KOMUNIKAT ZARZ¥DU G£ÓWNEGO
POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZYCZNEGO

Podczas wrzeœniowego Zjazdu Fizyków Polskich, ostrej krytyce zosta³ poddany, opublikowany
przez Centraln¹ Komisjê Egzaminacyjn¹ „Informator maturalny od 2005 roku z fizyki i astronomii”,
(informator jest zamieszczony na stronie internetowej www.cke.edu.pl). Ni¿ej zamieszczono uchwa³ê
podjêt¹ w tej sprawie.
Gdañsk, 17 wrzeœnia 2003
„Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Fizycznego wyra¿a g³êbokie zaniepokojenie treœci¹
opublikowanego i rozes³anego do szkó³ „Informatora maturalnego od 2005 roku z fizyki i astronomii”. Informator opracowa³a Okrêgowa Komisja Egzaminacyjna w £odzi w porozumieniu z Centraln¹ Komisj¹ Egzaminacyjn¹ w Warszawie.
Informator zawiera istotne b³êdy merytoryczne, a zakres programowy planowanych wymagañ egzaminacyjnych wobec maturzystów jest niezgodny z obowi¹zuj¹ca podstaw¹ programow¹.
Zobowi¹zujemy Zarz¹d G³ówny PTF do wyst¹pienia do w³aœciwych w³adz oœwiatowych o natychmiastowe wycofanie tego dokumentu i spowodowanie opracowania nowej, poprawnej jego
wersji”.
PTF rozpocz¹³ swoje dzia³ania w sprawie informatora, od spotkania z zaanga¿owanymi w jego
przygotowanie Komisjami Egzaminacyjnymi. Odby³o siê ono w siedzibie Fizyki w Szkole w Warszawie w dniu 16 paŸdziernika. W spotkaniu uczestniczy³ prezes PTF, prof. dr hab. Maciej Kolwas
i dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Miros³aw Sawicki.
Spotkanie zakoñczy³o siê uzgodnieniem, ¿e do koñca grudnia PTF przed³o¿y CKE propozycjê poprawionej wersji informatora. Do dotrzymania tego terminu Zarz¹d G³ówny zobowi¹za³ Komisjê
ds Nauczania Fizyki w Szko³ach.
Zespó³, który rozpocz¹³ pracê nad popraw¹ informatora przyj¹³ nastêpuj¹ce za³o¿enia:
1. Szanuj¹c pracê poprzedników, starano siê zmieniaæ w dokumencie tylko to, co konieczne.
2. Dokonuj¹c poprawek uwzglêdniano wszystkie uwagi, jakie nadesz³y do PTF, Fizyki w Szkole
i Fotonu w formie pisemnej.
Za³¹cznik 1 przedstawia poprawione i w czêœci dotycz¹cej poziomu podstawowego znacznie
ograniczone wymagania szczegó³owe.
Zadania, które przez krytykuj¹cych zosta³y uznane za nie do przyjêcia, ze wzglêdu na

•
•
•
•

b³êdy merytoryczne,
niezgodnoœæ z podstaw¹ programow¹,
brak oryginalnoœci,

wymagania ograniczaj¹ce siê do przekszta³cania wzorów i wykonywania obliczeñ,
tj. zadania nr.1, 3, 6, 12, 14, 15, 20, 25 proponujemy usun¹æ i zast¹piæ zadaniami wybranymi
z za³¹czonej listy (za³¹cznik 2). Jak ³atwo zauwa¿yæ, celem proponowanych zadañ jest poszerzenie
wachlarza sprawdzanych umiejêtnoœci i sprawdzenie rozumienia zjawisk.
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Pozosta³e zadania zostan¹ poprawione zgodnie z „Uwagami do tematów poszczególnych zadañ
umieszczonych w Informatorze i sposobu ich oceniania” (za³¹cznik 3 ).
Zdaniem twórców poprawianego informatora dobór zadañ w du¿ym stopniu zosta³ podyktowany
koniecznoœci¹ sporz¹dzenia klucza, który sprawdzaj¹cemu pozwoli w sposób jednoznaczny oceniæ
rozwi¹zania i przyznaæ odpowiedni¹ liczbê punktów. Uwa¿amy, ¿e problem ten ma bardzo du¿e znaczenie w przygotowywaniu zadañ do egzaminu gimnazjalnego, w którym prace z czêœci matematyczno-przyrodniczej s¹ oceniane przez nauczycieli ró¿nych przedmiotów. W przypadku matury
wszystkie prace z fizyki bêd¹ oceniane przez fizyków, a liczba tych prac bêdzie nieporównywalnie
mniejsza. Skoro z zadaniami typu opisz, wyjaœnij, uzasadnij, rozstrzygnij radz¹ sobie egzaminatorzy
historii, WOS, czy biologii (³atwo to sprawdziæ, przegl¹daj¹c informatory z tych przedmiotów), to
przy dobrze opracowanych wzorach odpowiedzi poradz¹ sobie tak¿e fizycy.
Liczba proponowanych zadañ jest wiêksza od liczby zadañ skreœlonych. Chodzi nam o to, by zainteresowani fizycy zdecydowali, które uwa¿aj¹ za najlepsze i godne umieszczenia w informatorze.
(Mo¿na przysy³aæ w³asne propozycje.)
Uwagi prosimy nadsy³aæ w formie wype³nionej ankiety (za³¹cznik 4) drog¹ elektroniczn¹ lub
poczt¹, w nieprzekraczalnym terminie do10 grudnia 2003 roku, na adres ptf@fuw.edu.pl, lub Zarz¹d
G³ówny PTF, 00-681 Warszawa, ul. Ho¿a 69, z dopiskiem: Informator maturalny.
W tym czasie Zarz¹d G³ówny powo³a kilkuosobowy zespó³ niezale¿nych (od wydawców i autorów podrêczników) ekspertów, którzy do koñca grudnia zdecyduj¹ o ostatecznym kszta³cie dokumentu.

Przewodnicz¹ca Komisji ds Nauczania
Fizyki w szko³ach
dr Barbara Sagnowska

Prezes Zarz¹du G³ównego PTF
prof. dr hab. Maciej Kolwas

Warszawa, dn. 18.11.2003

Za³¹czniki:
1. Poprawione wymagania szczegó³owe
2. Wykaz zadañ proponowanych do informatora wraz z kluczem
3. Uwagi do tematów poszczególnych zadañ umieszczonych w Informatorze i sposobu ich oceniania
4. Wzór ankiety
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Za³¹cznik 1

Poprawione wymagania szczegó³owe

Uwaga: Kolumna po lewej stronie to standardy zatwierdzone przez MENiS. Poprawiono tylk,o
znajduj¹ce siê w kolumnie prawej wymagania szczegó³owe, stanowi¹ce uszczegó³owienie standardów.
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Wymagania egzaminacyjne dla poziomu podstawowego
I. WIADOMOŒCI I ROZUMIENIE
Zdaj¹cy zna, rozumie i stosuje terminy, pojêcia i prawa oraz wyjasnia procesy i zjawiska
Standard:

Opis wymagañ

Pos³uguje siê pojêciami i wielkoœciami fizycznymi do
opisywania zjawisk zwi¹zanych z:

Zdaj¹cy potrafi:

1) ruchem, jego powszechnoœci¹ i wzglêdnoœci¹:
a) wzglêdnoœci¹ ruchu,
b) maksymaln¹ szybkoœci¹ przekazu informacji,
c) efektami relatywistycznymi;

1) rozró¿niaæ pojêcia: przemieszczenia, toru i drogi,
2) wykazaæ siê wiedz¹ o wektorowym charakterze prêdkoœci
i przyspieszenia i uzasadniæ, ¿e w ruchu prostoliniowym
przyspieszonym zwroty przyspieszenia i prêdkoœci s¹
zgodne, a w opóŸnionym przeciwne,
3) opisywaæ ruch w ró¿nych inercjalnych uk³adach odniesienia
(proste przyk³ady),
4) obliczaæ drogê i szybkoœæ œredni¹ oraz wartoœci prêdkoœci
chwilowej i przyspieszenia w ruchach prostoliniowych
(jednostajnym i jednostajnie zmiennym),
5) obliczaæ wartoœæ prêdkoœci wzglêdnej w przypadku
prostoliniowych ruchów cia³ z prêdkoœciami o zwrotach
zgodnych i przeciwnych,
6) opisywaæ swobodne spadanie i rzuty pionowe,
7) opisywaæ ruch po okrêgu
r ze sta³¹ wartoœci¹ prêdkoœci
(v = const, w = const, adoœr )
8) wykazaæ, ¿e z faktu niezale¿noœci szybkoœci œwiat³a od
uk³adu odniesienia wynika, i¿
– zdarzenia równoczesne w jednym inercjalnym
uk³adzie odniesienia nie s¹ równoczesne w innym,
– informacja nie mo¿e byæ przekazywana z szybkoœci¹
wiêksz¹ ni¿ c,
9) uzasadniæ, dlaczego nie ka¿de zjawisko wczeœniejsze mo¿e
mieæ wp³yw na zjawisko póŸniejsze,
v
10) wykazaæ siê wiedz¹, ¿e w przypadkach, gdy ® 0 wzory
c
relatywistyczne na pêd i energiê kinetyczn¹ oraz wzór
wyra¿aj¹cy prawo sk³adania prêdkoœci przechodz¹ w
klasyczne,
11) pos³ugiwaæ siê zwi¹zkiem czasu w³asnego miêdzy dwoma
zdarzeniami z czasem up³ywaj¹cym miedzy nimi w innym
uk³adzie inercjalnym;

2) oddzia³ywaniami w przyrodzie:
a) podstawowymi rodzajami oddzia³ywañ,
b) polami si³ i ich wp³ywem na charakter ruchu;

1) wymieniæ podstawowe rodzaje oddzia³ywañ w przyrodzie
(grawitacyjne, elektromagnetyczne, silne, s³abe), oszacowaæ
ich zasiêg, opisaæ w³asnoœci, podaæ przyk³ady,
2) pos³ugiwaæ siê prawem Newtona powszechnej grawitacji
i prawem Coulomba do opisu oddzia³ywañ grawitacyjnych
i elektrostatycznych,
3) wskazaæ podobieñstwa i ró¿nice poznanych oddzia³ywañ,
wykorzystuj¹c cechy charakterystyczne odpowiednich si³
(wartoœæ, kierunek, zwrot),
4) stosowaæ zasady dynamiki do opisu ruchu cia³ (ruch
prostoliniowy pod dzia³aniem sta³ej si³y wypadkowej
z uwzglêdnieniem si³y tarcia i innych oporów),
5) przedstawiaæ graficznie pola: grawitacyjne,
elektrostatyczne, magnetyczne za pomoc¹ linii pola,
6) wyjaœniæ, dlaczego w przypadkach, gdy si³a ma inny
kierunek ni¿ prêdkoœæ, ruch jest krzywoliniowy (podaæ
przyk³ady takich ruchów w polach si³),
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7) korzystaæ z faktu, ¿e ruch po okrêgu (gdy v = const) mo¿e
odbywaæ siê tylko wtedy, gdy wypadkowa wszystkich si³
stanowi si³ê doœrodkow¹;
8) stosowaæ prawo powszechnej grawitacji do opisu ruchu
planet po orbitach ko³owych,
9) stosowaæ zasadê zachowania energii mechanicznej do
wyprowadzenia wzoru na wartoœæ II prêdkoœci kosmicznej;
3) makroskopowymi w³asnoœciami materii a jej budow¹
mikroskopow¹:
a) oscylatorem harmonicznym i przyk³adami
wystêpowania ruchu drgaj¹cego w przyrodzie,
b) zwi¹zkami miêdzy mikroskopow¹ budow¹ cia³ a ich
w³aœciwoœciami makroskopowymi (mechanicznymi,
elektrycznymi, magnetycznymi, optycznymi);

