
Instrukcja dla zdającego

 1.  Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 18 stron (zadania 1–18). 
Ewentualny brak stron zgłoś nauczycielowi nadzorującemu egzamin.

 2. Odpowiedzi do każdego zadania zapisz w miejscu na to przeznaczonym.
 3.  W rozwiązaniach zadań rachunkowych przedstaw tok rozumowania  

prowadzący do ostatecznego wyniku oraz pamiętaj o podaniu jednostek.
 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.  Podczas egzaminu 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 kod.
 9.  Nie wpisuj żadnych znaków w części przeznaczonej dla osoby sprawdzającej.

Powodzenia!
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Próbny egzamin maturalny z Nową Erą 
Fizyka – poziom rozszerzony

Zadanie 1. (0−2)  
Podczas pokazów lotniczych samolot A wznosił się pod kątem a = 20° do poziomu z prędkością 
200 h

km . Jednocześnie samolot B obniżał lot także pod kątem a = 20° do poziomu z prędkością 200 h
km . 

W pewnej chwili samolot B znalazł się nad samolotem A (jak na rysunku). 

Na rysunku powyżej wyznacz graficznie wektor prędkości, z jaką zbliżają się do siebie samoloty 
A i B. Oblicz wartość tej prędkości.

Zadanie 2. (0−2) 
Autobus przebył trasę z Krakowa do Warszawy ze średnią wartością prędkości 60 h

km  i od razu wyruszył 
w drogę powrotną.

Oblicz średnią wartość prędkości, z jaką powinien wracać, aby jego średnia wartość prędkości 
(inaczej: średnia szybkość, vśr 

s
t= ) na całej trasie, tam i z powrotem, była równa 70 h

km . 

B

A

a

a

vB

vA
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Próbny egzamin maturalny z Nową Erą 
Fizyka – poziom rozszerzony

Zadanie 3. 
Pracownik wesołego miasteczka stoi na środku karuzeli obracającej się powoli, ze stałą prędkością 
kątową. Wykonuje ona 6 obrotów na minutę. W pewnej chwili pracownik zaczyna iść wzdłuż promienia 
karuzeli (jak na rysunku), ze stałą względem niej prędkością. 

Zadanie 3.1. (0−2)
Oceń prawdziwość poniższych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest 
fałszywe.

1. Tor ruchu pracownika względem karuzeli jest prostoliniowy. P F

2. Wartość prędkości pracownika względem ziemi rośnie. P F

3. Przyspieszenie dośrodkowe pracownika maleje. P F

4. Tor ruchu pracownika względem ziemi jest okręgiem. P F

Zadanie 3.2. (0−2)
Pracownik zostawił skrzynkę z narzędziami o masie 3,5 kg w odległości 2 m od środka karuzeli. 
Pomimo ruchu obrotowego karuzeli skrzynka pozostała względem niej nieruchoma. 

Oblicz wartość siły tarcia działającej na skrzynkę.

Wypełnia
sprawdzający

Nr zadania 1 2 3.1 3.2

Maks. liczba pkt 2 2 2 2

Uzyskana liczba pkt
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Próbny egzamin maturalny z Nową Erą 
Fizyka – poziom rozszerzony

Zadanie 4. 
Eksperymentalny model rakiety po starcie z powierzchni Ziemi ma się przez 4 s wznosić pionowo 
w górę ze stałym przyspieszeniem 15 s

m
2 , do wyczerpania paliwa. Analizowano ruch tej rakiety 

w maksymalnym uproszczeniu, z pominięciem oporu powietrza.

Zadanie 4.1. (0−1)
Zaznacz właściwe dokończenie zdania wybrane spośród A–C oraz jego poprawne uzasadnienie 
wybrane spośród 1.–3.

Rakieta może się wznosić ze stałym przyspieszeniem, jeżeli siła ciągu silnika

A. maleje, 

ponieważ

1. masa rakiety maleje.

B. wzrasta, 2. prędkość rakiety rośnie. 

C. jest stała, 3. przyspieszenie ziemskie jest stałe.

Informacja do zadań 4.2 oraz 4.3.
Przyjmij następujące oznaczenia:

v1 – maksymalna prędkość rakiety podczas wznoszenia

v2 – prędkość końcowa, z którą rakieta uderzyła o ziemię

t1 – czas od startu rakiety do chwili wyłączenia silnika

t2 – czas od startu do chwili osiągnięcia maksymalnej wysokości

t3 – czas od startu do chwili upadku rakiety na ziemię

Zadanie 4.2. (0−4)
Oblicz maksymalną wysokość osiągniętą przez rakietę. Przyjmij g = 10 s

m
2 .
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Próbny egzamin maturalny z Nową Erą 
Fizyka – poziom rozszerzony

Zadanie 4.3. (0−2)
Na poziomej osi x przedstawionego układu współrzędnych zaznaczono czasy: t1, t2, t3.

