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Wypełnia uczeń

peSeL

Kod ucznia

Próbna matura z WSiP 
Marzec 2022

Egzamin maturalny z fizyki 
dla klasy 3 liceum ogólnokształcącego i klasy 4 technikum

Poziom rozszerzony

informacje dla ucznia
1. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 18 stron. Ewentualny brak stron lub inne 

usterki zgłoś nauczycielowi.

2. Na tej stronie i na karcie odpowiedzi wpisz swój PESEL i kod.

3. Rozwiązania i odpowiedzi zapisz w miejscu na to przeznaczonym przy każdym zadaniu.

4. W rozwiązaniach zadań rachunkowych przedstaw tok rozumowania prowadzący do 
ostatecznego wyniku oraz pamiętaj o jednostkach.

5. Pisz czytelnie. Używaj długopisu/pióra tylko z czarnym tuszem/atramentem.

6. Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl.

7. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie będą oceniane.

8. Możesz korzystać z Wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych na egzamin maturalny 
z biologii, chemii i fizyki, linijki oraz kalkulatora prostego. 

9. Na rozwiązanie wszystkich zadań masz 180 minut.

10. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań możesz uzyskać 60 punktów.

Powodzenia!
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zadanie 1.
Stalową kulkę wystrzelono poziomo na wysokości 20 m nad poziomem gruntu. Zakładamy, że 
można zaniedbać opory ruchu podczas lotu kulki. Wartość przyspieszenia ziemskiego przyjmu-
jemy równą 2

m10
s

. Na wykresie przedstawiono współrzędne położenia kulki w odstępach 0,2 s.
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zadanie 1.1. (0–1)
na podstawie wykresu wykaż, że wartość poziomej składowej prędkości kulki była równa 

m10
s

.

zadanie 1.2. (0–2)
na powyższym wykresie naszkicuj tor lotu kulki wystrzelonej poziomo z tej samej wysokości 

z prędkością m5
s

.



Próbny egzamin maturalny z fizyki ● Poziom rozszerzony

32022© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

zadanie 2. 
Układ do rozładowania bloków lodu z wagonu, schematycznie przedstawiony na rysunku, 
zawiera pochylnię oraz amortyzującą sprężynę. 

b = 2 m

h = 1 m

c = 3 m

a

s

Materiał, z którego wykonano pochylnię, zapewnia ruch bez tarcia. Natomiast na poziomym 
odcinku układu stała siła tarcia powoduje zmniejszenie energii kinetycznej bloku lodu o 40 % 
jej wartości początkowej. 
Uwaga: Niektóre dane potrzebne do rozwiązania zadania są zawarte na rysunku.

zadanie 2.1. (0–2)
Na rysunku przedstawiono blok podczas zsuwania się z pochylni.
narysuj i nazwij wszystkie siły działające na blok podczas tego ruchu. zapisz nazwę ruchu – 
ze względu na prędkość – jakim poruszał się blok lodu.

zadanie 2.2. (0–2)
Na rysunku przedstawiono blok podczas ruchu po poziomym odcinku.
narysuj i nazwij wszystkie siły działające na blok lodu podczas tego ruchu. zapisz nazwę 
ruchu – ze względu na prędkość – jakim poruszał się blok lodu.

v
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zadanie 2.3. (0–3)
Nieruchomy początkowo blok lodu zaczyna zsuwać się z pochylni.
Oblicz czas, po którym blok dotrze do poziomego odcinka b.

zadanie 2.4. (0–3)
Blok lodu o masie 450 kg, który rozpoczął zsuwanie się z równi bez prędkości początkowej, 
zatrzymuje się po ściśnięciu sprężyny znajdującej się na końcu układu. Oblicz, jaką wartość ma 
współczynnik sprężystości sprężyny, wiedząc, że blok spowodował jej ściśnięcie o 80 cm.

zadanie 3. (0–1)
Na równoważni wyposażonej w otwory znajdujące się w równych odległościach od siebie 
zawieszono smartfon oraz dwa obciążniki. 