1) analizowaæ ruch cia³a pod wp³ywem si³y sprê¿ystej
(pos³ugiwaæ siê pojêciami: amplitudy, okresu,
czêstotliwoœci) i przemiany energii w tym ruchu,
2) opisywaæ (jakoœciowo) ruch drgaj¹cy wahad³a
matematycznego,
3) opisywaæ zjawisko rezonansu mechanicznego,
4) porównywaæ w³aœciwoœci mechaniczne cia³ sta³ych, cieczy
i gazów oraz wyjaœniaæ je na podstawie teorii
kinetyczno-molekularnej,
5) uzasadniaæ, ¿e si³y sprê¿ystoœci, si³y tarcia i si³y oporu,
jakich doznaje poruszaj¹ce siê cia³o, wynikaj¹
z oddzia³ywañ elektromagnetycznych,
6) porównywaæ w³asnoœci elektryczne przewodników,
pó³przewodników i izolatorów, wynikaj¹ce z
mikroskopowej budowy tych substancji,
7) porównywaæ w³asnoœci magnetyczne substancji dia-, parai ferromagnetycznych, wynikaj¹ce z ró¿nic w ich budowie
mikroskopowej; wyjaœniaæ ich wp³yw na pole magnetyczne,
8) podawaæ przyk³ady zastosowañ w ¿yciu i technice
urz¹dzeñ, w których wykorzystuje siê w³aœciwoœci
mechaniczne, elektryczne, magnetyczne i optyczne cia³;

4) porz¹dkiem i chaosem w przyrodzie:
a) procesami termodynamicznymi, ich przyczynami
i skutkami oraz zastosowaniami,
b) procesami odwracalnymi i nieodwracalnymi,
c) drug¹ zasad¹ termodynamiki;

1) podaæ przyczyny zaburzenia stanu równowagi
termodynamicznej cia³a makroskopowego, wywo³uj¹ce
okreœlony proces termodynamiczny,
2) poprawnie stosowaæ pojêcia: temperatury, energii
wewnêtrznej i ciep³a w opisie procesów
termodynamicznych oraz wskazywaæ makroskopowe
i mikroskopowe skutki tych procesów,
3) stosowaæ pierwsza zasadê termodynamiki do opisu zmian
energii wewnêtrznej podczas wybranych procesów
termodynamicznych (zmian stanów skupienia, sprê¿ania
gazu w os³onie adiabatycznej, wyrównywania temperatur
dwóch zetkniêtych z sob¹ cia³),
4) wyjaœniaæ drug¹ zasadê termodynamiki jako
odzwierciedlenie prawid³owoœci przyrodniczej, wskazuj¹ce
kierunek samorzutnego przebiegu procesów
termodynamicznych (od stanów bardziej do mniej
uporz¹dkowanych, a zatem bardziej prawdopodobnych),
5) powi¹zaæ (jakoœciowo) pojêcie entropii
z nieuporz¹dkowaniem (chaosem),
6) uzasadniæ (i wyjaœniaæ na przyk³adach) dlaczego wszystkie
procesy termodynamiczne zachodz¹ce w przyrodzie s¹ w
praktyce nieodwracalne,
7) opisaæ ogóln¹ zasadê dzia³ania silnika cieplnego
i wyznaczania jego sprawnoœci oraz wyjaœniaæ, jakie
ograniczenia, zwi¹zane z jego dzia³aniem wynikaj¹
z pierwszej i drugiej zasady termodynamiki;
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5) œwiat³em i jego rol¹ w przyrodzie:
a) œwiat³em jako fal¹; widmem fal elektromagnetycznych,
b) dyfrakcj¹ i interferencj¹ œwiat³a,
c) polaryzacj¹ œwiat³a,
d) odbiciem i za³amaniem œwiat³a, rozszczepieniem œwiat³a
bia³ego, barw¹ œwiat³a,
e) kwantowym modelem œwiat³a, zjawiskiem
fotoelektrycznym i jego zastosowaniami,
f) budow¹ atomu, widmami atomowymi i zastosowaniem
(analiza widmowa),
g) zasad¹ dzia³ania i zastosowaniami lasera;

1) uwzglêdniaæ zale¿noœæ barwy œwiat³a od czêstotliwoœci
i d³ugoœci fali œwietlnej,
2) wykazaæ siê rozumieniem zale¿noœci d³ugoœci fali od jej
czêstotliwoœci i szybkoœci rozchodzenia siê w danym
oœrodku,
3) analizowaæ zjawiska odbicia i za³amania œwiat³a,
4) opisywaæ zjawiska ca³kowitego wewnêtrznego odbicia,
5) wyjaœniaæ zjawisko rozszczepienia œwiat³a w pryzmacie
i opisywaæ widmo œwiat³a bia³ego,
6) konstruowaæ obrazy w soczewce skupiaj¹cej i rozpraszaj¹cej
dla ró¿nych po³o¿eñ przedmiotu i okreœlaæ cechy
powsta³ego obrazu,
7) obliczaæ ogniskow¹ soczewki, znaj¹c promienie krzywizny
i wzglêdny wspó³czynnik za³amania materia³u, z którego
jest wykonana,
8) pos³ugiwaæ siê pojêciami: powiêkszenie i zdolnoœæ
skupiaj¹ca soczewki,
9) stosowaæ równania zwierciad³a sferycznego i cienkiej
soczewki,
10) opisywaæ sposoby korekcji dalekowzrocznoœci
i krótkowzrocznoœci,
11) przedstawiaæ budowê podstawowych przyrz¹dów
optycznych (lupa, aparat fotograficzny, oko),
12) opisywaæ zjawisko dyfrakcji œwiat³a i przejœcia przez siatkê
dyfrakcyjn¹,
13) stosowaæ siatkê dyfrakcyjn¹ do wyznaczania d³ugoœci fali
œwietlnej,
14) opisywaæ sposoby otrzymywania œwiat³a spolaryzowanego
i podaæ przyk³ady jego wystêpowania w przyrodzie,
15) opisywaæ zjawisko fotoelektryczne zewnêtrzne i wyjaœniaæ
je zgodnie z za³o¿eniami kwantowego modelu
promieniowania elektromagnetycznego,
16) formu³owaæ podstawowe za³o¿enia modelu Bohra atomu
wodoru,
17) obliczaæ czêstotliwoœæ i d³ugoœæ fali emitowanej przez
atom wodoru podczas przeskoku elektronu miêdzy orbitami,
18) wyjaœniæ sposób powstawania widma emisyjnego
i absorpcyjnego oraz przedstawiæ zastosowanie analizy
widmowej,
19) wyjaœniæ zasadê dzia³ania lasera i wymieniæ jego
zastosowania;

6) energi¹, jej przemianami i transportem:
a) formami energii,

1) pos³ugiwaæ siê pojêciami pracy i mocy,
2) rozró¿niaæ rodzaje energii: kinetyczn¹, potencjaln¹
ciê¿koœci i potencjaln¹ sprê¿ystoœci, energiê wewnêtrzn¹,
3) pos³ugiwaæ siê pojêciem energii wi¹zania dla uk³adu cia³
oddzia³uj¹cych grawitacyjnie i elektrostatycznie,
4) wykazaæ siê rozumieniem pojêcia energii spoczynkowej
i poprawnej interpretacji wzoru Es = mc2 ,
5) stosowaæ zasadê zachowania energii,
6) rozpoznawaæ sk³ad j¹der atomowych i izotopów
pierwiastków na podstawie znajomoœci liczby porz¹dkowej
i masowej,
7) opisywaæ reakcjê rozszczepienia j¹dra uranu i reakcjê
³añcuchow¹,
8) pos³ugiwaæ siê pojêciami niedoboru (deficytu) masy
i energii wi¹zania j¹dra oraz wyjaœniæ pochodzenie energii
j¹drowej,

b) równowa¿noœci¹ masy i energii,
c) rozszczepieniem j¹dra atomowego i jego
zastosowaniami,
d) rodzajami promieniowania j¹drowego i jego
zastosowaniami,
e) transportem energii w ruchu falowym,
f) konwekcj¹ i promieniowaniem,
g) przewodnictwem cieplnym i elektrycznym;
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9) wymieniæ w³asnoœci promieniowania j¹drowego (a , b , g ),
jego zastosowania i zwi¹zane z nim zagro¿enia,
10) stosowaæ prawo rozpadu promieniotwórczego
z uwzglêdnieniem czasu po³owicznego rozpadu,
11) stosowaæ zasadê zachowania ³adunku i liczby nukleonów
do zapisu reakcji i przemian j¹drowych,
12) opisywaæ transport energii w ruchu falowym,
13) opisywaæ zjawiska konwekcji, promieniowania
i przewodnictwa cieplnego (porównywaæ je
z przewodnictwem elektrycznym);
7) budow¹ i ewolucj¹ Wszechœwiata:
a) modelami kosmologicznymi i ich obserwacyjnymi
podstawami,
b) galaktykami i ich uk³adami,
c) ewolucj¹ gwiazd;

1) opisywaæ reakcjê syntezy termoj¹drowej jako Ÿród³a energii
w S³oñcu i w gwiazdach,
2) opisywaæ strukturê Wszechœwiata, porównuj¹c rozmiary
obiektów i odleg³oœci miêdzy nimi,
3) opisywaæ etapy ewolucji gwiazd,
4) analizowaæ wnioski wynikaj¹ce z prawa Hubble’a,
5) na podstawie modelu Wielkiego Wybuchu opisaæ stadia
rozwoju Wszechœwiata;

8) jednoœci¹ mikro- i makroœwiata:
a) falami materii,
b) dualizmem korpuskularno-falowym materii,
c) zasad¹ nieoznaczonoœci,
d) pomiarami w fizyce,
e) jednoœci¹ praw przyrody (zakresem ich stosowalnoœci),
f) determinizmem i indeterminizmem w opisie przyrody,
g) elementami metodologii nauk przyrodniczych;

1) sformu³owaæ hipotezê de Broglie’a i zinterpretowaæ zwi¹zek
miêdzy d³ugoœci¹ fali materii a pêdem cz¹stki,
2) przedstawiæ eksperymentalne dowody falowych cech
cz¹stek,
3) podaæ przyk³ady zjawisk, w których pomiar wp³ywa
znacz¹co na stan obiektu,
4) zinterpretowaæ zasadê nieoznaczonoœci Heisenberga,
5) odró¿niaæ nieoznaczonoœæ od maksymalnej niepewnoœci
pomiarowej mierzonej wielkoœci,
6) podaæ przyk³ady wskazuj¹ce, ¿e dla œwiata dostêpnego
naszym zmys³om (makroœwiata) opis klasyczny stanowi
dobre i wystarczaj¹ce przybli¿enie opisu kwantowego,
7) wyjaœniæ znaczenie s³owa „determinizm” i podaæ przyk³ady
deterministycznych praw fizyki,
8) objaœniæ znaczenie s³owa „indeterminizm” (podaæ przyk³ady
odpowiednich zjawisk w mikroœwiecie),
9) wyjaœniæ na czym polega indukcyjna i
hipotetyczno-dedukcyjna metoda badañ fizycznych (podaæ
przyk³ady);

9) narzêdziami wspó³czesnej fizyki i metodami badawczymi
fizyków.

1) wymieniæ kilka kierunków badañ oraz zastosowania ich
wyników,
2) objaœniæ, do czego s³u¿¹: akcelerator, teleskop
i spektrometr,
3) wyjaœniæ i poprzeæ przyk³adem rolê eksperymentu
w tworzeniu i weryfikacji wspó³czesnych teorii fizycznych.
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II. KORZYSTANIE Z INFORMACJI
Zdaj¹cy wykorzystuje i przetwarza informacje z gimnazjum i z punktu I.
1) odczytuje i analizuje informacje podane w formie:
a) tekstu o tematyce fizycznej lub astronomicznej,
b) tabeli, wykresu, schematu, rysunku,
2) uzupe³nia brakuj¹ce elementy (schematu, rysunku, wykresu, tabeli), ³¹cz¹c posiadane i podane informacje,
3) selekcjonuje i ocenia informacje,
4) przetwarza informacje wed³ug podanych zasad:
a) formu³uje opis zjawiska lub procesu fizycznego, rysuje schemat uk³adu doœwiadczalnego lub schemat modeluj¹cy
zjawisko,
b) rysuje wykres zale¿noœci dwóch wielkoœci fizycznych (dobiera odpowiednio osie uk³adu wspó³rzêdnych, skalê wielkoœci
i jednostki, zaznacza punkty, wykreœla krzyw¹),
c) oblicza wielkoœci fizyczne z wykorzystaniem znanych zwi¹zków i zale¿noœci,
d) uwzglêdnia niepewnoœci pomiarowe i zaznacza je na wykresach,
e) szacuje wartoœci wielkoœci fizycznych na podstawie znajomoœci wartoœci innych wielkoœci.

III. TWORZENIE INFORMACJI
Zdaj¹cy rozwi¹zuje problemy i interpretuje informacje.
5)
6)
7)
8)
9)

interpretuje informacje zapisane w postaci: tekstu, tabel, wykresów i schematów,
stosuje pojêcia i prawa fizyczne do rozwi¹zywania problemów praktycznych,
buduje proste modele fizyczne i matematyczne do opisu zjawisk,
planuje proste doœwiadczenia i analizuje opisane wyniki doœwiadczeñ,
formu³uje i uzasadnia opinie i wnioski.

