Miejsce na identyfikację szkoły

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY
z operonem
FIZYKA
POZIOM ROZSZERZONY

O
2019

Czas pracy: 180 minut
Instrukcja dla zdającego
1.	Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 15 stron (zadania 1.–19.).
Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin.
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/atramentem.
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 kalkulatora.

Życzymy powodzenia!

Za rozwiązanie
wszystkich zadań
można otrzymać
łącznie 60 punktów.

Wpisuje zdający przed rozpoczęciem pracy

PESEL ZDAJĄCEGO

KOD
ZDAJĄCEGO

Arkusz opracowany przez Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON.
Kopiowanie w całości lub we fragmentach bez zgody wydawcy zabronione.
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Fizyka. Poziom rozszerzony
Próbna Matura z OPERONEM

Zadanie 1.
Tor powietrzny jest zbudowany z odpowiednio wyprofilowanego kształtownika z nawierconymi otworkami, przez które jest wydmuchiwane powietrze. Na torze, niczym poduszkowce,
poruszają się aluminiowe ślizgacze. Ich położenia można odczytywać na przytwierdzonej skali.
Uczeń miał za zadanie przeprowadzić zderzenie dwóch ślizgaczy na torze, sfilmować je, a następnie zbadać, czy podczas tego zdarzenia został zachowany pęd i energia kinetyczna. W doświadczeniu została użyta kamera wysokiej rozdzielczości (aby można było odczytać dane
z podziałki milimetrowej) pracująca z prędkością 25 klatek na sekundę. Ponieważ stalowe zderzaki, będące oryginalnym wyposażeniem toru, odkształcały się w sposób trwały, rozpraszając
część energii kinetycznej, zostały zastąpione magnesami neodymowymi. Przyklejono je do ślizgaczy plasteliną i skierowano ku sobie biegunami jednoimiennymi. Taka konstrukcja pozwala
domniemywać, iż zderzenia będą doskonale sprężyste. Magnesy wystawały na odległość 1 cm
od ślizgaczy, do których zostały przytwierdzone.

Zadanie 1.1. (0–3)
Uczeń na podstawie filmu odczytał położenia poszczególnych ślizgaczy klatka po klatce. W poniższej tabeli podano kolejno odczytane współrzędne tych końców podstaw ślizgaczy, które są
zwrócone do siebie (chodzi o profile aluminiowe, nie o magnesy).
Sporządź wykres zależności położenia od czasu dla obu ślizgaczy w jednym układzie współrzędnych.
x1[mm]

469 479 489 499 509 519 529 538 545 549 551 552 553 553 554 554

x2[mm]

639 633 627 621 615 609 604 602 605 614 627 642 658 674 690 706
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Zadanie 1.2. (0–4)
Masa pierwszego ślizgacza wynosiła 409 g, a masa drugiego wynosiła 172 g.
Na podstawie danych lub wykresu sporządzonego w zadaniu 1.1. oblicz prędkości obu ślizgaczy przed zderzeniem i po zderzeniu. Następnie zbadaj, czy w trakcie analizowanego zjawiska
pęd całego układu został zachowany.

Zadanie 2.
Z identycznych równi staczają się bez poślizgu następujące bryły:
A. kula
B. walec
C. rura cienkościenna
D. kula z nieważkiego materiału z umieszczoną w środku masą punktową
Ich ruchy rozpoczęły się w tej samej chwili. Masy i promienie brył są identyczne.

Zadanie 2.1. (0–2)
Uzupełnij poniższe zdanie.
Jako pierwsza do podstawy równi dotrze bryła oznaczona literą .................................., ponieważ
..............................................................................................................................................................
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Zadanie 2.2. (0–1)
Wybierz właściwe uzupełnienie zdania spośród A–B oraz jego uzasadnienie spośród 1.–2.
Założenie o identyczności mas brył w powyższym zadaniu było
A.
B.

konieczne,
ponieważ
zbędne,

1.
2.

ruch ciał w polu grawitacyjnym nie zależy od ich masy.
moment bezwładności bryły zależy od jej masy.

Zadanie 3. (0–1)
Nad głową Antka przelatuje samolot, utrzymując stałą wysokość i stałą prędkość liniową. Zakładamy, że ubytek masy samolotu związany ze zużyciem paliwa jest pomijalny.
Zaznacz poprawne dokończenie zdania.
Moment pędu samolotu względem Antka:
A. najpierw rośnie, potem maleje.
B. najpierw maleje, potem rośnie.
C. nie zmienia się.
D. jest stale równy 0.

