiedê uzasadnij.

16. 3. (2 pkt)
Czàstkom nadano pr´dkoÊci poczàtkowe jak na rysunku poni˝ej. Narysuj prawdopodobne tory ruchu
tych czàstek w polu elektrycznym.

+

–

8

+

+

–

–

+

+

–

–

"
v

"
v

LFD-MP10-ARK1-ZP

10/23/09

10:03 AM

Page 9

Fizyka i astronomia. Poziom podstawowy
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà”

Zadanie 17. Soczewka (5 pkt)
Symetryczna soczewka dwuwypuk∏a wykonana ze szk∏a o wspó∏czynniku za∏amania 1,4 ma promieƒ
krzywizny 10 cm.

17. 1. (2 pkt)
Gdzie powstanie obraz, jeÊli przedmiot umieÊcimy w odleg∏oÊci 50 cm od soczewki?

17. 2. (1 pkt)
Oblicz powi´kszenie obrazu.

17. 3. (2 pkt)
Narysuj konstrukcj´ obrazu i podaj jego cechy.
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Zadanie 18. Pole magnetyczne Ziemi (3 pkt)
Sk∏adowa pozioma pola magnetycznego Ziemi ma wartoÊç 2 $ 10

-5

T.

18. 1. (2 pkt)
Wyznacz promieƒ krzywizny toru protonu, je˝eli jego pr´dkoÊç jest prostopad∏a do linii pola i ma
7
wartoÊç 10 m
s . Nie uwzgl´dniaj efektów relatywistycznych.

18. 2. (1 pkt)
Ze S∏oƒca w kierunku Ziemi biegnà czàstki obdarzone ∏adunkiem elektrycznym. Jakie znaczenie ma
ziemskie pole magnetyczne dla ochrony nas przed tymi czàstkami?

Zadanie 19. Przemiany jàdrowe (3 pkt)
Uzupe∏nij równania przemian jàdrowych:
12
6

4

1

C + 2 He " ___ + 1 p

198
79

1

198
80

Hg + ___

1

233
91

Pa + ___

Au + 1H "

232
90

Th + 0 n "
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Zadanie 20. Silnik (3 pkt)
Silnik spalinowy o sprawnoÊci 30% wykona∏ w ciàgu czterech cykli prac´ 2400 J. Oblicz prac´ wykonanà w jednym cyklu oraz iloÊç ciep∏a pobranego ze êród∏a i oddanego do otoczenia.
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BRUDNOPIS (nie podlega ocenie)
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