Wymagania egzaminacyjne dla poziomu rozszerzonego
Wymagania egzaminacyjne dla poziomu rozszerzonego
obejmuj¹ równie¿ przedstawiony wczeœniej zakres wymagañ dla poziomu podstawowego
I. WIADOMOŒCI I ROZUMIENIE
Zdaj¹cy zna, rozumie i stosuje terminy, pojêcia i prawa oraz wyjaœnia procesy i zjawiska.
Standard:

Opis wymagañ

Pos³uguje siê pojêciami i wielkoœciami fizycznymi
do opisywania zjawisk zwi¹zanych z:
1) ruchem i si³ami:
a) matematycznym opisem ruchu,
b) przyczynami zmian ruchu, oporami ruchu,
c) energi¹ mechaniczn¹ i zasadami zachowania
w mechanice,
d) ruchem postêpowym i obrotowym;

Zdaj¹cy potrafi:
1) sformu³owaæ warunki, w których mo¿na stosowaæ
idealizacje: punkt materialny, bry³a sztywna,
2) stosowaæ zasadê niezale¿noœci ruchów do analizy ruchów
z³o¿onych,
3) stosowaæ zasadê zachowania pêdu do zderzeñ
niesprê¿ystych oraz zasady zachowania pêdu i energii
kinetycznej do zderzeñ sprê¿ystych,
4) stosowaæ pojêcia: prêdkoœci liniowej, k¹towej,
przyspieszenia liniowego i k¹towego do opisu ruchu
obrotowego,
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5) stosowaæ zasady dynamiki do ruchów postêpowych o
obrotowych w przypadkach nie wymagaj¹cych stosowania
aparatu matematyki wy¿szej,
6) stosowaæ zasadê zachowania momentu pêdu,
7) obliczaæ energiê kinetyczn¹ bry³y sztywnej,
8) stosowaæ zasadê zachowania energii mechanicznej do ruchu
postêpowego i obrotowego,
9) opisywaæ zale¿noœci po³o¿enia, prêdkoœci, przyspieszenia,
energii kinetycznej i potencjalnej od czasu i od wychylenia
w ruchu drgaj¹cym;
2) polowym opisem oddzia³ywañ
a) polem grawitacyjnym i ruchem cia³ w polu
grawitacyjnym,
b) polem elektrycznym i ruchem cz¹stek na³adowanych w
polu elektrycznym,
c) polem magnetycznym i ruchem cz¹stek na³adowanych
w polu magnetycznym;

1) opisywaæ pole grawitacyjne i elektrostatyczne za pomoc¹
natê¿enia pola,
2) opisywaæ stany przeci¹¿enia, niedoci¹¿enia i niewa¿koœci,
3) obliczaæ pracê w polu grawitacyjnym i elektrostatycznym,
4) pos³ugiwaæ siê pojêciami energii potencjalnej masy w polu
grawitacyjnym i ³adunku w polu elektrostatycznym,
5) pos³ugiwaæ siê pojêciami potencja³u grawitacyjnego
i elektrostatycznego,
6) opisywaæ rozk³ad ³adunku elektrycznego na powierzchni
przewodnika oraz zmiany tego rozk³adu pod wp³ywem
zewnêtrznego pola elektrycznego,
7) opisywaæ ruchy cia³ w jednorodnym polu grawitacyjnym,
7) opisywaæ wp³yw dielektryka na wielkoœci charakteryzuj¹ce
pole elektrostatyczne,
8) obliczaæ wartoœæ si³y Lorentza i si³y elektrodynamicznej,
9) opisywaæ w³asnoœci pola magnetycznego za pomoc¹
indukcji tego pola,
10) obliczaæ wartoœæ wektora indukcji pola wytworzonego
przez przewodnik prostoliniowy i zwojnicê,
11) opisywaæ wzajemne oddzia³ywanie przewodników
z pr¹dem,
12) opisywaæ iloœciowo ruch cz¹stki na³adowanej
w jednorodnych polach: elektrostatycznym
i magnetycznym;

3) obwodami pr¹du sta³ego:
a) przemianami energii w obwodach pr¹du sta³ego,
b) Ÿród³ami napiêcia;

1) wyjaœniaæ pojêcia si³y elektromotorycznej i oporu
wewnêtrznego Ÿród³a napiêcia,
2) stosowaæ prawo Ohma oraz I i II prawo Kirchhoffa do
obliczeñ i analizy obwodów elektrycznych z
uwzglêdnieniem SEM i oporu wewnêtrznego ogniwa,
3) obliczaæ opór przewodnika, znaj¹c jego opór w³aœciwy
i wymiary geometryczne,
4) obliczaæ opór zastêpczy oporników,
5) opisywaæ model przewodnictwa elektrycznego w metalach,
6) obliczaæ pracê i moc pr¹du sta³ego,
7) obliczaæ sprawnoœæ przetwarzania energii w obwodach
pr¹du sta³ego,
8) podawaæ przyk³ady przemian energii elektrycznej w inne
formy energii;

4) polem elektromagnetycznym:
a) indukcj¹ elektromagnetyczn¹,
b) elektrycznymi obwodami pr¹du zmiennego (RLC),
c) obwodami drgaj¹cymi (LC),
d) falami elektromagnetycznymi i ich w³aœciwoœciami;

1) pos³ugiwaæ siê pojêciem strumienia indukcji pola
magnetycznego,
2) opisywaæ warunki wystêpowania zjawiska indukcji
elektromagnetycznej i zjawiska samoindukcji,
3) obliczaæ wartoœæ SEM indukcji i SEM samoindukcji,
4) stosowaæ regu³ê Lenza do ustalania kierunku przep³ywu
pr¹du indukcyjnego,
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5) opisywaæ dzia³ania pr¹dnicy pr¹du przemiennego
i transformatora,
6) obliczaæ wartoœci skuteczne natê¿enia pr¹du i napiêcia,
7) pos³ugiwaæ siê pojêciem pojemnoœci elektrycznej,
8) obliczaæ pojemnoœæ kondensatora p³askiego, znaj¹c jego
wymiary geometryczne,
9) obliczaæ pojemnoœæ zastêpcz¹ uk³adu kondensatorów,
10) obliczaæ pracê potrzebn¹ do na³adowania kondensatora,
11) wyjaœniaæ zjawiska zachodz¹ce w obwodach pr¹du
zmiennego, zawieraj¹cych kondensator, zwojnicê i opornik,
12) analizowaæ procesy zachodz¹ce w obwodzie LC,
13) obliczaæ d³ugoœæ fal elektromagnetycznych w zale¿noœci
od parametrów obwodu LC,
14) wymieniaæ w³asnoœci fal elektromagnetycznych i ich
zastosowania;
5) fizycznymi podstawami mikroelektroniki i telekomunikacji:
a) modelami przewodnictwa, w³asnoœciami
przewodników, dielektryków i pó³przewodników, diod¹
i tranzystorem,
b) w³aœciwoœciami magnetycznymi materii,
c) analogowym i cyfrowym zapisem sygna³ów;

1) wyjaœniæ pasmow¹ teoriê przewodnictwa przewodników,
izolatorów, pó³przewodników samoistnych
i domieszkowych,
2) opisywaæ w³asnoœci z³¹cza p-n,
3) wyjaœniæ dzia³anie diody pó³przewodnikowej,
4) wyjaœniaæ dzia³anie uk³adów prostowniczych,
5) wyjaœniæ budowê i dzia³anie tranzystora,
6) wyjaœniæ dzia³anie uk³adu wzmacniaj¹cego, zawieraj¹cego
tranzystor,
7) wyjaœniæ ró¿nice pomiêdzy analogowym i cyfrowym
zapisem sygna³ów;

6) zjawiskami termodynamicznymi:
a) zasadami termodynamiki, ich statystyczn¹ interpretacj¹
oraz przyk³adami zastosowañ,
b) opisem przemian gazowych i przejœciami fazowymi;

1) stosowaæ równanie Clapeyrona do przemian gazu
doskona³ego,
2) pos³ugiwaæ siê pojêciem ciep³a molowego w przemianach
gazowych,
3) opisywaæ i wyjaœniaæ przemiany gazu: izotermiczn¹,
izobaryczn¹, izochoryczn¹ i adiabatyczn¹,
4) stosowaæ I i II zasadê termodynamiki,
5) analizowaæ cykle termodynamiczne,
6) pos³ugiwaæ siê pojêciem przemiany fazowej;

7) zjawiskami hydrostatycznymi i aerostatycznymi oraz ich
zastosowaniami

1) pos³ugiwaæ siê pojêciem ciœnienia,
2) obliczaæ ciœnienie hydrostatyczne,
3) interpretowaæ prawo Pascala i wymieniaæ jego
zastosowania,
4) obliczaæ si³ê wyporu w cieczach i gazach, korzystaj¹c z
prawa Archimedesa.
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II. KORZYSTANIE Z INFORMACJI
Zdaj¹cy wykorzystuje i przetwarza informacje z poziomu podstawowego i punktu I.
1) odczytuje i analizuje informacje podane w formie:
a) tekstu o tematyce fizycznej lub astronomicznej,
b) tabeli, wykresu, schematu, rysunku.
2) uzupe³nia brakuj¹ce elementy (schematu, rysunku, wykresu, tabeli), ³¹cz¹c posiadane i podane informacje,
3) selekcjonuje i ocenia informacje,
4) przetwarza informacje wed³ug podanych zasad:
a) formu³uje opis zjawiska lub procesu fizycznego, rysuje schemat uk³adu doœwiadczalnego lub schemat modeluj¹cy
zjawisko,
b) rysuje wykres zale¿noœci dwóch wielkoœci fizycznych (dobiera odpowiednio osie uk³adu wspó³rzêdnych, skalê wielkoœci
i jednostki, zaznacza punkty, wykreœla krzyw¹),
c) oblicza wielkoœci fizyczne z wykorzystaniem znanych zwi¹zków i zale¿noœci,
d) uwzglêdnia niepewnoœci pomiarowe i zaznacza je na wykresach,
e) szacuje wartoœci wielkoœci fizycznych na podstawie znajomoœci wartoœci innych wielkoœci.

III. TWORZENIE INFORMACJI
Zdaj¹cy rozwi¹zuje problemy i interpretuje informacje:
1) interpretuje informacje zapisane w postaci: tekstu, tabel, wykresów i schematów,
2) stosuje pojêcia i prawa fizyczne do rozwi¹zywania problemów praktycznych,
3) buduje proste modele fizyczne i matematyczne do opisu zjawisk,
4) planuje proste doœwiadczenia i analizuje opisane wyniki doœwiadczeñ,
5) formu³uje i uzasadnia opinie i wnioski,
6) na podstawie znanych praw przewiduje przebieg zjawisk.
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Za³¹cznik 2

Wykaz zadañ proponowanych do
informatora wraz z kluczem
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Kurs podstawowy
1. Oscylator harmoniczny (3 punkty)
Jednym z najwa¿niejszych modeli, s³u¿¹cych do wyjaœniania zjawisk fizycznych, jest oscylator
harmoniczny. Jeœli klocek przyczepimy do koñca poziomo u³o¿onej sprê¿yny, przymocowanej drugim koñcem do œciany, to jego ruch po œliskiej powierzchni obrazuje ten model. Za³ó¿my, ¿e w chwili
pocz¹tkowej klocek jest w po³o¿eniu przedstawionym na rysunku, a sprê¿yna jest œciœniêta.

Poni¿sze rysunki przedstawiaj¹ ten klocek po uwolnieniu (palec przesta³ przytrzymywaæ klocek),
w ró¿nych póŸniejszych chwilach. Na rysunkach zaznaczono po³o¿enie klocka w ró¿nych chwilach,
jego prêdkoœæ chwilow¹ oraz si³ê, któr¹ sprê¿yna dzia³a na klocek.
v=0
Fmax

1.
F=0
vmax

2.
v=0

Fmax

3.

v

4.

F

F

v

5.

v

F

6.

F

7.

vmax

8.
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F=0

v

Do poni¿szych okienek wpisz numery rysunków w prawid³owej kolejnoœci od chwili rozpoczêcia
ruchu.

Ocenianie

1

4

2

5

3

7

8

6

Za poprawne wpisanie numerów rysunków – 3 punkty.