Naszkicuj wykres pionowej współrzędnej wektora prędkości rakiety v(t) od chwili startu do chwili 
upadku na ziemię. Na osi pionowej zaznacz v1 i v2 bez podawania ich wartości liczbowych, tzn. bez 
uzupełniania skali na osi pionowej.

Zadanie 5. (0−2) 
Rurka o kształcie litery U zawiera wodę oraz inną, niemieszającą się z wodą, ciecz o mniejszej gęstości 
(jak na rysunku).

Podkreśl właściwe określenia wybrane spośród podanych w nawiasach, tak aby dokończenia  
zdań 1. i 2. były prawdziwe.

Jeżeli do rurki dolejemy

1. wody z lewej strony, to różnica poziomów cieczy Dh (zmaleje / nie zmieni się / wzrośnie).

2. nieznanej cieczy z prawej strony, to różnica poziomów cieczy Dh (zmaleje / nie zmieni się / wzrośnie).

t3t2t1 t
0

vy

Dh

woda

nieznana
ciecz

Wypełnia
sprawdzający

Nr zadania 4.1 4.2 4.3 5
Maks. liczba pkt 1 4 2 2

Uzyskana liczba pkt
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Próbny egzamin maturalny z Nową Erą 
Fizyka – poziom rozszerzony

Zadanie 6. (0−2)  
Jednorodna belka o masie 80 kg i długości 4 m została zgięta w punkcie P pod kątem 40° do poziomu, 
a następnie zamocowana w miejscu zgięcia na poziomej osi (jak na rysunku), wokół której może się 
obracać praktycznie bez oporów. Belka jest nieruchoma dzięki pionowej nieważkiej linie doczepionej 
do końca jej krótszego, poziomego fragmentu. Długości obu części belki podano na rysunku.

Oblicz siłę napięcia liny.

40°P1 m

3 m



7      z 18

Próbny egzamin maturalny z Nową Erą 
Fizyka – poziom rozszerzony

Zadanie 7. 
Dwa jednakowe punktowe ładunki dodatnie q znajdują się na osi x (jak na rysunku). Każdy ładunek q 
wytwarza w punkcie x = 2 pole elektrostatyczne o natężeniu E.

Zadanie 7.1. (0−2)
Oceń prawdziwość poniższych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest 
fałszywe.

1. Umieszczony po lewej stronie ładunek q wytwarza w punkcie x = 1 pole  
o natężeniu E1 = 2E. P F

2. Na każdy ładunek działa siła o wartości F = q · E. P F

3. Natężenie pola układu ładunków w punkcie x = 2 jest równe E2 = 2E. P F

4. W punkcie x = 3 wektor natężenia pola układu ładunków ma zwrot w lewo. P F

Zadanie 7.2. (0−1)
Ładunek w punkcie x = 0 pozostaje równy q. 

Jaki ładunek należy umieścić w  punkcie x = 4, aby w punkcie x = 1 natężenie pola układu  
ładunków było równe zero? Wybierz poprawną odpowiedź spośród A−D.  

A. +q

B. +3q

C. +9q

D. +16q

0 1 2 3 4

+q +q

x

Wypełnia
sprawdzający

Nr zadania 6 7.1 7.2
Maks. liczba pkt 2 2 1

Uzyskana liczba pkt
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Próbny egzamin maturalny z Nową Erą 
Fizyka – poziom rozszerzony

Zadanie 8. 
W zamkniętym zbiorniku o objętości 10 dm3 znajduje się gaz o cieple molowym C R2

5
V = . Przy dnie 

zbiornika zamontowano grzałkę o mocy 20 W, zasilaną stałym napięciem 12 V. Przyjmij, że gaz pobiera 
80% ciepła wydzielanego przez grzałkę. 

Zadanie 8.1. (0−2)
Oblicz opór elektryczny grzałki. 

Zadanie 8.2. (0−2)
Uzupełnij zdanie. Zaznacz właściwe odpowiedzi wybrane spośród A–C oraz spośród 1–3.

Gaz w zbiorniku podlega przemianie A B C , w której zachodzi związek 1 2 3 .

A. izobarycznej     1. DEwewn = 0 

B. izotermicznej     2. DEwewn = Q

C. izochorycznej     3. DEwewn = W

Zadanie 8.3. (0−3)
Oblicz przyrost ciśnienia gazu w zbiorniku w czasie 1 minuty pracy grzałki. 
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Próbny egzamin maturalny z Nową Erą 
Fizyka – poziom rozszerzony

Zadanie 9. (0−1) 
Zaznacz poprawne dokończenie zdania wybrane spośród A–D.