Zadanie 4. (0–5)

m
Wahadło Oberbecka jest zbudowane z krzyżaka mogącego wykonywać ruch obrotowy wokół osi dzięki łożyskom w dużym
stopniu eliminującym tarcie. Do krzyżaka mocuje się za pomocą śrub stalowe obciążniki. Rozmieszczenie tych obciążników
determinuje moment bezwładności całego wahadła.
Załóżmy, że wahadło o początkowym momencie bezwładności
0,007 kg · m2 obraca się bez tarcia i napędu z częstotliwością
5 Hz. Dwa przeciwległe obciążniki, o masach 150 g każdy, nie
były przykręcone śrubami, tylko połączone nitką. W pewnym
m
momencie nitkę przepalono, skutkiem czego odległość obciążników od osi obrotu wzrosła z 10 cm do 20 cm.
Oblicz częstotliwość ruchu wahadła po przemieszczeniu się ciężarków (potraktuj je jako masy
punktowe).

4

N6767_arkusz-zapas.indd 4

2018-11-22 11:25:23

Fizyka. Poziom rozszerzony
Próbna Matura z OPERONEM

Zadanie 5.
Kometa Halleya była pierwszą w dziejach astronomii
zidentyfikowaną kometą okresową. Jej orbita jest mocno wydłużona, a średnia odległość od Słońca wynosi
17,8341 jednostek astronomicznych. Jądro komety jest
zbudowane ze skał, lodu i innych niezidentyfikowanych związków chemicznych. Kształt jądra jest bardzo
nieregularny, a na jego powierzchni występują liczne
wzgórza i kratery. Podczas każdego zbliżenia do Słońca około 250 milionów ton materii komety odparowuje
i ulatnia się w przestrzeń kosmiczną, tworząc charakterystyczny warkocz.
Na potrzeby obliczeń przyjmij, że jądro komety jest
jednorodną kulą o średnicy 11 km i gęstości 200

kg
.
m3

Zadanie 5.1. (0–2)
Trzecie prawo Keplera ma zastosowanie nie tylko dla planet poruszających się po orbitach
kołowych, lecz także dla wszelkich ciał niebieskich krążących wokół Słońca po orbitach eliptycznych (również wydłużonych). W takim przypadku promień orbity należy zastąpić średnią
odległością ciała niebieskiego od Słońca.
Oblicz okres obiegu komety wokół Słońca.
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Zadanie 5.2. (0–2)
Oblicz przyspieszenie grawitacyjne na powierzchni komety.

Zadanie 5.3. (0–2)
Oblicz pierwszą i drugą prędkość kosmiczną dla komety.

Zadanie 6. (0–2)
Wahadło sekundowe to wahadło matematyczne o takiej długości, że jego okres drgań na powierzchni Ziemi wynosi 1 s.
Oblicz okres drgań wahadła sekundowego umieszczonego we wnętrzu windy poruszającej się
m
w górę z przyspieszeniem 2 2 .
s
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Zadanie 7. (0–2)
Niewielki przedmiot o ciężarze Q zawieszono niesymetrycznie na
dwóch nitkach, jak na rysunku.
Naszkicuj na zamieszczonym rysunku, jak rozkłada się ciężar
tego przedmiotu na składowe – siły naciągu obu nitek. Uzasadnij,
dlaczego długości tych składowych są różne.
Q
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Zadanie 8.
Kamień spada swobodnie w ziemskim polu grawitacyjnym. Na wysokości 20 m wartość jego prędkości wynosi 20

m
m
. Siły oporu powietrza pomiń. Dla uproszczenia przyjmij g =10 2 .
s
s

Zadanie 8.1. (0–3)
Oblicz wartość prędkości tego kamienia na wysokości 5 m.

Zadanie 8.2. (0–3)
Oblicz, na jakiej wysokości wartość prędkości kamienia wynosiła 10

m
.
s
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Zadanie 9.

p [kPa]

Gaz doskonały o temperaturze początkowej 500 K
rozprężył się od objętości 1 m3 do objętości 3 m3.
Zależność jego ciśnienia od objętości przedstawiono na wykresie.

Zadanie 9.1. (0–2)
Oblicz temperaturę końcową tego gazu.

700
600
500
400
300
200
100
0

1

2

3

4 V [m3]

Zadanie 9.2. (0–2)
Oblicz pracę wykonaną przez gaz podczas rozprężania.
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Zadanie 10. (0–1)
Oceń prawdziwość dokończeń poniższego zdania. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo
F – jeśli jest fałszywe.
Pole magnetyczne działa na
1.
2.
3.
4.

nieruchome ładunki.
ruchome ładunki.
przewodniki z prądem.
rozpędzone neutrony.