2. Pr¹dnica (2 punkty)
a) Rysunek przedstawia model pr¹dnicy. Krêc¹c korbk¹ K, powodujemy œwiecenie ¿arówki Z. Wymieñ zjawisko fizyczne,
którego odkrycie wykorzystano do budowy tego niezbêdnego
urz¹dzenia.
b) Wymieñ inne urz¹dzenie, w którym wykorzystano to samo
zjawisko.
Ocenianie
a) Za wymienienie zjawiska indukcji elektromagnetycznej –
1 punkt.
b) Za wymienienie urz¹dzenia (np. transformatora) – 1 punkt.

K

N

S
S2

S1

Z

3. Energia spoczynkowa (3 punkty)
Przeczytaj poni¿szy tekst i wype³nij znajduj¹ce siê w nim luki.
Ka¿de cia³o o masie m posiada energiê spoczynkow¹ wyra¿aj¹c¹ siê wzorem .................
Jeœli dwa cia³a przyci¹gaj¹c siê wzajemnie (na skutek oddzia³ywania dowolnego rodzaju), zbli¿¹
siê do siebie, to energia spoczynkowa uk³adu tych dwóch cia³, a wiêc masa uk³adu zmniejsza siê o Dm.
Ten ubytek masy uk³adu cia³ nazywa siê .............................................. Równoczeœnie zostaje
uwolniona energia E s = Dm× c 2 zwana ...................................
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W przypadku oddzia³ywañ grawitacyjnych jest to energia kinetyczna, prowadz¹ca przy zderzeniu
cia³ do odkszta³cania i wzrostu ich energii wewnêtrznej. W przypadku oddzia³ywañ elektromagnetycznych (np. chemicznej reakcji spalania), jest to energia wewnêtrzna produktów spalania i otoczenia. W obu wymienionych oddzia³ywaniach ubytek masy jest niemierzalnie ma³y.
Procentowo du¿y ubytek masy uk³adu nastêpuje w oddzia³ywaniach ..................................
Jeœli dwa lekkie j¹dra ³¹cz¹ siê w jedno ciê¿sze, zostaje wyemitowana du¿a energia zwana
................................................. ¯ycie na Ziemi zawdziêczamy takim reakcjom zachodz¹cym
....................................
Ocenianie
Jeœli wype³niono poprawnie wszystkie luki, tj. kolejno: E s = mc 2 , deficyt masy (lub niedobór
masy), energia wi¹zania, j¹drowych, energi¹ termoj¹drow¹ (j¹drow¹), w S³oñcu – 3 punkty.

4. Oddzia³ywania (3 punkty)
a) Podaj przynajmniej dwa ró¿ne fakty doœwiadczalne, prowadz¹ce do nastêpuj¹cego uogólnienia:
Na cia³o znajduj¹ce siê w polu grawitacyjnym Ziemi dzia³a zwrócona w jej stronê si³a grawitacyjna.
b) Przeczytaj poni¿sze stwierdzenie ogólne i podaj cztery przyk³ady oddzia³ywania elektromagnetycznego.
Ka¿de oddzia³ywanie miêdzy atomami, cz¹steczkami i cia³ami makroskopowymi, które
nie jest oddzia³ywaniem grawitacyjnym, jest oddzia³ywaniem elektromagnetycznym.
Ocenianie
a) Jeœli wœród wymienionych faktów znajduj¹ siê dwa poni¿sze – 1 punkt:
– cia³a umieszczone nad Ziemi¹ spadaj¹ na ni¹ ruchem przyspieszonym,
– Ksiê¿yc kr¹¿y wokó³ Ziemi (mo¿e byæ satelita).
b) Jeœli wœród wymienionych czterech przyk³adów znajd¹ siê nastêpuj¹ce – 2 punkt:
– wzajemne przyci¹ganie i odpychanie cia³ naelektryzowanych,
– oddzia³ywanie pola elektrycznego na cz¹stkê na³adowan¹,
– wzajemne przyci¹ganie lub odpychanie biegunów magnetycznych,
– oddzia³ywanie Ziemi i ig³y magnetycznej kompasu,
– oddzia³ywanie przewodnika z pr¹dem i ig³y magnetycznej,
– oddzia³ywanie magnesu na przewodnik z pr¹dem,
– oddzia³ywanie pola magnetycznego na poruszaj¹c¹ siê cz¹stkê na³adowan¹,
– oddzia³ywania sprê¿yste,
– lepkoœæ,
– tarcie,
– napiêcie powierzchniowe.
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5. Fiolka (3 punkty)
W odleg³oœci kilku metrów od ciebie rozbi³a siê fiolka z perfumami. Mimo, ¿e cz¹steczki powietrza
i paruj¹cej w nim substancji maj¹ w temperaturze pokojowej szybkoœci œrednie porównywalne lub
wiêksze od szybkoœci dŸwiêku, najpierw us³ysza³eœ rzêk szk³a, a znacznie póŸniej poczu³eœ zapach
perfum. Wyjaœnij, dlaczego?
Ocenianie
W jednorodnym oœrodku dŸwiêk ze Ÿród³a punktowego rozchodzi siê po liniach prostych we
wszystkich kierunkach ruchem jednostajnym (fala kulista).
Zapach perfum poczujê dopiero wówczas, gdy cz¹steczki perfum dotr¹ do mojego nosa. Cz¹steczki perfum zderzaj¹ siê ze sob¹ i z chaotycznie poruszaj¹cymi siê cz¹steczkami powietrza, wskutek
czego wielokrotnie zmieniaj¹ kierunek ruchu (poruszaj¹ siê po torze „zygzakowatym”). Przebywaj¹
wiêc znacznie d³u¿sz¹ drogê od tej, jak¹ przebywa dŸwiêk. W efekcie poruszaj¹c siê z œredni¹ szybkoœci¹, porównywaln¹ z szybkoœci¹ dŸwiêku, na przebycie tej drogi potrzebuj¹ wiêcej czasu – maks.
3 punkty.
Uwaga: OdpowiedŸ musi zawieraæ informacjê o wyd³u¿eniu czasu docierania zapachu na skutek
zderzeñ cz¹steczek perfum z cz¹steczkami powietrza. Liczba przyznanych punktów powinna byæ zale¿na od logicznego uk³adu odpowiedzi i poprawnoœci merytorycznej zdañ.

6. Struna (3 punkty)
Metalow¹ strunê gitary napiêto miêdzy punktami A i B. Œrodkowa czêœæ struny jest umieszczona
miêdzy biegunami podkowiastego magnesu. Czy mo¿esz us³yszeæ dŸwiêk po zamkniêciu obwodu, zasilanego napiêciem z sieci miejskiej? Wyjaœnij to zjawisko.

~
S
A

N

B

Ocenianie
Po zamkniêciu obwodu mogê us³yszeæ dŸwiêk – 1 punkt. Przez strunê p³ynie pr¹d sinusoidalnie
zmienny. Gdy pr¹d p³ynie od A do B, na czêœæ struny, znajduj¹c¹ siê miêdzy biegunami magnesu
dzia³a si³a elektrodynamiczna zwrócona w górê; gdy pr¹d p³ynie od B do A – dzia³a na ni¹ si³a zwrócona w dó³. Struna bêdzie wykonywaæ drgania o czêstotliwoœci równej czêstotliwoœci pr¹du z sieci –
1 punkt. Czêstotliwoœæ pr¹du ma wartoœæ 50 Hz; jest to czêstotliwoœæ, mieszcz¹ca siê w granicach
czêstotliwoœci s³yszalnych – 1 punkt.
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7. Pryzmat (4 punkty)
Szklany pryzmat o k¹cie ³ami¹cym 60° k³adziemy na stole tak, aby jego krawêdŸ ³ami¹ca by³a prostopad³a do powierzchni sto³u. Na lew¹ œcianê pryzmatu kierujemy wi¹zkê œwiat³a monochromatycznego pod niewielkim k¹tem padania a. Patrzymy wg³¹b pryzmatu w kierunku poziomym tak, jak
pokazuje rysunek. Czêœæ jego prawej œciany, zakreskowanej na rysunku, wygl¹da jak lustro.
60O
a

kierunek
obserwacji

1. Wyjaœnij to zjawisko.
2. Czy fakt, ¿e wi¹zka œwiat³a pada na pryzmat pod niewielkim k¹tem ma tutaj istotne znaczenie?
Uzasadnij odpowiedŸ, wykonuj¹c odpowiedni rysunek (najlepiej widok z góry).
Ocenianie
1. Gdy k¹t padania wi¹zki œwiat³a od wewn¹trz pryzmatu na jego praw¹ œciankê bêdzie wiêkszy od
k¹ta granicznego, to na tej œciance nast¹pi ca³kowite wewnêtrzne odbicie tej wi¹zki. Dlatego
czêœæ tej œciany dla obserwatora wygl¹da jak lustro – 1 punkt.
2. Fakt ten ma istotne znaczenie. Gdy k¹t a jest ma³y,
to ma³y jest tak¿e k¹t za³amania w pryzmacie b.
60O
Wtedy k¹t ich padania g na praw¹ œcianê pryzmatu
g
a
jest du¿y, bo suma b + g jest równa k¹towi ³ab
mi¹cemu pryzmatu (60° ). Przy dostatecznie ma³ym k¹cie a, k¹t g mo¿e mieæ wartoœæ wiêksz¹ od
k¹ta granicznego; wtedy na prawej œciance nast¹pi
ca³kowite wewnêtrzne odbicie – 2 punkty.
Rysunek – 1 punkt.

8. Rozumowania (2 punkty)
1. Rodzaj rozumowania, jaki przeprowadzamy, jeœli na podstawie teorii kinetyczno-molekularnej
gazu wnioskujemy, ¿e gaz wywiera ciœnienie na œcianki naczynia, w którym siê znajduje, nazywa siê rozumowaniem ...................................
2. Wykonujemy kilka doœwiadczeñ i w ka¿dym obserwujemy wychylenie przewodnika z pr¹dem
umieszczonego pomiêdzy biegunami magnesu. Na tej podstawie formu³ujemy uogólnienie, ¿e
tak jest zawsze.
Takie rozumowanie nosi nazwê rozumowania ................................
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Ocenianie
1. Za wpisanie „dedukcyjnym” – 1 punkt.
2. Za wpisanie „indukcyjnego” – 1 punkt.

9. Strzykawka (1 punkt)
Strzykawkê ze szczelnie zatkanym wylotem, zawieraj¹c¹ powietrze o temperaturze pokojowej,
wk³adamy do naczynia z gor¹c¹ wod¹. T³ok, który mo¿e siê swobodnie poruszaæ znajduje siê
pocz¹tkowo mniej wiêcej w po³owie strzykawki. Stosuj¹c pierwsz¹ zasadê termodynamiki do powietrza zamkniêtego w strzykawce stwierdzamy, ¿e
A) powietrze wykonuje pracê kosztem pobranego ciep³a, a jego energia wewnêtrzna nie ulega
zmianie,
B) ca³e ciep³o pobrane od wody zostaje zu¿yte na wzrost energii wewnêtrznej powietrza w strzykawce,
C) tylko czêœæ pobranego ciep³a zostaje zu¿yta na wzrost energii wewnêtrznej powietrza,
D) przyrost energii wewnêtrznej powietrza jest wiêkszy od pobranego ciep³a, bo równoczeœnie zostaje wykonana praca.
Poprawna odpowiedŸ: C.