Przemiana gazowa (dla gazu doskonałego), w której 100% dostarczonego ciepła zamieniane jest 
na pracę,
A. wiąże się ze zmianą temperatury i ciśnienia.
B. zachodzi przy stałym ciśnieniu.
C. musi się odbywać bardzo szybko.
D. jest rozprężeniem izotermicznym.   

Zadanie 10. (0−4) 
Satelita krąży na wysokości h nad powierzchnią kulistej planety o promieniu R = 5000 km (planeta 
ta jest pozbawiona atmosfery i się nie obraca). Prędkość orbitalna satelity jest równa v. Dokładnie 
taką samą prędkość v trzeba nadać pociskowi na powierzchni tej planety, aby wzniósł się on pionowo 
do góry na maksymalną wysokość h.

Oblicz wysokość h. 

Wypełnia
sprawdzający

Nr zadania 8.1 8.2 8.3 9 10
Maks. liczba pkt 2 2 3 1 4

Uzyskana liczba pkt
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Próbny egzamin maturalny z Nową Erą 
Fizyka – poziom rozszerzony

Zadanie 11. 
Do ogniwa dołączano szeregowo oporniki o oporze 1 X i za każdym razem mierzono natężenie prądu 
płynącego w obwodzie. Pomiary wykonano z dokładnością ,0 1 A! . Wyniki pomiarów zawiera tabela.

R [X] 0 1 2 3 4 5

I [A] 3,0 1,5 1,0 0,8 0,6 0,5

Zadanie 11.1. (0−3)
Narysuj wykres I(R). Zaznacz niepewności pomiarowe ∆I (pomiń niepewność R).

Zadanie 11.2. (0−3)
Oblicz SEM oraz opór wewnętrzny ogniwa, wykorzystując dane z pierwszej i drugiej kolumny 
tabeli. 
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Próbny egzamin maturalny z Nową Erą 
Fizyka – poziom rozszerzony

Zadanie 12. (0−3) 
Dwa długie prostoliniowe przewodniki, leżące w poziomej płaszczyźnie w ośrodku niemagnetycznym 
(np. w powietrzu), krzyżują się pod kątem prostym w punkcie O. Płynie w nich prąd o natężeniu  
I1 = 1 A i I2 = 2 A. Punkt P znajduje się 10 cm nad O i płaszczyzną, w której leżą przewodniki.

Wyznacz graficznie wektor wypadkowej indukcji B
"

 w punkcie P i oblicz jej wartość.

P

OI1

I2

Wypełnia
sprawdzający

Nr zadania 11.1 11.2 12
Maks. liczba pkt 3 3 3

Uzyskana liczba pkt
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Próbny egzamin maturalny z Nową Erą 
Fizyka – poziom rozszerzony

Zadanie 13. (0−2) 
Na stole leży prostoliniowy izolowany drut, w którym płynie prąd stały. Tuż nad stołem przesuwana 
jest kwadratowa ramka wykonana z takiego samego drutu.

Pod każdym z rysunków 1. i 2. zapisz, czy w sytuacji na nim przedstawionej w ramce indukuje się 
prąd elektryczny (tak / nie). Jeżeli się indukuje, to zaznacz kierunek jego przepływu. 

Zadanie 14. 
Na rysunku przedstawiono bieg promienia laserowego przez soczewkę skupiającą. Promień przecina 
oś optyczną soczewki w odległości 3 cm przed soczewką i 5 cm za soczewką.

Zadanie 14.1. (0−1)   
Oblicz ogniskową soczewki. 

1. ............ 2. ............

v v
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Próbny egzamin maturalny z Nową Erą 
Fizyka – poziom rozszerzony

Zadanie 14.2. (0−3)
Wyznacz konstrukcyjnie – z wykorzystaniem promieni biegnących przez soczewkę – położenie 
ogniska po prawej stronie soczewki. Opisz kolejne etapy konstrukcji. 

Wypełnia
sprawdzający

Nr zadania 13 14.1 14.2
Maks. liczba pkt 2 1 3

Uzyskana liczba pkt
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Próbny egzamin maturalny z Nową Erą 
Fizyka – poziom rozszerzony

Zadanie 15. (0−3) 
Na rysunku przedstawiono fragmenty widm emisyjnych wodoru i sodu. Czerwona linia w widmie 
wodoru należy do serii Balmera i odpowiada jej długość fali 658 nm. Linia ta powstaje w wyniku 
przeskoku elektronu z poziomu 3. na poziom 2. Skala długości fali jest liniowa i dla obu widm taka 
sama.

Oblicz długość fali linii niebieskiej w widmie wodoru i wyskaluj oś długości fali, a następnie 
wyznacz długość fali żółtej linii w widmie sodu. 