P
P
P
P

F
F
F
F

Zadanie 11. (0–1)
Oceń prawdziwość dokończeń poniższego zdania. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo
F – jeśli jest fałszywe.
Cząstka naładowana, która wpadła w obszar jednorodnego pola magnetycznego, może poruszać się wzdłuż
1.
2.
3.
4.

prostej.
okręgu.
paraboli.
linii śrubowej.

P
P
P
P
R1

Zadanie 12. (0–4)
Prąd o natężeniu I = 900 mA rozpływa się do dwóch gałęzi obwodu według podanego schematu. R1 = 10 Ω, R2 = 20 Ω.
Oblicz natężenia prądów płynących przez poszczególne oporniki,
napięcie źródła oraz moc wydzielaną w całym obwodzie.

F
F
F
F

l

R2
+ –
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Zadanie 13. (0–3)
Dwa ładunki o wartościach Q1 = +2 mC i Q2 = +8 mC umieszczono w odległości 1,2 m od
siebie.
Oblicz, w którym miejscu na odcinku łączącym te ładunki należy umieścić ładunek próbny Q3 ,
aby pozostawał on w stanie równowagi.

Zadanie 14.
N

Na ilustracji przedstawiono zjawisko indukcji elektromagnetycznej będące podstawą działania większości elektrowni świata.

S
1

0,5

0

0,5

1

mA

Zadanie 14.1. (0–1)
Wybierz właściwe odpowiedzi spośród A–B oraz 1.–2. tak, aby powstało zdanie prawdziwe.
Z

A.

prawa indukcji Faradaya

B.

reguły Lenza

wynika, że im

1.

szybciej

2.

wolniej

będziemy poruszać
magnesem, tym bardziej wskazówka się
wychyli.

Zadanie 14.2. (0–1)
Wybierz właściwe uzupełnienie zdania spośród A.–B. oraz 1.–2.
Gdy wsuwamy magnes do zwojnicy, to pole magnetyczne wytworzone przez prąd indukcyjny
działa na magnes
A.
B.

przyciągająco,
a gdy magnes wysuwamy, to działa
odpychająco,

1.
2.

przyciągająco.
odpychająco.
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Zadanie 15. (0–1)

Oceń prawdziwość poniższych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest
fałszywe.
1.
2.
3.

Zjawisko fotoelektryczne nie zachodzi natychmiast, tylko po zgromadzeniu
przez elektrony odpowiedniego zapasu energii.
Zjawisko fotoelektryczne zachodzi, gdy długość fali padającego promieniowania jest większa od wartości granicznej.
Istotę zjawiska fotoelektrycznego opisuje wzór Balmera.

P

F

P

F

P

F

Zadanie 16. (0–1)

Oceń prawdziwość poniższych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest
fałszywe.
1.
2.
3.

Kwant światła niebieskiego ma większą energię niż kwant światła pomarańczowego.
Energia elektronu w atomie wodoru jest ujemna i wzrasta, gdy elektron
przechodzi na wyższą orbitę.
Zgodnie z modelem Bohra promień drugiej orbity elektronu w atomie
wodoru jest 2 razy większy od promienia pierwszej orbity.

P

F

P

F

P

F

Zadanie 17. (0–2)

Frans jest silnie promieniotwórczym pierwiastkiem zaliczanym do metali alkalicznych. Jego
właściwości fizyczne trudno zbadać, gdyż okres połowicznego rozpadu jego najtrwalszego izotopu 223Fr wynosi zaledwie 21,8 minuty. Izotop ten występuje w przyrodzie w śladowych ilościach jako produkt rozpadu a pewnego innego pierwiastka promieniotwórczego.
Zapisz kompletne równanie rozpadu promieniotwórczego, w wyniku którego powstaje frans 223.

Zadanie 18. (0–5)

Masy atomowe wybranych izotopów przedstawiono w poniższej tabeli.
Nazwa
wodór
deuter
tryt
hel 3
hel 4
lit 6
lit 7
beryl 8
węgiel 12
azot 14
tlen 17

Symbol
1
1
2
1
3
1
3
2
4
2
6
3
7
3
8
4
12
6
14
7
17
8

H
D
T
He
He
Li
Li
Be
C
N
O

Liczba protonów
1

Liczba neutronów
Masa [u]
0
1,00727

1

1

2,01410

1

2

3,01646

2

1

3,01603

2

2

4,00260

3

3

6,01505

3

4

7,01601

4

4

8,00531

6

6

12,00000

7

7

14,00307

8

9

16,99913

12

N6767_arkusz-zapas.indd 12

2018-11-22 11:25:30

Fizyka. Poziom rozszerzony
Próbna Matura z OPERONEM

Korzystając z danych zawartych w tabeli, oblicz, ile energii wydzieli się podczas syntezy 1 grama substratów w reakcji przebiegającej zgodnie ze wzorem:
12
2
14
6C + 1D → 7 N + g
1 u = 1, 66053 ⋅ 10−27 kg