10. Analogia (2 punkty)
W jednorodnym polu elektrostatycznym (wytworzonym w pró¿ni) o liniach zwróconych w dó³
puszczono swobodnie cz¹stkê na³adowan¹ dodatnio.
1. Porównaj ruch tej cz¹stki z ruchem cia³a spadaj¹cego swobodnie w jednorodnym polu grawitacyjnym.
2. Czy przyspieszenia: na³adowanej cz¹stki w polu elektrostatycznym i cia³a spadaj¹cego swobodnie w polu grawitacyjnym zale¿¹ od masy? Podaj uzasadnienie odpowiedzi.
Ocenianie
1. Obydwa obiekty poruszaj¹ siê (spadaj¹) ruchem jednostajnie przyspieszonym pod wp³ywem
sta³ych si³: elektrycznej i grawitacyjnej – 1 punkt.
2. Przyspieszenie cia³a spadaj¹cego w polu grawitacyjnym nie zale¿y od jego masy, a przyspieszenie cz¹stki na³adowanej w polu elektrostatycznym zale¿y od masy cz¹stki – 1 punkt.
Uzasadnienie: Wszystkie cia³a spadaj¹ce w polu grawitacyjnym w pró¿ni maj¹ takie samo przyspieszenie, bo wartoœæ si³y grawitacji jest wprost proporcjonalna do masy cia³a; si³a elektryczna nie
zale¿y od masy cz¹stki (tylko od jej ³adunku), wiêc przyspieszenia cz¹stek o ró¿nych masach bêd¹
mia³y ró¿ne wartoœci – odwrotnie proporcjonalne do mas – 2 punkty.
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11. Przyczyna i skutek (3 punkty)
W punkcie K przestrzeni nast¹pi³o w pewnej chwili zdarzenie Z1 , a w punkcie L nast¹pi³o zdarzenie Z 2 w chwili póŸniejszej. Napisz, jakie wielkoœci musimy znaæ, aby móc rozstrzygn¹æ, czy
zdarzenie Z1 mog³o byæ przyczyn¹ zdarzenia Z 2 . Uzasadnij swoj¹ wypowiedŸ.
Ocenianie
Musimy znaæ wzajemn¹ odleg³oœæ d punktów K i L i czas t, up³ywaj¹cy miêdzy zdarzeniami Z1 i Z 2
– 1 punkt.
Uzasadnienie: informacja nie mo¿e siê rozchodziæ z szybkoœci¹ wiêksz¹ ni¿ c, zatem zdarzenie Z1
d
mog³o byæ przyczyn¹ zdarzenia Z 2 tylko wtedy, gdy £ c – 2 punkty.
t
12. Porównywanie oddzia³ywañ (3 punkty)
Stwierdzono, ¿e na cz¹stkê B umieszczan¹ w ró¿nych odleg³oœciach od cz¹stki A, dzia³a w ka¿dym
przypadku zwrócona w stronê cz¹stki A, przyci¹gaj¹ca si³a
r
F, której wartoœæ jest odwrotnie proporcjonalna do kwaF
dratu odleg³oœci miêdzy tymi cz¹stkami. Masy tych cz¹stek
A
B
wynosi³y m A = 5×10-10 kg i m B = 3×10-10 kg. Wyka¿, ¿e
jeœli cz¹stki te posiadaj¹ ³adunki elektryczne, to nie mog¹ to
byæ ³adunki jednoimienne.
Ocenianie
r
Zdaj¹cy powinien przeprowadziæ nastêpuj¹ce rozumowanie: Si³a F dzia³aj¹ca na cz¹stkê B by³aby
r
r
wypadkow¹ przyci¹gaj¹cej si³y grawitacji Fg i odpychaj¹cej si³y elektrostatycznej Fel . Poniewa¿
zwroty tych si³ s¹ przeciwne, a ich wypadkowa mia³aby zwrot si³y grawitacji, wartoœæ si³y elektrostatycznej musia³aby byæ mniejsza od wartoœci si³y grawitacji.
Fel < Fg ,
q q
Gm A m B
,
ke A 2 B <
r
r2
G
q A qB < m A m B » 11×10-40 C 2 .
ke
£adunek elementarny wynosi 16
, ×10-19 C, wiêc najmniejsza mo¿liwa wartoœæ ilorazu
q A qB = e× e = 2,56×10-38 C 2 = 256×10-40 C 2 . Powy¿sza nierównoœæ nie mog³aby byæ spe³niona. Nawet gdyby ka¿da cz¹stka posiada³a ³adunek jednego elektronu, to i tak si³a elektrostatyczna by³aby
wiêksza od grawitacyjnej i si³a wypadkowa by³aby si³¹ odpychania – 3 punkty.
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13. Niepewnoœæ pomiarowa (3 punkty)
Dok³adnoœæ aparatury pomiarowej, pozwalaj¹cej mierzyæ równoczeœnie szybkoœæ v cz¹stki poruDv
szaj¹cej siê ruchem prostoliniowym i jej po³o¿enie x wynosi odpowiednio:
, mm.
= 0,01% , Dx = 01
v
Czy przy u¿yciu tej aparatury mo¿na z dok³adnoœci¹ Dx = 01
, mm ustaliæ po³o¿enie elektronu, poruszaj¹cego siê z szybkoœci¹ v = 200 m s. Uzasadnij odpowiedŸ. Przyjmij, ¿e masa elektronu wyznaczona jest dok³adnie i wynosi m e = 911
, ×10-31 kg.
Ocenianie
Zdaj¹cy powinien przeprowadziæ rozumowanie:
Obliczamy niepewnoœæ pomiarow¹ pêdu cz¹stki.
m
m
Dv = 0,0001×200 = 0,02 ,
s
s
m
m
Dp = mDv = 911
, ×10-31 kg×0,02 = 018
, ×10-31 kg – 1 punkt.
s
s
Zgodnie z zasad¹ nieoznaczonoœci
h
6,625×10-34
, Dx¢ ³
m,
D x¢ ³
4pD p
12,56×018
, ×10-31
Dx¢ ³ 2,9×10-3 m = 2,9 mm – 1 punkt.
Dx¢ = 2,9 mm, a wiêc zgodnie z zasad¹ nieoznaczonoœci po³o¿enie elektronu nie mo¿e byæ wyznaczone dok³adniej, bez wzglêdu na dok³adnoœæ u¿ytej aparatury – 1 punkt.

14. Procesy nieodwracalne (1 punkt)
Wybieraj¹c sformu³owanie a, b lub c, uzupe³nij poni¿sze zdanie tak, aby by³o prawdziwe.
„Ka¿dy proces obserwowany w ¿yciu codziennym jest nieodwracalny, poniewa¿ powrót uk³adu
termodynamicznego i jego otoczenia do stanu pierwotnego jest ..........”
a) niemo¿liwy,
b) bardzo ma³o prawdopodobny,
c) trudny do zauwa¿enia.
Ocenianie
Za wybranie sformu³owania b – 1 punkt.

15. Druga zasada termodynamiki (4 punkty)
Z poni¿szych zdañ wybierz te, które zgodnie z drug¹ zasad¹ termodynamiki s¹ fa³szywe.
1. Entropia cia³a makroskopowego nie mo¿e zmaleæ.
2. Maszyna pracuj¹ca cyklicznie nie mo¿e wykonaæ pracy równej pobranemu ciep³u.
3. Entropia uk³adu izolowanego nie mo¿e wzrosn¹æ.
4. Uk³ad izolowany nie mo¿e zmniejszyæ swojej entropii.
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Dla ka¿dego zdania uznanego przez ciebie za fa³szywe dobierz spoœród ni¿ej wymienionych
procesów odpowiedni przyk³ad.
A. Zjawisko topnienia lodu
B. Zjawisko krzepniêcia wody
C. Samorzutne rozprzestrzenianie siê gazu do ca³ej objêtoœci izolowanego naczynia
D. Skraplanie pary
Ocenianie
Fa³szywe s¹ zdania 1 i 3 – 1 punkt.
Za podanie w³aœciwego przyk³adu – 2 punkty.

16. Procesy termodynamiczne
W blaszanym naczyniu zamkniêtym ruchomym t³okiem znajduje siê gaz, którego parametry
(w stanie równowagi termodynamicznej) spe³niaj¹ nastêpuj¹c¹ zale¿noœæ: pV = CT , gdzie p, V, T to
ciœnienie, objêtoœæ i temperatura gazu, a C = 25 J K.
a) Podaj wartoœæ ciœnienia zewnêtrznego p z 0 oraz temperatury otoczenia T z 0 w chwili pocz¹tkowej (rys. A), je¿eli wiadomo, ¿e gaz by³ wtedy w stanie równowagi termodynamicznej, a jego ciœnienie i temperatura wynosi³y p0 i T 0 .
b) Dobierz tak ciœnienie zewnêtrzne p z oraz temperaturê T z (wskazuj¹c jedn¹ z poni¿szych mo¿liwoœci 1, 2, 3, 4) tak, aby wywo³aæ proces rozprê¿ania gazu, tzn. zwiêkszania jego objêtoœci
(rys. B).
pz
pz0 = ?

p0, T0

pz = ?

Tz0 = ?

Tz = ?

Vk = ?

t³ok
nieruchomy

t³ok porusza siê
w górê

t³ok
nieruchomy

Rys. A

Rys. B

Rys. C

Tz

1. p z = p0 T z = 0,8 T 0 ,
2. p z = 0,5 p0 T z =11
, T0,
3. p z =15
, p0 T z = T 0 ,
4. p z =15
, p0 T z = 0,7 T 0 .
c) Przyjmuj¹c, ¿e proces rozprê¿ania gazu przebiega przy sta³ych parametrach zewnêtrznych p z ,
T z (rys. B), znajdŸ objêtoœæ koñcow¹ gazu V k w chwili zakoñczenia procesu (ustalenia nowego
stanu równowagi termodynamicznej, rys. C). Pomiñ opory ruchu t³oka. Podaj wynik w postaci
wzoru literowego oraz wartoœci liczbowej wyliczonej przy nastêpuj¹cych wartoœciach pocz¹tkowych parametrów gazu: p0 = 12
, ×10 5 Pa, T 0 = 280 K.
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Ocenianie
a) p z 0 = p0 , T z 0 = T 0 .
b) Mo¿liwoœæ 2.
c) Proces zakoñczy siê, gdy parametry koñcowe gazu przyjm¹ wartoœci pk = p z , T k = T z , wtedy
CT
CT z
.
Vk = k =
pk
pz
Vk » 0,128 m 3 .
Kurs rozszerzony
17. Bibu³ka (3 punkty)
U sufitu pomieszczenia zawieszamy na bloku nieruchomym szalkê, na której u³o¿ono stos ¿elaznych obci¹¿ników. Miêdzy najni¿ej le¿¹cy obci¹¿nik a resztê w³o¿ono pasek z bibu³ki, którego
wiêksza czêœæ z jednej strony wystaje (rysunek). Gdy próbujemy wyci¹gn¹æ bibu³kê, urywa siê. Gdy
puœcimy sznurek, szalka spada, a bibu³ka od razu wylatuje z pomiêdzy obci¹¿ników.

1. Wyjaœnij, dlaczego.
2. Czy fakt, ¿e bibu³ka umieszczona by³a niesymetrycznie miêdzy obci¹¿nikami ma jakieœ znaczenie w tym doœwiadczeniu? Uzasadnij odpowiedŸ.
Ocenianie
1. Spadaj¹ca szalka z obci¹¿nikami jest w stanie bliskim stanu niewa¿koœci, tzn. obci¹¿niki prawie
nie naciskaj¹ na siebie wzajemnie. Bibu³ka nie przyciskana do pod³o¿a, wylatuje z pomiêdzy
obci¹¿ników – 2 punkty.
Uwaga: Zdaj¹cy mo¿e napisaæ, ¿e uk³ad jest w stanie niewa¿koœci, zamiast, ¿e jest w stanie bliskim stanu niewa¿koœci. Jednak wymaga siê, aby napisa³, ¿e nie wystêpuj¹ si³y wzajemnego nacisku miêdzy obci¹¿nikami. Jeœli napisze, ¿e obci¹¿niki trac¹ ciê¿ar lub, ¿e nie dzia³a na nie si³a
ciê¿koœci, otrzymuje zero punktów.
2. Fakt ten ma znaczenie. Si³a oporu powietrza (lepkoœci) dzia³aj¹ca na bibu³kê, zwrócona w górê,
pomaga jej wysun¹æ siê z pomiêdzy obci¹¿ników – 1 punkt.
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18. Magnes (7 punktów)
Z aluminiowej puszki po coca-coli odciêto przykrywkê.
Pust¹ puszkê umieszczono na talerzyku z wod¹. Krótki magnes
sztabkowy zawieszono w po³owie wysokoœci na sprê¿ystej nitce, któr¹ nastêpnie mocno skrêcono. Wiruj¹cy magnes w³o¿ono ostro¿nie (aby nie dotyka³ œcianek) do puszki. Puszka
zaczê³a siê obracaæ1.
1. W któr¹ stronê (w porównaniu z ruchem magnesu) obraca siê puszka? Wyjaœnij to zjawisko.
2. Po pewnym czasie magnes zatrzymuje siê i zaczyna wirowaæ w przeciwn¹ stronê. Wyjaœnij, dlaczego.
3. Jak zachowuje siê teraz puszka?
4. Czy fakt, ¿e puszka jest aluminiowa ma tutaj istotne znaczenie? Uzasadnij odpowiedŸ.
Ocenianie
1. Puszka obraca siê w tê sam¹ stronê, w któr¹ wiruje magnes – 1 punkt.
W aluminiowej puszce powstaje pr¹d indukcyjny wskutek obracania siê wzglêdem niej magnesu. Pr¹d ten ma taki kierunek, ¿e jego w³asne pole magnetyczne przeciwdzia³a przyczynie,
która go wywo³uje (regu³a Lenza). Obracanie siê puszki w tê sam¹ stronê zmniejsza szybkoœæ
wirowania magnesu wzglêdem puszki, a wiêc os³abia przyczynê wzbudzania pr¹du – 2 punkty.
Uwaga: Zdaj¹cy mo¿e równie¿ napisaæ nastêpuj¹ce wyjaœnienie: Bieguny wiruj¹cego magnesu
oddalaj¹ siê w ka¿dej chwili lokalnie od danego miejsca œciany puszki; zatem miêdzy pr¹dem
indukcyjnym, powstaj¹cym w œciankach, a biegunami magnesu dzia³a si³a przyci¹gania (przeciwdzia³anie). Puszka, która mo¿e siê obracaæ, pod¹¿a za magnesem.
2. Gdy skrêcona sprê¿ysta nitka rozkrêca siê, szybkoœæ wirowania magnesu wzrasta. Gdy nitka
jest ca³kiem rozkrêcona, szybkoœæ magnesu jest najwiêksza, magnes mija to po³o¿enie, obraca
siê coraz wolniej, a nitka ulegnie skrêceniu w przeciwn¹ stronê. Z tego powodu magnes po zatrzymaniu siê zaczyna wirowaæ przeciwnie – 2 punkty.
3. Puszka tak¿e zaczyna siê obracaæ w przeciwn¹ stronê ni¿ poprzednio, tzn. zgodnie z ruchem magnesu – 1 punkt.
4. Istotne znaczenie ma fakt, ¿e puszka nie jest stalowa, wówczas bowiem magnesowa³aby siê,
a ten efekt zak³óca³by opisane zjawisko – 1 punkt.