Smartfon ma masę 160 g, a każdy z obciążników ma masę 100 g. Na podstawie tych danych 
rozstrzygnij, czy układ będzie w równowadze, czy zacznie się obracać. 
zaznacz poprawne zdanie.
a. Nie można rozstrzygnąć, w którą stronę układ będzie się obracał, bo nie znamy odległości 

między otworami.
B. Układ pozostanie w spoczynku.
c. Układ zacznie się obracać w stronę zgodną z ruchem wskazówek zegara.
D. Układ zacznie się obracać w stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara.
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zadanie 4. (0–4)
W grudniu 2012 roku kanadyjski astronauta Chris Hadfield nagrał piosenkę na pokładzie 
Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Grał przy tym na gitarze. Masa tej gitary była równa 
około 3 kg. Stacja kosmiczna krąży na orbicie o wysokości 420 km nad powierzchnią Ziemi. 
Przyjmij: masa Ziemi 6 . 1024 kg, promień Ziemi 6400 km.
Oblicz, jaką pracę należało wykonać, aby przenieść gitarę z powierzchni ziemi na pokład 
stacji kosmicznej. 
Nie uwzględniaj pracy wykonanej przeciwko oporom ruchu i pomiń początkową energię 
kinetyczną gitary związaną z ruchem obrotowym Ziemi.

zadanie 5. 
Uczniowie zawiesili kulkę o masie 65  g na sprężynie. Pod wpływem obciążenia sprężyna 
wydłużyła się o 3,0 cm. Następnie uczniowie wprawili kulkę w ruch drgający o stałej amplitudzie 
2,2 mm. Analizując ruch kulki, uczniowie doszli do wniosku, że był on harmoniczny. 

3,0 cm

zadanie 5.1. (0–3)
Oblicz okres drgań tej kulki zawieszonej na sprężynie. Wynik zapisz z dokładnością do 
dwóch cyfr znaczących.
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zadanie 5.2. (0–1)
Uczniowie postanowili znacznie zwiększyć amplitudę drgań. Rozciągnęli sprężynę z zawieszoną 
kulką o 3,5 cm. 
zaznacz właściwe stwierdzenie oraz jego poprawne uzasadnienie – zakreśl odpowiednie 
miejsca na karcie odpowiedzi.

Stwierdzenie

uznać za 
harmoniczny, 

ponieważ

uzasadnienie

1. Ruch kulki
można

a. odbywa się pod wpływem siły sprężystości.

B. w pewnych momentach ruchu na kulkę nie działa 
siła sprężystości. 

2.
Ruchu 
kulki
nie można c. położenie kulki zmienia się w czasie zgodnie 

z funkcją sinus.

zadanie 6.
W obwodzie przedstawionym na schemacie amperomierz wskazuje zero. Obok niego, w miejscu 
zaznaczonym kwadratem, umieszczono drugie źródło napięcia. Pomiń opory wewnętrzne obu 
źródeł sił elektromotorycznych. 

9 V

A

+ –

22 Ω

34 Ω

10 Ω

zadanie 6.1. (0–4)
a)  zaznacz na schemacie bieguny źródła napięcia umieszczonego w kwadracie, tak żeby 

w tej części obwodu nie płynął prąd.

b)  Oblicz napięcie między biegunami źródła napięcia umieszczonego w kwadracie. 
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zadanie 6.2. (0–1)
Opornik o oporze 10 Ω w opisanym schemacie składa się z drutu oporowego o długości l. Drut 
ten się zerwał. Naprawa polegała na połączeniu środka drutu z końcem opornika za pomocą 
przewodu o oporze elektrycznym, którego wartość można pominąć. Długość przewodu również 
była mniejsza. Opornik dołączono do obwodu w taki sposób, że nie zmieniło się natężenie prądu 
elektrycznego płynącego przez ten opornik.

uszkodzenie

zaznacz poprawne dokończenie zdania.
Moc prądu elektrycznego wydzielana na oporniku po naprawie w porównaniu z mocą wydzielaną 
przed uszkodzeniem jest około
a. cztery razy mniejsza. 
B. dwa razy mniejsza. 
c. cztery razy większa. 
D. dwa razy większa.