Zadanie 16. (0−2) 
W medycynie nuklearnej stosowane są różne izotopy, np. w diagnostyce − izotopy 19

8F i 637
1Ga. Izotopy 

te powstają bezpośrednio w reakcjach jądrowych wywoływanych przez lekkie jądra przyspieszane 
w cyklotronie. 

Uzupełnij reakcje, w których powstają wymienione izotopy.

1. 18
6O + ........................... " 19

8F + p

2.  ....................... + p " 637
1Ga + 2n  

widmo
wodoru

widmo
sodu

niebieska

żółta

czerwona

658 m, nm

�oletowa
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Próbny egzamin maturalny z Nową Erą 
Fizyka – poziom rozszerzony

Zadanie 17. (0−2) 
Próbka zawiera izotopy promieniotwórcze A i B. Czas połowicznego rozpadu izotopu A wynosi  
TA = 2 h, a izotopu B wynosi TB = 4 h. Początkowa liczba jąder izotopów NA0 = 2NB0.

Oblicz stosunek N
N

B
A  liczby jąder izotopów A i B po upływie 12 h. 

Wypełnia
sprawdzający

Nr zadania 15 16 17
Maks. liczba pkt 3 2 2

Uzyskana liczba pkt
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Próbny egzamin maturalny z Nową Erą 
Fizyka – poziom rozszerzony

Zadanie 18.
[…] w roku 2018 przyznano Nagrodę Nobla za „narzędzia zrobione ze światła”. Podzielili się nią Arthur 
Ashkin, któremu przyznano połowę nagrody za skonstruowanie tzw. pęsety optycznej (zwanej też 
szczypcami optycznymi lub pułapką optyczną), oraz Donna Strickland i Gérard Mourou […]. 

[…] Działanie pęsety optycznej oparte jest na fakcie, że światło niesie pęd. […] W wyobrażeniu pędu 
światła pomaga obraz korpuskularny, czyli obraz światła jako strumienia poruszających się fotonów. 
Mimo że fotony nie mają masy, to każdy z nich ma pęd  związany z jego energią  (a więc długością fali, 
czyli barwą światła) równaniem

p c
E

fot = ,

gdzie c jest prędkością światła. […]

Jeśli w czasie Dt na lustro pada N fotonów o tej samej energii, to ich całkowity pęd ma wartość 

p N c
E

0 = .

Zmiana pędu równa jest różnicy pędu końcowego p
k
"  i początkowego p

0
"   (czyli p p p∆

k 0
= -

" " " ), 
a  w przypadku odbicia wstecznego zachodzi ,p p

k 0
= -

" "  z czego wynika, że p p2∆
0

= -
" " . Wartość  

działającej na lustro siły F skierowanej przeciwnie do początkowego kierunku padania światła, wynosi 
zatem  

F t
p

c t
NE2∆

∆
∆= = . 

[…] Za pomocą wiązki światła o mocy rzędu miliwatów (moc wiązki ze wskaźnika laserowego jest 
rzędu 1 mW) powinno więc dać się z łatwością popchnąć lub podnieść mikrokulkę o średnicy rzędu 
mikrometrów. […]
Piotr Fita, Narzędzia zrobione ze światła. Nagroda Nobla z fizyki 2018, część I, „Delta”, kwiecień 2020, 
http://www.deltami.edu.pl/temat/fizyka/swiatlo/2020/03/28/narzedzia-zrobione-ze-swiatla/  [dostęp 12.07.2021]

Zadanie 18.1. (0−1)
Oceń prawdziwość poniższych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest 
fałszywe.

1. Pęd fotonu światła zielonego jest większy niż pęd fotonu światła czerwonego. P F

2. Siła wywierana na lustro przez wiązkę laserową zależy od mocy lasera. P F

3. Kąt padania światła ma wpływ na wartość siły działającej na lustro. P F

wiązka padająca

wiązka odbita

F
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Próbny egzamin maturalny z Nową Erą 
Fizyka – poziom rozszerzony

Zadanie 18.2. (0−3)
Mikrokulka odbijająca światło lewituje (nie spada, mimo oddziaływania grawitacyjnego), jeśli jest 
oświetlona od dołu przez wiązkę światła laserowego o mocy 1 mW. W najprostszym modelu zjawiska 
można przyjąć, że cała ta wiązka pada na kulkę, a promieniowanie działa na kulkę taką siłą, jak  
na prostopadle ustawione płaskie lustro.

Oblicz masę mikrokulki w nanogramach, z dokładnością do 1 cyfry znaczącej. 

Wypełnia
sprawdzający

Nr zadania 18.1 18.2
Maks. liczba pkt 1 3

Uzyskana liczba pkt
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BRUDNOPIS (nie podlega ocenie)