19. Zanurzona kulka (4 punkty)
Wisz¹ca na nitce metalowa kulka o masie m jest do po³owy zanurzona w wodzie. Poni¿ej napisano
kilka zdañ, odnosz¹cych siê do tej sytuacji.
Wypisz numery wszystkich zdañ prawdziwych.
1

Doœwiadczenie opisano w „Fotonie” Nr. 78.
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1.
2.
3.
4.
5.

Ciê¿ar kulki ma teraz mniejsz¹ wartoœæ ni¿ mg;
Ciê¿ar kulki jest zrównowa¿ony przez si³ê wyporu;
Wszystkie si³y, dzia³aj¹ce na kulkê równowa¿¹ siê;
Si³a, któr¹ nitka dzia³a na kulkê ma teraz mniejsz¹ wartoœæ od mg;
Gdy kulkê zanurzymy g³êbiej, to nitka na kulkê bêdzie dzia³aæ mniejsz¹
si³¹ ni¿ w sytuacji przedstawionej na rysunku;
6. Gdy kulka ca³kowicie zanurzy siê w wodzie, to si³a naprê¿enia nici zmaleje do zera;
7. Gdyby nitka siê urwa³a, to kulka opada³aby na dno, poruszaj¹c siê ruchem przyspieszonym;
8. W po³o¿eniu, przedstawionym na rysunku kulka nie dzia³a na wodê ¿adn¹ si³¹.
Prawdziwe s¹ tylko zdania: 3,4,5,7.
Ocenianie
Za wskazanie ka¿dego zdania prawdziwego – 1 punkt (3,4,5,7).
Za wskazanie ka¿dego zdania fa³szywego jako prawdziwe (1,2,6,8) – minus 1 punkt.

20. Gumka (4 punkty)
Gumkê do mazania k³adziemy na œrodku poziomo u³o¿onej, drewnianej linijki i unosimy powoli
jeden z jej koñców. Pocz¹tkowo gumka nie zsuwa siê; przy pewnym k¹cie a nachylenia linijki do poziomu – zaczyna zsuwaæ siê w dó³.
1. Wyjaœnij to zjawisko.
2. Napisz, jak wartoœæ si³y tarcia w pierwszej fazie obserwacji (gdy gumka siê nie zsuwa) zale¿y
od k¹ta nachylenia a linijki do poziomu.
3. Napisz, jak wartoœæ si³y tarcia w drugiej fazie obserwacji (gumka siê zsuwa) zale¿y od k¹ta nachylenia a linijki do poziomu.
Ocenianie
1. Gdy linijka jest nachylona, a gumka siê nie zsuwa, to si³a tarcia statycznego i si³a zsuwaj¹ca
równowa¿¹ siê. Gdy wartoœæ si³y zsuwaj¹cej stanie siê wiêksza od maksymalnej wartoœci si³y
tarcia starycznego, to gumka zostaje wprawiona w ruch – zsuwa siê po linijce w dó³ – 2 punkty.
Uwaga: Zdaj¹cy mo¿e napisaæ: „si³y: tarcia statycznego, ciê¿koœci i sprê¿ystoœci równowa¿¹
siê” oraz „gdy wartoœæ wypadkowej si³y ciê¿koœci i sprê¿ystoœci jest wiêksza od wartoœci maksymalnej si³y tarcia statycznego”...
2. Fzsuw = mg sin a, T s = Fzsuw = mg sin a
Si³a tarcia roœnie tak, jak sinus k¹ta a – 1 punkt.
3. T k = f N = f mg cos a
Si³a tarcia maleje ze wzrostem k¹ta a jak cosinus tego k¹ta – 1 punkt.
Uwaga: Zdaj¹cy nie musi wyprowadzaæ wzorów na Fzsuw i N .
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Za³¹cznik 3

Uwagi do tematów poszczególnych
zadañ umieszczonych w Informatorze
i sposobu ich oceniania
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Ar kus z I

Zadania testowe
Zadanie 1
a) Lepiej by³oby w kinematyce u¿ywaæ s³owa droga wy³¹cznie wtedy, gdy mowa o wielkoœci
fizycznej s (wiersz 1 i 3 tekstu); proponujemy napisaæ: „po prostym odcinku szosy”,
b) Przed 10 m/s powinno byæ tak¿e napisane „o wartoœci”,
c) Zamiast „wybierz” lepiej w tym miejscu „wska¿”,
d) W odpowiedzi A) zamiast „równa siê” powinno byæ „ma wartoœæ”,
e) W odpowiedzi C) lepiej zamiast „t¹” napisaæ „tak¹”.
Zadanie 2
Jest to zadanie fatalne!
a) Jeœli Autorzy chc¹, aby poprawna by³a odpowiedŸ B, to jedyne poprawne sformu³owanie pytania powinno brzmieæ: „szybkoœæ œrednia, z jak¹ porusza³ siê kamyk ... wynosi³a:” . Tej wielkoœci
po prostu nie da siê nazwaæ inaczej. Wartoœæ prêdkoœci œredniej to jest coœ innego i w tym przypadku wynosi zero! Pytaliœmy o to piêcioro profesorów z ró¿nych oœrodków, na zjeŸdzie PTF i
wszyscy tak odpowiedzieli. Uczeñ zdaj¹cy maturê na poziomie rozszerzonym wybierze wiêc
odpowiedŸ D, bo w wielu podrêcznikach dla kursu rozszerzonego, gdzie mamy ju¿ do czynienia
z matematycznym opisem ruchu, definicja prêdkoœci œredniej jest taka, jak w Resnicku i Halliday'u lub u Wróblewskiego i Zakrzewskiego (podobno niektórzy uczniowie korzystaj¹ z Resnicka),
b) „Oko³o” w odpowiedziach nie jest potrzebne, bo w tekœcie wszystkie wielkoœci podane s¹
dok³adnie, nic siê nie pisze o tym, ¿e kamieñ zosta³ z³apany po up³ywie oko³o dwóch sekund,
c) Nale¿a³oby zmieniæ szyk zdania: „ i po up³ywie dwóch sekund zosta³ przez ucznia z³apany
w miejscu, z którego zosta³ wyrzucony.”
Zadanie 3
a) Powinno byæ: ...„na g³êbokoœci 20 m pod powierzchni¹ wody”.
Zadanie 4
a) Si³a przyci¹gania grawitacyjnego dzia³a nie „miêdzy dwoma masami” (bo masa jest wielkoœci¹
fizyczn¹), lecz „miêdzy dwoma cia³ami”,
b) Zamiast „wzroœnie” powinno byæ napisane „wzros³a” (czas przesz³y – bo taki czas jest u¿yty
w odpowiedziach).
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Zadanie 5
a) „Zale¿noœæ czegoœ od czegoœ” a „zwi¹zek czegoœ z czymœ” lub „zwi¹zek pomiêdzy...” . Zatem
powinno byæ „Zale¿noœæ wyd³u¿enia x od wartoœci dzia³aj¹cej si³y F przedstawia równanie...,
w którym k jest wspó³czynnikiem proporcjonalnoœci„...
Zadanie 6
Jest to zadanie wykraczaj¹ce poza program kursu podstawowego, uczeñ móg³ nie s³yszeæ o tym,
jak w termodynamice oblicza siê pracê graficznie.
Zadanie 7
r
a) Jeœli elektron „wpada” w obszar pola, to na rysunku (maj¹c prêdkoœæ v) powinien siê znajdowaæ
na granicy obszaru pola. Trzeba zatem albo zmieniæ rysunek, albo napisaæ: „Rysunek przedstawia elektron wyrzucony w pró¿ni w obszarze pola magnetycznego.”
b) Prêdkoœæ powinna byæ oznaczona ma³¹ liter¹,
c) Zdanie wyjaœniaj¹ce, co oznacza symbol, informuj¹cy o zwrocie linii pola, powinno wyst¹piæ
r
w temacie zadania jako drugie. Nale¿y usun¹æ informacjê o B.
Zadanie 8
a) Przecinek powinien byæ miêdzy s³owami : „wielkoœci” i „charakteryzuj¹cych”.
Zadanie 9
a)

Powinno byæ: „Zakres czêstotliwoœci”...

Zadania otwarte

Zadanie 10. Samochód
a) Powinno byæ: „Na wykresie przedstawiono zale¿noœæ wartoœci prêdkoœci” (albo szybkoœci –
oczywiœcie) „od czasu”...
b) Nie mo¿na mówiæ „miêdzy pi¹t¹ a ósm¹ sekund¹”, bo nie jest to jednoznaczne – zarówno pi¹ta,
jak i ósma sekunda trwa ca³a sekundê, mo¿e wiêc chodziæ o odstêp czasu równy 2 s, 3 s lub 4 s.
W przypadku tego zadania akurat nie ma to znaczenia, ale chodzi o zasadê. Nale¿y powiedzieæ:
„miedzy koñcem pi¹tej a koñcem ósmej sekundy”,
c) Przedzia³ czasu w pytaniu a) powinien byæ zapisany: „(0 s – 5 s)”,
d) Dlaczego nie pytamy o wartoœci przyspieszeñ w obu ruchach?
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Zadanie 11. Pi³eczki
a) ...„wyznacz zale¿noœæ” – to nie jest dobrze. S³owo „wyznacz” nie jest tu w³aœciwe (w fizyce jest
u¿ywane zamiennie z tzw. pomiarem poœrednim wielkoœci fizycznej, kiedy za pomoc¹ zmierzonych bezpoœrednio wielkoœci oblicza siê inn¹), s³owo „zale¿noœæ” tak¿e nie. Proponujemy
po prostu: „Oblicz ³adunek ka¿dej z pi³eczek.” Uczeñ wie, ¿e jeœli w temacie nie podaje siê liczbowych wartoœci danych, to wielkoœæ szukan¹ nale¿y wyraziæ przez symbole literowe,
b) S¹dzimy, ¿e zamiast „Zaznacz na rysunku wszystkie si³y”... nale¿a³oby napisaæ: „Narysuj uk³ad
si³, które dzia³aj¹ na pi³eczkê po ustaleniu siê równowagi (wykonaj starannie konstrukcjê).
Oznacz te si³y odpowiednimi symbolami i nazwij je.” Takie polecenie wymusza³oby wykazanie
siê przez zdaj¹cego rozumieniem zjawiska.
Schemat oceniania:
S¹dzimy, ¿e w ¿adnym przypadku nie nale¿y przyznawaæ punktów za narysowanie tylko dwóch si³
(w temacie zreszt¹ ¿¹dano narysowania wszystkich si³).
Proponujemy:

•
•

Konstrukcja uk³adu trzech równowa¿¹cych siê si³ i wymienienie ich nazw – 2 punkty,

•
•

Zastosowanie wzorów na wartoœci si³y ciê¿koœci i si³y Coulomba – 1 punkt,

Zapisanie zwi¹zku miêdzy odpowiednimi bokami trójk¹tów podobnych (lub porównanie tangensów k¹tów w tych trójk¹tach); obliczenie przyprostok¹tnej z twierdzenia Pitagorasa –
1 punkt,

Obliczenie ³adunku kulki – 1 punkt.