zadanie 7. 
Na rysunku przedstawiono zespół dwóch pól elektrycznych służących do rozpędzania 

oraz kierowania strumieniem protonów. Najpierw protony są rozpędzone za pomocą pola 

elektrycznego w obszarze zaznaczoneym na rysunku za pomocą prostokąta. Protony opuszczają 

ten obszar z prędkością 6 m2,4 10
s

⋅ . Następnie wpadają do obszaru jednorodnego pola 

elektrycznego między dwiema metalowymi płytami. Natężenie tego pola jest równe kN50
C

.

rozpędzenie protonu

8 cm

4 cm

P
y

ʋ

E

zadanie 7.1. (0–1)
Wewnątrz prostokąta na rysunku zaznacz linie pola elektrycznego z odpowiednim zwrotem.
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zadanie 7.2. (0–2)
Oblicz napięcie między początkiem i końcem obszaru, w którym wytwarzane jest pole 
elektryczne rozpędzające protony.

Do obszaru pola elektrycznego między dwiema metalowymi płytami protony wpadają w połowie 
odległości między tymi płytami. 

zadanie 7.3. (0–4)
Oblicz, w jakiej odległości y protony opuszczają pole elektryczne. 
Uwaga: Niektóre dane potrzebne do rozwiązania zadania są zawarte na rysunku.

zadanie 8. (0–1)
Do rurki w kształcie litery U wlano dwie ciecze. Ciecze te są rozdzielone ruchomym tłokiem.
zaznacz poprawne stwierdzenie.

powietrze

ruchomy tłok

ciecz B

ciecz A

a. Gęstość cieczy A jest większa od gęstości cieczy B.
B. Gęstość cieczy A jest mniejsza od gęstości cieczy B.
c. Gęstość cieczy A jest równa gęstości cieczy B.
D. Ciecze nie stykają się ze sobą i nie można rozstrzygnąć, która ma większą gęstość.
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zadanie 9.
W doświadczeniu Rutherforda jądra atomu złota były bombardowane przez cząstki α. Podczas 
tego eksperymentu jedna z cząstek α o energii 32,5 MeV zbliża się centralnie do jądra atomu 
złota. Minimalna odległość podczas tego zbliżenia była równa 7 . 10–15m.

zadanie 9.1. (0–2)
Oblicz wartość sił odpychania elektrycznego między jądrem złota a cząstką α w chwili 
największego zbliżenia.

zadanie 9.2. (0–2)
Promień jądra atomowego jest proporcjonalny do 3 A, gdzie A oznacza liczbę masową 
pierwiastka. 
porównaj gęstość jądra izotopu złota 197

79 au  z gęstością cząstki α. przedstaw odpowiednie 
rachunki. Zaniedbujemy wpływ energii wiązania na masę nukleonów.

zadanie 10.
Naturalny reaktor jądrowy
W 1942 roku zespół pod kierunkiem Enrica Fermiego uruchomił pierwszy na świecie reaktor 
jądrowy, w którym przeprowadzono reakcje rozszczepienia jądra uranu 235U. Moc tego reaktora 
osiągała maksymalnie około 200 W. W latach siedemdziesiątych XX w. odkryto, że nie był to 
pierwszy w dziejach Ziemi reaktor. Pierwszy reaktor był dziełem natury. Naturalny reaktor 
jądrowy pracował około 100 tys. lat temu w rejonie Oklo w Gabonie (Afryka). Maksymalna 
moc osiągana przez ten reaktor dochodziła do 100 kW. Działanie tego reaktora było następujące. 
Do skał zawierających uran wpływała woda. Pełniła ona funkcję moderatora reakcji jądrowych. 
W czasie około 30 minut skały oraz woda nagrzewały się do temperatury wrzenia wody. Wrząca 
woda wraz z parą wydostawała się z reaktora, przerywając pracę reaktora. Skały stopniowo 
obniżały swoją temperaturę i po około 3 godzinach woda znowu napełniała reaktor. Reaktor ten 
pracował przez wiele tysięcy lat, nie ulegając przy tym awariom. Jego praca została przerwana 
w wyniku wyczerpania się uranu 235U w skałach. O pracy reaktora świadczy mała zawartość 
izotopu 235U w porównaniu z izotopem 238U w odkrytych złożach uranu.

zadanie 10.1. (0–1)
zapisz, jaka substancja była moderatorem w naturalnym reaktorze jądrowym. 



