
Arkusze i rozwiązania z fizyki - poziom podstawowy 

Czwartek, 12 maja (17:34)   Aktualizacja: Czwartek, 12 maja (20:34)  
 

 

 



 

 

 



 

Zadanie 11.2 (1 pkt) 

Zapisz, przy jakiej prędkości siła oporu powietrza będzie miała wartość 100 N. 

Wystąpi przy około 3,5 m/s. 

Zadanie 11.3 (1 pkt) 

Co powinien zrobić rowerzysta, aby przy danej prędkości zmniejszyć opór powietrza? 

Powinien przybrać bardziej opływową pozycję (np. bardzo pochylając się do przodu lub znacznie 
odchylając się do tyłu). 

 

Zadanie 12.1 (2 pkt) 

Wykaż, że prędkość Daktyla na orbicie wynosi około 5,1 m/s. 

Zadanie 12.2 (2 pkt) 

Na podstawie podanych informacji oblicz masę planetoidy Ida. Przyjmij, że planetoidę można traktować 
jako obiekt punktowy (pomiń jej kształt i rozmiary). 



 

Zadanie 13. Ważenie arbuza (3 pkt) 

Dwie koleżanki chciały wyznaczyć masę arbuza. Nie miały wagi kuchennej, ale wykorzystały sprężynę, 
linijk ę i paczkę cukru o masie 1 kg. Zawieszenie paczki cukru na sprężynie spowodowało wydłużenie 
sprężyny o 4 cm. Zawieszenie arbuza wydłużyło ją o 9 cm. 

Zadanie 13.1 (2 pkt) 

Wyznacz wartość stałej sprężystości sprężyny. 

 

Zadanie 13.2 (1 pkt) 

Wyznacz masę arbuza. 

 



 

Zadanie 14.1 (1 pkt) 

Odczytaj z wykresu i zapisz długość fali światła, które chlorofil a pochłania w obszarze krótkofalowym 
widma w maksymalnym stopniu. 

 

Zadanie 14.2 (1 pkt) 

Zapisz numer tego maksimum absorpcji spośród czterech zaznaczonych na wykresie, dla którego energia 
jednego fotonu jest najmniejsza. Uzasadnij swój wybór. 

 

Zadanie 14.3 (1 pkt) 

Korzystając z powyższego wykresu, wyjaśnij, dlaczego chlorofil nadaje roślinom zieloną barwę. 

Chlorofil nadaje roślinom zieloną barwę, gdyż współczynnik absorpcji światła o tej długości fali jest 
niewielki, co oznacza, że w większości odbija tę barwę światła. 

 
 



Zadanie 15. Rakieta (4 pkt) 

Rakieta wynosząca satelitę na orbitę ma całkowitą masę startową 3,0?106 kg. Podczas pracy silników 
wyrzucane są z prędkością 2500 m/s gazy spalinowe w ilości 13000 kg w ciągu sekundy. Siła ciągu 
silników wynosi 3,25?107 N. Przyspieszenie ziemskie ma wartość 10 m/s2. 

Zadanie 15.1 (2 pkt) 

Oblicz przyspieszenie rakiety podczas startu. 

 

Zadanie 15.2 (2 pkt) 

Czy przyspieszenie rakiety po starcie w miarę upływu czasu będzie rosło, malało, czy też pozostanie 
stałe? Napisz odpowiedź i ją uzasadnij. 

Podczas pracy silnika odrzutowego spala się paliwo w miarę upływu czasu przy stałej sile jego ciągu, 
więc przyspieszenie będzie rosło. 

Zadanie 16. Światło w szkle (3 pkt) 

W powietrzu biegnie promień światła jednobarwnego o długości fali . = 0,60 ?m i pada na płytkę szklaną.  

Zadanie 16.1 (1 pkt) 

Podaj nazwę wielkości charakteryzującej falę świetlną, która nie zmienia wartości przy przejściu 
z powietrza do szkła. 

Nie zmienia się częstotliwość. 

Zadanie 16.2 (2 pkt) 

Przyjmując, że prędkość światła w powietrzu wynosi 300 000 km/s, a w szkle 200 000 km/s, oblicz 
długość fali tego światła po wejściu do szkła. 

 



 

Z wykresu widać, że wraz ze wzrostem temperatury rośnie objętość. Zatem dla temperatury zmierzającej 
do zera bezwzględnego ciśnienie będzie zmierzać do zerowego, co wynika z równania Clapeyrona dla 
stałej objętości V, liczby moli gazu n i stałej R: pV = nRT.  

Należy poprowadzić prostą przechodzącą przez punkty pomiarowe i przedłużyć ją w taki sposób, by 
przecięła oś temperatury. Prosta powinna przeciąć oś temperatury dla wartości około - 270 stopni w skali 
Celsjusza. 

 



 

 
Zadanie 19. Rozpad promieniotwórczy (4 pkt) 

Do badań tarczycy stosuje się jod z niewielką domieszką promieniotwórczego izotopu 131I 53 . 

Masa tego izotopu wprowadzonego do organizmu wynosi 8?10-11 g (jest to całkowicie 
nieszkodliwe), a początkowa liczba rozpadów na sekundę jest równa 3,7?104. Po rozpadzie 131I53 
powstaje ksenon 131Xe 54 , który również nie wywiera szkodliwego wpływu na organizm.  

Zadanie 19.1 (1 pkt)  

Zapisz równanie przemiany jądra jodu w jądro ksenonu. 

 