Zadanie 12. Elektron w polu magnetycznym
Nie zachwyca nas fakt, ¿e zestaw zawiera a¿ dwa zadania o elektronie wpadaj¹cym w obszar pola
magnetycznego. Jeœli elektron „wpada” w obszar pola, to na pewno nie zatoczy w nim pe³nego okrêgu
(pisano o tym ju¿ w uwagach do zad. 7), zatem niezrêcznie jest tutaj mówiæ o okresie. Mo¿e
nale¿a³oby obliczaæ czas przebywania elektronu w polu (pó³ okresu).
W „Schemacie oceniania” (str. 43) napisano „Zapisanie zale¿noœci miêdzy si³ami” (!). Jest to
zupe³na bzdura, bo dzia³a tutaj tylko jedna si³a – si³a Lorentza, pe³ni¹ca rolê si³y doœrodkowej.
Najlepiej jednak by³oby zmieniæ to zadanie na inne, w którym elektron porusza³by siê w jednorodnym polu elektrostatycznym.
Zadanie 13. ¯arówka
a) Mo¿e zamiast drugiego zdania lepiej by³oby napisaæ: „Oblicz moc, jak¹ ma obecnie ¿arówka, na
której jest napisane: 220 V, 100 W.”
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Schemat oceniania:
Powinno byæ: „obliczenie mocy ¿arówki” i „obliczenie wartoœci liczbowej mocy” – podobnie jak
w innych zadaniach.
Zadanie 14. Oscylator
a) Zamiast „z amplitud¹” lepiej „i amplitudzie”...
Zadanie 15. Kr¹¿ek hokejowy
a) Zamiast „wynosi³a 3 m/s” powinno byæ„ „mia³a wartoœæ 3 m/s”.
Schemat oceniania:
To nie jest zwi¹zek miêdzy energi¹ kinetyczn¹ a prac¹, bo pracê wykonuje tu si³a tarcia, wiêc jest to
praca ujemna! Powinno byæ napisane: „Zmiana energii kinetycznej jest równa pracy wykonanej przez
si³ê tarcia: 0- E k =- mmgs , E k = mmgs”.
W ostatniej kolumnie zamiast „Przy rozwi¹zywaniu si³ami” (!) nale¿a³o napisaæ: „Zdaj¹cy mo¿e
rozwi¹zaæ zadanie na podstawie II zasady dynamiki. Wówczas:

•

Stwierdzenie, ¿e si³ê wypadkow¹, dzia³aj¹c¹ na kr¹¿ek stanowi si³a tarcia i obliczenie wartoœci
opóŸnienia a – 1 punkt,

•

Wyprowadzenie zwi¹zku miêdzy wartoœci¹ prêdkoœci pocz¹tkowej a drog¹ hamowania –
1 punkt,

•

Obliczenie wspó³czynnika tarcia i jego wartoœci liczbowej – 1 punkt.

Zadanie 16. Rozpad promieniotwórczy
a) Zamiast „wynosi 50 impulsów na minutê” powinno byæ: „wynosi œrednio 50 impulsów na minutê”,
b) Zamiast „wyniki uzyskanych pomiarów” powinno byæ: „ uzyskane wyniki pomiarów”.
Schemat oceniania:
Powinno byæ: „odjêcie t³a od liczby impulsów” oraz „podanie czasu po³owicznego rozpadu”.
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Zadanie 17. Kulka
Schemat oceniania:

•
•

Szybkoœæ (wartoœæ prêdkoœci) powinno siê oznaczaæ ma³¹ liter¹,

•

Powinno byæ: „Obliczenie wartoœci liczbowej prêdkoœci”.

...„wyznaczenie zale¿noœci na wartoœæ prêdkoœci” ... – co to jest za jêzyk?? Powinno byæ: „Obliczenie wartoœci prêdkoœci w najni¿szym punkcie”,

Zadanie 18. Soczewka
a) Pocz¹tek tematu tego zadania powinien brzmieæ: „ Na osi optycznej cienkiej, p³asko-wypuk³ej
soczewki szklanej o promieniu krzywizny 20 cm ustawiono przedmiot w odleg³oœci 60 cm.
Bezwzglêdny wspó³czynnik za³amania szk³a wynosi 1,5.”
Schemat oceniania:

•
•
•

Niepotrzebne „od”,
Ostatni punkt powinien brzmieæ: „ obliczenie wartoœci liczbowej odleg³oœci obrazu”.
W temacie nie wprowadzono symboli literowych, a w rozwi¹zaniu ¿¹da siê wyniku literowego;
czy to jest dobrze? To jest tylko pytanie, byæ mo¿e, ¿e Autorzy postêpuj¹ tak œwiadomie, chyba
nie jest to tylko jeden przypadek.

Zadanie 19. Fale materii
Schemat oceniania:

•

Co to jest za dziwol¹g; „zale¿noœæ dla pêdu”? W jêzyku polskim nie ma „zale¿noœci dla”, tylko
„zale¿noœæ czegoœ od czegoœ”. Chyba ¿aden polonista nie zaakceptowa³by tego. Powinno byæ:
„zapisanie zwi¹zku miêdzy wartoœci¹ pêdu cz¹stki a d³ugoœci¹ fali de Broglie'a”,

•

W pozosta³ych punktach powinno byæ: „obliczenie”, a na koñcu „obliczenie wartoœci liczbowej”.

Zadanie 20. Pêd

•

Nie podoba nam siê to zadanie, bo znowu trzeba liczyæ, korzystaj¹c z gotowych wzorów przepisanych z tabeli; w tym nie ma wiele fizyki, zadanie takie nie odzwierciedla idei standardów.
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Zadanie 21. Silnik
Tak¿e nie jest to zadanie specjalnie twórcze, ani godne maturzysty, ale niech bêdzie takie ³atwe, relaksuj¹ce zadanie „na deser”. Jednak zamiast „ pobranej energii cieplnej” powinno byæ: „pobranego
ciep³a”. W fizyce nie u¿ywa siê obecnie pojêcia energii cieplnej, tylko energii wewnêtrznej i ciep³a.
Schemat oceniania:
4
×100% = 40% ,
10

•

W drugiej kolumnie powinno byæ h =

•

W trzeciej kolumnie powinno byæ: „wstawienie wartoœci ciep³a oddanego do ch³odnicy”.

Arkus z II
Zadanie 22. Opór wewnêtrzny
a) S¹dzimy, ¿e w czêœci a) nale¿a³oby od zdaj¹cego za¿¹daæ wyjaœnienia sposobu postêpowania
(np.: „Wyjaœnij w dwóch zdaniach sposób postêpowania”),
b) W czêœci b) nale¿a³oby napisaæ tylko: „W tabeli podano niektóre wartoœci zmierzone lub obliczone. Tabela zawiera luki”... itd.
Schemat oceniania:
Proponujemy:

•
•

Poprawne narysowanie schematu po³¹czeñ – 1 punkt,

•
•
•

To, co poprzednio znajdowa³o siê pod liter¹ b) – 2 punkty,

Wyjaœnienie sposobu postêpowania: zmieniaj¹c opór zewnêtrzny (opornicy suwakowej) mierzê
ka¿dorazowo napiêcie U i natê¿enie pr¹du I. Na podstawie zmierzonych wielkoœci obliczam
U
opór zewnêtrzny R =
i moc wydzielon¹ na tym oporze P = U × I – 1 punkt,
I

Wyskalowanie i opisanie osi wykresu P( R); naniesienie punktów pomiarowych – 1 punkt,
Reszta – bez zmian.
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Zadanie 23. Uk³ad S³oneczny
a) Mamy w¹tpliwoœci, czy s³owo „Wyka¿” jest tu w³aœciwe. Mo¿e lepiej by³oby napisaæ
„SprawdŸ”,
b) Co oznacza polecenie: „Zapisz III prawo Keplera”? Przecie¿ prawo to jest zapisane w karcie
wzorów! Czy zdaj¹cy powinien je tylko rozpoznaæ i przepisaæ? S¹dzimy, ¿e powinien je wyprowadziæ. Mo¿e polecenie sformu³owaæ tak: „Wiedz¹c, ¿e w ruchu planet wokó³ S³oñca potrzebn¹
si³ê doœrodkow¹ stanowi si³a grawitacji, wyprowadŸ III prawo Keplera” (nie powinniœmy co
prawda uczniowi tego podpowiadaæ, ale skoro niektórzy cz³onkowie CKE myœl¹, ¿e w podobnym przypadku chodzi o dwie si³y – patrz ostatni wiersz strony 43 – to mo¿e to podpowiedzmy!
c) W punkcie b) – dlaczego „móg³ byæ”? Czy nie lepiej „by³”? Mo¿e napisaæ: ...„aby przewidywany wykres by³ lini¹ prost¹.”
d) Zupe³nie nie rozumiemy, co znaczy w tym miejscu „uzasadnienie s³usznoœci”. W wymaganiach
nic siê nie pisze na ten temat. Uzasadnieniem s³usznoœci w tym przypadku mo¿e byæ jedynie wyprowadzenie wzoru. Tutaj nale¿y chyba napisaæ: „Sformu³uj wniosek z otrzymanego wykresu.”
Schemat oceniania:
Jeœli w temacie zadania zostan¹ dokonane proponowane przez nas zmiany, to:

•
•

Wyprowadzenie III prawa Keplera:
GMm
2p
T 2 4p 2
=
= const – 2 punkty,
mw 2 R = 2 , w = , sk¹d
T
R 3 GM
R

•
•
•

Wybór uk³adu wspó³rzêdnych...itd. – 1 punkt,

•

Sformu³owanie wniosku: linia prosta przechodz¹ca przez pocz¹tek uk³adu wspó³rzêdnych
T2
œwiadczy o tym, ¿e iloraz 3 jest sta³y, czyli s³uszne jest III prawo Keplera.
R

Wybór trzech planet... itd. – 1 punkt,
Wyskalowanie osi, naniesienie punktów i narysowanie wykresu – 1 punkt; nie rozumiemy, co
oznacza umieszczona w ostatniej kolumnie uwaga: ...„jeœli zaznaczone w uk³adzie wspó³rzêdnych punkty nie nak³adaj¹ siê na siebie.” Nie ma przecie¿ planet o takich samych promieniach
orbit (i okresach),

Zadanie 24. Skocznia narciarska
a) Trudno masê narciarza uznaæ za wielkoœæ charakteryzuj¹c¹ skoczniê lub skok. Mo¿e zatem napisaæ: ...„jaki odda³ narciarz o masie 60 kg” i nie wymieniaæ ju¿ potem masy,
b) Czy w punkcie b) nie powinno siê za¿¹daæ chocia¿ cienia uzasadnienia wyboru zeskoku B??
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Schemat oceniania:

•

Si³a wypadkowa (wektor!) nigdy nie jest ró¿nic¹ si³ sk³adowych, zawsze jest sum¹. Powinno
r r Drp
wiêc w obu kolumnach byæ: R + Q = . Ale co bêdzie, jeœli zdaj¹cy nie napisze tego wzoru
Dt
wektorowo (jest wysoce prawdopodobne, ¿e tak bêdzie), tylko napisze go od razu w postaci:
r
| Dp|
? Czy wówczas straci punkt?
R -Q =
Dt

•
•

Nad R brak strza³ki,

•

Czy zdaj¹cy nie powinien siê tutaj wyraŸnie powo³aæ na III zasadê dynamiki przyjmuj¹c, ¿e
wartoœæ si³y reakcji pod³o¿a, dzia³aj¹cej na skoczka jest równa wartoœci si³y nacisku skoczka na
pod³o¿e. Czy Autorów nie razi fakt, ¿e rozwi¹zuj¹cy zadanie tak bezceremonialnie uto¿samia
wartoœci tych si³?

•

Powinno byæ: „Wyznaczenie wartoœci sk³adowej pionowej prêdkoœci”... i ...„gdzie v 0 jest

Nie „si³y, z jak¹” lecz „si³y, jak¹”; w tym miejscu lepiej by³oby napisaæ „dzia³a” ni¿ „oddzia³uje”,

wartoœci¹ prêdkoœci skoczka”...