Próbny egzamin maturalny z fizyki ● Poziom rozszerzony

10 2022 © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

zadanie 10.2. (0–1)
uzupełnij poniższy schemat pracy naturalnego reaktora – wpisz czas oraz nazwy 
odpowiednich substancji. 

napełnienie reaktora 

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

reakcje rozczepienia  

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

czas ................

czas  
................ odparowanie 

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

zadanie 10.3. (0–1)
Oceń prawdziwość każdego zdania. zaznacz p, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli 
zdanie jest fałszywe.

a. Pierwszy reaktor zbudowany przez człowieka miał większą moc niż 
naturalny reaktor jądrowy pracujący w Afryce. p F

B. Przerwy w pracy naturalnego reaktora były spowodowane czasowym 
brakiem paliwa jądrowego. p F

c. Naturalny reaktor jądrowy pracował w kilkugodzinnych cyklach. p F

zadanie 11.
W cylindrze, którego powierzchnia przekroju poprzecznego wynosi 8,3 cm2, znajduje się 
1,6  g azotu. Cylinder jest zamknięty tłokiem, którego masę można pominąć. Tłok może się 
przemieszczać bez tarcia wewnątrz cylindra. Początkowa objętość azotu jest równa 1,4  dm3, 
a jego temperatura 20° C. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1000  hPa. Ciepło molowe gazu 
dwuatomowego w stałej objętości 5

2VC R= .

P0 P0

P1

P0

V0

V1
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zadanie 11.1. (0–2)
Sprawdź, wykonując odpowiednie obliczenia, czy masa azotu w cylindrze jest równa około 
1,6 g. 

Na tłok położono obciążnik o masie 2,3 kg. Pod wpływem obciążenia gaz zmniejszył swoją 
objętość. Temperatura gazu w cylindrze się nie zmieniła.

zadanie 11.2. (0–3)
Oblicz, o ile zmniejszyła się objętość azotu podczas sprężania.

zadanie 11.3. (0–1)
Po pewnym czasie azot w cylindrze został ogrzany. Tłok z obciążnikiem się podniósł.
Oceń prawdziwość każdego zdania. zaznacz p, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli 
zdanie jest fałszywe.

a. Podczas rozprężania izobarycznego gaz wykonuje pracę. p F

B. Gdy temperatura azotu w cylindrze wzrosła od 20° C do 40° C, to podwoiła 
się jego objętość. p F

c. Ciepło molowe azotu podczas rozprężania w stałym ciśnieniu jest większe 
od ciepła molowego podczas rozprężania w stałej objętości. p F



Próbny egzamin maturalny z fizyki ● Poziom rozszerzony

12 2022 © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

zadanie 12. 
Uczniowie badali, jak zmienia się wartość indukcji magnetycznej w zależności od odległości 
od prostoliniowego przewodnika. Używali do tego celu przewodu oraz kompasu. Kompas był 
ustawiony bezpośrednio pod przewodem. Układ doświadczalny umożliwiał zmiany odległości 
kompasu od przewodu. Gdy w przewodzie nie płynął prąd, igła kompasu wskazywała kierunek 
północny. Gdy w przewodzie płynął prąd, to igła odchylała się od kierunku północnego. Podczas 
zmian odległości kompasu od przewodu nie zmieniało się natężenie prądu płynącego w tym 
przewodzie. Na rysunku przedstawiono schemat układu doświadczalnego.

kompas

przewód

podstawka z drewna

odległość kompasu  
od przewodu

d

zadanie 12.1. (0–1)
Uczniowie ustawili kompas w pewnej odległości od przewodu. Gdy w przewodzie płynął prąd, 
igła kompasu wychyliła się o kąt 45°.
narysuj ułożenie igły kompasu w opisanej sytuacji. Oznacz jej bieguny literami n oraz S. 