Zadanie 19.
Poniższej przedstawiono fragmenty artykułu opisującego odkrycie fal grawitacyjnych, za co
przyznano Nagrodę Nobla z fizyki w 2017 roku.
[…] Gdy automatyczna procedura analizy danych z detektorów LIGO wykryła w jednym
z nich sygnał od fal grawitacyjnych, zaalarmowała partnerskie obserwatoria. Około dwie
sekundy po momencie, w którym zakończył się „ćwierk” fal grawitacyjnych, pracujące
w kosmosie obserwatoria Fermi i INTEGRAL […] odnotowały krótki rozbłysk gamma
ze wskazanego obszaru nieba. Szybka analiza danych określiła, że obie detekcje nie są
przypadkowe i dalsze automatyczne procedury wyłuskały w danych LIGO sygnał fal grawitacyjnych również na drugim detektorze. Naukowcy zaczęli szukać sygnałów w różnych
zakresach fal elektromagnetycznych, w tym optycznego odpowiednika ich źródła. […] Jako
jeden z pierwszych sygnał świetlny zarejestrował teleskop VISTA w Obserwatorium Paranal przeznaczony do przeglądów nieba w podczerwieni. […]
Można zastanawiać się, dlaczego naukowcy tak dużą wagę przywiązują do tego odkrycia,
skoro była to już piąta detekcja fal grawitacyjnych. Jednak różni się ona istotnie od czterech
pierwszych, które dotyczyły zderzeń dwóch czarnych dziur. Tym razem zderzyły się dwie
gwiazdy neutronowe, a na dodatek zidentyfikowano optyczny odpowiednik dla źródła fal
grawitacyjnych.
Oszacowania odległości dla źródła na podstawie danych z fal grawitacyjnych i danych z fal
elektromagnetycznych są zgodne i wskazują, że zdarzenie zaszło w odległości 130 mln lat
świetlnych w galaktyce NGC 4993 widocznej w konstelacji Hydry. Jest to zatem najbliższe
źródło fal grawitacyjnych oraz jeden z najbliższych rozbłysków gamma.
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Masy zderzających się obiektów określono na 1,1 oraz 1,6 masy Słońca, co oznacza, że są to
gwiazdy neutronowe. Połączenie się dwóch gwiazd neutronowych jest główną hipotezą opisującą krótkie rozbłyski gamma. Na dodatek, według teorii, takie zdarzenie powinno skutkować wybuchem 1000 razy jaśniejszym niż wybuch gwiazdy nowej – czymś, co nazwano
kilonową. Astronomowie są przekonani, że właśnie taką kilonową udało im się dostrzec.
Kilonowe mogą być bardzo ważne dla chemicznej ewolucji Wszechświata, bowiem są uważane za główne źródło rozprzestrzeniania w kosmosie ciężkich pierwiastków chemicznych,
dla przykładu: złota i platyny. Wybuch kilonowej rozrzuca takie pierwiastki w przestrzeni
kosmicznej z prędkością nawet jednej piątej prędkości światła. […]
Krzysztof Czart, Fale grawitacyjne i błysk światła kilonowej, „Urania” 2017, nr 6.

Zadanie 19.1. (0–2)
Napisz, z jaką prędkością rozchodzą się fale grawitacyjne. Uzasadnij odpowiedź.

Zadanie 19.2. (0–1)
Wybierz właściwe uzupełnienie zdania spośród A–C oraz jego uzasadnienie spośród 1.–3.
Obiekt powstały z połączenia opisywanych gwiazd neutronowych ma masę
A.

mniejszą niż

B.

równą

C.

większą niż

1.
2,7 masy
Słońca,
ponieważ

2.
3.

podczas zderzeń gwiazd obowiązuje zasada zachowania masy.
energia zderzenia zamienia się w masę dodatkowych cząstek.
część masy zostaje wypromieniowana w postaci
fal grawitacyjnych i elektromagnetycznych oraz
rozrzucona po okolicy.

Zadanie 19.3. (0–1)
Zapisz, ile czasu co najmniej potrzeba, aby obłoki metali ciężkich powstałe po wybuchu kilonowej przemierzyły dystans 1 roku świetlnego.

14

N6767_arkusz-zapas.indd 14

2018-11-22 11:25:30

Fizyka. Poziom rozszerzony
Próbna Matura z OPERONEM

BRUDNOPIS (nie podlega ocenie)
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