•

W ostatniej kolumnie trzeba poprawiæ zdanie napisane z³¹ polszczyzn¹. Powinno ono brzmieæ:
„Zdaj¹cy mo¿e wyliczyæ wartoœæ liczbow¹ sk³adowej pionowej lub tylko zapisaæ j¹ za pomoc¹
wzoru”,

•

„Si³a odbicia” to nie jest najszczêœliwszy termin. Jeœli ju¿ jest symbol F, to lepiej napisaæ:
„obliczenie wartoœci si³y nacisku narciarza na próg skoczni”, a jeszcze lepiej „œredniej wartoœci
si³y nacisku”... (o tak¹ zreszt¹ pytaliœmy),

•

Upominamy siê o ¿¹danie uzasadnienia w czêœci b) zadania.

Zadanie 25. Ch³opiec
a) Zdanie: „Przyjmij, ¿e zmiana wartoœci pracy, jak¹ wykonuje si³a oporu powietrza jest do zaniedbania”... jest bez sensu. Tutaj chyba chodzi o to, ¿e do zaniedbania jest praca, jak¹ musi
wykonaæ ch³opiec, aby pokonaæ opór powietrza. Czy nie mo¿na napisaæ proœciej: „W obliczeniach pomiñ opór powietrza”?
b) Jeszcze bardziej bez sensu jest to, co napisano w nastêpnej kolejnoœci: ...„oraz, ¿e niewielkie ruchy d³oni¹, jakie musi wykonaæ ch³opiec, aby rozpêdziæ kamieñ, nie wp³ywaj¹ na wartoœæ wykonanej pracy.” Ruchy d³oni¹ s¹ mo¿e niewielkie, ale praca miêœni rêki, która musi zostaæ
wykonana miêdzy innymi w celu rozpêdzenia kamienia wcale nie jest ma³a i w ¿adnym razie nie
mo¿na jej pomin¹æ, bo niby kosztem czego mia³aby wzrosn¹æ jego energia kinetyczna? Gdybyœmy tej pracy nie brali pod uwagê, to znaczy, ¿e przyjmujemy, i¿ tylko energia potencjalna kamienia ulega zmianie,
c) Uwa¿amy, ¿e od zdaj¹cego powinno siê za¿¹daæ wyjaœnienia, z czego wynika, ¿e podczas zmiany wysokoœci p³aszczyzny obrotu kamienia musi równie¿ wzrosn¹æ jego prêdkoœæ. To zadanie
jest „sztandarowym” przyk³adem trudnej do wykorzenienia maniery: uczeñ powinien obliczaæ,
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obliczaæ i jeszcze raz obliczaæ, a nie koniecznie (albo nawet wcale) rozumieæ. Tak nie mo¿e byæ!
Powinno siê za¿¹daæ rysunku, z którego wynika wniosek, ¿e szybkoœæ kamienia musi wzrosn¹æ
i „wyartyku³owania” tego wniosku (patrz Schemat oceniania). W zasadzie takie rozumowanie
mog³oby wystarczyæ za ca³e zadanie. Obliczenia s¹ tutaj doœæ uci¹¿liwe, po co tak siê pastwiæ
nad tym uczniem?
d) „Mur” mo¿e nie koniecznie musi byæ pisany z du¿ej litery. Powinno byæ: „(mur na rysunku)” –
skrót „rys.” stosuje siê tylko wtedy, gdy za nim wystêpuje numer.
e) Dlaczego „jaka mo¿e byæ najmniejsza odleg³oœæ”... zamiast „jaka powinna byæ”... lub nawet
„jaka musi byæ...”?
f) Ze wzglêdów higienicznych lepiej nie mówiæ „w momencie”, lecz „w chwili” w zadaniach,
w których mowa jest o obrotach, bo w tym dziale „moment” oznacza co innego.
Schemat oceniania:
W przypadku tego zadania przedstawiony schemat oceniania jest ma³o staranny. Jeœli mia³oby
zostaæ ca³e zadanie, nale¿a³oby napisaæ tak:

•
•

Dwa pierwsze punkty – bez zmian,

•

Uzasadnienie na podstawie rysunków, ¿e zmiana wysokoœci p³aszczyzny obrotu kamienia musi
poci¹gaæ za sob¹ zmianê jego szybkoœci: z rysunku widaæ, ¿e gdy wysokoœæ kamienia nad
pod³o¿em wzroœnie, to przy sta³ej d³ugoœci sznurka wartoœæ si³y doœrodkowej tak¿e wzroœnie;
mv 2
– poniewa¿ promieñ okrêgu tak¿e wzrasta, to v musi znacznie wzrosn¹æ – 1 punkt
Fr =
R
(albo wiêcej),

•

Napisanie proporcji boków w trójk¹tach podobnych;

Wykonanie konstrukcji uk³adu si³ dzia³aj¹cych na kamieñ oraz si³y wypadkowej w przypadkach, gdy kamieñ znajduje siê na wysokoœci h1 i h2 – 1 punkt (albo wiêcej),

Fr
R
,
=
Q H -h

sk¹d

2

v2
R
– 1 punkt,
=
Rg H - h

2

•

Obliczenie promienia okrêgu: R = l - ( H - h) ,

•

Obliczenie przyrostu energii ca³kowitej:

oraz

g[l 2 - ( H - h) 2 ]
– 1 punkt,
v =
H -h
2

mgé l 2 - ( H - h2 ) 2 l 2 - ( H - h1 ) 2 ù
DE k = mg( h2 - h1 ) + ê
ú – 1 punkt,
2ë
H - h2
H - h1
û

•
•

Obliczenie wartoœci liczbowej pracy: W = DE » 61
, J – 1 punkt,
Reszta – bez zmian.
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Zadanie 26. Fotokomórka
a) Mo¿na by dopisaæ: „Oblicz napiêcie hamowania, przy którym w obwodzie fotokomórki ustaje
przep³yw”...
Schemat oceniania:

•
•

Powinno byæ: Millikana,

•

Zamiast : ”Zastosowanie zasady zachowania energii„ powinno byæ: ”Zmiana energii kinemv 2
mv 2
tycznej elektronu jest równa pracy si³y pola elektrycznego: 0 =- eU ,
= eU –
2
2
1 punkt,

•
•

Lepiej: „Obliczenie napiêcia hamowania i jego wartoœci liczbowej” itd. – 1 punkt,

•

Reszta – bez zmian.

Zamiast: „Podstawienie odpowiednich wzorów” powinno byæ: „Wyra¿enie energii fotonu przez
d³ugoœæ fali promieniowania laserowego – 1 punkt,

Zamiast „Zastosowanie definicji natê¿enia pr¹du”... mo¿e lepiej by³oby napisaæ: „Wyra¿enie
Nh n
mocy wi¹zki przez energiê jednego fotonu: P =
, znalezienie zwi¹zku miêdzy liczb¹
t
I ×Dt
fotonów (tak¿e elektronów) a natê¿eniem pr¹du: N =
” – 1 punkt,
e

Zadanie 27. Spektrograf masowy
a) W czêœci c) zadania podaje siê masê izotopu 4He, a ¿¹dasiê obliczenia masy izotopu 6He na podstawie odleg³oœci œladów tych izotopów na kliszy w spektrografie masowym. Masê tê mo¿na
obliczyæ bez spektrografu, skoro ju¿ wiemy, jaki to jest izotop, jest ona 1,5 razy wiêksza (tutaj
nie wymaga siê uwzglêdniania energii wi¹zania j¹dra). Temat trzeba wiêc zmieniæ. Proponujemy taki pocz¹tek:
„Hel jest jednoatomowym, chemicznie nieaktywnym gazem. Znane s¹ cztery izotopy helu; dwa
z nich wystêpuj¹ w przyrodzie i s¹ trwa³e (3He i 4He), dwa pozosta³e s¹ nietrwa³e.”
b) Tekst pod pierwszym rysunkiem powinien byæ nastêpuj¹cy: „Wi¹zka jonów, zanim trafi do
wnêtrza cylindra, przechodzi przez urz¹dzenie zwane selektorem prêdkoœci, w którym istniej¹
pola: elektryczne i magnetyczne o liniach wzajemnie prostopad³ych. Wartoœæ natê¿enia pola
elektrycznego dobiera siê tak do wartoœci indukcji pola magnetycznego, aby”...itd.
c) Przedostatnie zdanie na str. 54 powinno brzmieæ: „Prêdkoœæ jonów helu, opuszczaj¹cych
selektor ma wartoœæ 12
, ×10 6 m/s.”
d) Drugie zdanie na str. 55 powinno brzmieæ: „Wszystkie jony helu, wpadaj¹ce do cylindra spektrografu maj¹ taki sam ³adunek, zatem promienie ich torów zale¿¹ tylko od mas.” (Chyba pierwszy rysunek na str. 55 nie jest potrzebny),
35

e) Mo¿e w czêœci b) pytaæ tylko o energiê kinetyczn¹, bo ucznia mo¿e niepokoiæ grawitacyjna
energia potencjalna,
f) Ostatnie zdanie na str. 55 powinno brzmieæ: „Poni¿ej na rysunku zaznaczone s¹ tory jonów dwóch izotopów helu; jeden z nich to 4He o masie równej 6,65×10-27 kg”,
g) Na rysunku na samym dole str. 55 usun¹æ podpisy: 6He i 4He; odleg³oœæ œladów nie powinna byæ
oznaczona Dr, bo to jest ró¿nica œrednic. Mo¿na j¹ po prostu oznaczyæ liter¹ d. Na tym rysunku
powinno siê zaznaczyæ linie pola magnetycznego wewn¹trz cylindra.
h) Czêœæ c) zadania powinna brzmieæ: „Oblicz masê drugiego izotopu helu i podaj jego liczbê masow¹ A wiedz¹c, ¿e odleg³oœæ miêdzy œladami na kliszy fotograficznej wynosi³a d = 0,79 m.
Wartoœæ indukcji pola magnetycznego wewn¹trz cylindra wynosi³a ... a prêdkoœæ jonów mia³a
wartoœæ ...”
i) Czy to dobrze, ¿e jedna dana zosta³a oznaczona symbolem literowym (d), a pozosta³e nie?
Schemat oceniania:

•

W razie dokonania powy¿szych zmian w temacie zadania, w schemacie oceniania nale¿y tak¿e
wnieœæ niewielkie poprawki.

•
Karta wybranych wzorów i sta³ych fizycznych

Mechanika

•

We wzorze s( t ) usun¹æ s 0 – nie ma drogi pocz¹tkowej (mo¿e byæ ró¿ne od zera po³o¿enie
r
r
pocz¹tkowe x 0 we wzorze x( t ) lub r0 we wzorze r ( t ).

Termodynamika i w³asnoœci materii

•

Zamiast DQ (3 wzory) powinno byæ Q; specjalnie nie u¿ywamy symbolu D, aby nie sugerowaæ,
¿e istniej¹ ciep³a Q1 i Q2 w dwóch stanach (których ró¿nic¹ mog³oby byæ DQ),

•

Ciep³a molowe w odró¿nieniu od ciepe³ w³aœciwych powinny byæ oznaczane du¿ymi literami C p
i CV ,

•
•

W przypadku, gdy I zasada termodynamiki ma postaæ DU = Q +W , wzór na pracê objêtoœciow¹
musi mieæ postaæ: W =- pDV ,
Q - Q2
W
Jeœli h = 1
, to tak¿e h =
.
Q1
Q1
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Elektrycznoœæ, magnetyzm, fale, optyka i fizyka wspó³czesna

•
•

Powinno byæ: E s = mc 2 ,

•

Brakuje wzorów: E = gmc 2 , E k = ( g -1)mc 2 .

Nie powinno siê podawaæ wzoru na „masê relatywistyczn¹” (wiêkszoœæ autorów traktuje masê
r
mv
r
r
jako niezmiennik), lecz na pêd relatywistyczny p =
,
=
g
m
v
v2
1- 2
c

Wa¿niejsze sta³e fizyczne

•

W ostatniej kolumnie usun¹æ: „spoczynkowa”.
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Za³¹cznik 4
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Nazwisko i imiê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Miejsce pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Uwagi dotycz¹ce poprawionych wymagañ szczegó³owych (za³¹cznik 1)
Nr standardu i Nr w opisie wymagañ

Proponowana zmiana

2. Numery najlepszych zadañ z wykazu zadañ proponowanych do informatora (za³¹cznik 2)
.....................................................................
W³asne propozycje zadañ

3. Inne uwagi
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