S

kompas kompas

bez prądu kierunek przepływu 
prądu

N

zadanie 12.2. (0–1)
Oceń prawdziwość każdego zdania. zaznacz p, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli 
zdanie jest fałszywe.

a. Drewno jest materiałem ferromagnetycznym i dlatego dobrze się nadaje na 
podstawkę pod kompas podczas doświadczenia. p F

B. Obudowa magnesu jest wykonywana z materiałów ferromagnetycznych, 
aby pole magnetyczne nie wnikało do wnętrza kompasu. p F

c. Izolacja przewodu jest wykonana z materiału, przez który przenika pole 
magnetyczne. p F
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zadanie 12.3. (0–2)
Składowa pozioma ziemskiego pola magnetycznego w miejscu wykonywania pomiarów przez 
uczniów miała wartość 40 μT. W pewnej odległości kompasu od przewodu, gdy w przewodzie 
płynął prąd elektryczny, igła kompasu odchyliła się o kąt 30° od kierunku północnego.
Oblicz wartość indukcji pola magnetycznego, którego źródłem był przewód, w miejscu, 
w którym znajdowała się igła kompasu.

zadanie 12.4. (0–3)
Uczniowie mierzyli kąt odchylenia igły kompasu w różnych jej odległościach od przewodu. Na 
podstawie tych pomiarów ustalali wartości indukcji magnetycznej. Wyniki pomiarów zostały 
przedstawione w tabeli.

Odległość od przewodu (cm) 2,0 2,4 2,8 3,1 3,4 3,7

indukcja magnetyczna (μT) 19,2 15,8 13,6 12,2 11,2 10,4

a) Sporządź wykres zależności indukcji magnetycznej od odległości od przewodu.

10
0 1 2 3 r, cm

B, μT

15

20
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b)  na podstawie wykresu osądź, czy wartość indukcji magnetycznej jest odwrotnie 
proporcjonalna do odległości od przewodu. 

zadanie 13. (0–1) 
Dwa źródła: Z1 oraz Z2 wytwarzają fale kołowe rozchodzące się w jednorodnym ośrodku. 
Zaznaczone na rysunku linie oznaczają grzbiety fal. Na rysunku zaznaczono cztery punkty: A, 
B, C, D.

z1

D

A
B

C

z2

zaznacz poprawne dokończenie zdania.
Wśród zaznaczonych na rysunku punktów wzmocnienie interferencyjne występuje
a. tylko w punkcie A. 
B. w punktach A oraz B. 
c. w punktach C oraz D. 
D. w punktach B, C oraz D.

zadanie 14. (0–1)
Stojący na dnie basenu nurek jest obserwowany przez instruktora znajdującego się na brzegu. 
Sytuację przedstawia schematyczny rysunek.

powietrze

woda

nurek

instruktor
D

B

c

a

zaznacz poprawne dokończenia zdań.
Instruktor widzi nurka w obszarze oznaczonym literą a / B.
Nurek widzi instruktora w obszarze oznaczonym literą c / D.
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zadanie 15. (0–3)
Przyjmuje się, że odległość dobrego widzenia u ludzi bez wad wzroku jest równa 25 cm. Jest to 
najmniejsza odległość, z której bez wysiłku widzimy ostro przedmioty. 
Pewien człowiek widzi bez wysiłku obiekty oddalone o 25 cm, gdy ogląda je przez okulary 
o ogniskowej f = +1 m.
a) zapisz, czy okulary mają soczewki skupiające czy rozpraszające.

b) Oblicz odległość dobrego widzenia tego człowieka bez okularów.
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BRuDnOpiS 
(nie podlega ocenie)
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KaRTa ODpOWieDzi
Wypełnia uczeń

peSeL

Kod ucznia

nr 
zad. Odpowiedzi

3 a B c D

5.2 1a 1B 1c 2a 2B 2c

6.2 a B c D

8 a B c D

10.3 ppp ppF pFp pFF Fpp FpF FFp FFF

11.3 ppp ppF pFp pFF Fpp FpF FFp FFF

12.2 ppp ppF pFp pFF Fpp FpF FFp FFF

13 a B c D

14 ac aD Bc BD
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Wypełnia nauczycieL

nr
zad.

Liczba punktów

0 1 2 3 4
1.1  

1.2   

2.1   

2.2   

2.3    

2.4    

3  

4     

5.1    

5.2  

6.1     

6.2  

7.1  

7.2   

7.3     

8  

nr
zad.

Liczba punktów

0 1 2 3
9.1   

9.2   

10.1  

10.2  

10.3  

11.1   

11.2    

11.3  

12.1  

12.2  

12.3   

12.4    

13  

14  

15    

SuMa punKTÓW: _________
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