
KOMUNIKAT ZARZ¥DU G£ÓWNEGO 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA  FIZYCZNEGO

Pod czas wrz eœniowego Zjaz du Fizy ków Pol skich, ostrej kry tyce zo sta³ pod dany, opub liko wany

przez Cen traln¹ Kom isjê Eg zam ina cyjn¹ „In form ator ma tur alny od 2005 roku z fi zyki i astron omii”,

(in form ator jest za mieszc zony na stro nie in tern eto wej www.cke.edu.pl). Ni ¿ej za mieszc zono uchwa³ê 

podjêt¹ w tej sprawie.

Gdañsk, 17 wrzeœnia 2003

„Ze bran ie De lega tów Pol skiego To war zyst wa Fi zyczn ego wy ra¿a g³êb okie za niep oko jen ie tr eœci¹

opub liko wan ego i ro zes³anego do szkó³ „In form ato ra ma tur alne go od 2005 roku z fi zyki i astron -

omii”. In form ator oprac owa³a Okrêg owa Ko mis ja Eg zam ina cyj na w £odzi w po roz umi eniu z Cen -

traln¹ Komisj¹ Egzaminacyjn¹ w Warszawie. 

In form ator za wiera istotne b³êdy me ryt ory czne, a za kres pro gram owy pla now any ch wym agañ eg -

zam ina cyj nych wo bec ma turzystów jest nie zgodny z obo wi¹zuj¹ca pod staw¹ programow¹. 

Zo bowi¹zu jemy Zarz¹d G³ówny PTF do wyst¹pie nia do w³aœc iwych w³adz oœw iatowych o na -

tychm iast owe wy cof anie tego do kum entu i spo wod owa nie oprac owa nia no wej, po prawn ej jego

wersji”. 

PTF roz pocz¹³ swo je dzia³ania w spra wie in form ato ra,  od spo tkan ia z zaa nga¿ owanymi w jego

przy got owa nie Ko mis jami Eg zam ina cyj nymi. Odby³o siê ono w sie dzib ie Fi zyki w Szko le w War -

szaw ie w dniu 16 paŸ dzie rnika. W spo tkan iu uczestn iczy³ pre zes PTF, prof. dr hab. Ma ciej Kol was

i dy rekt or Cen traln ej Ko mis ji Egzaminacyjnej,  Miros³aw  Sawicki.

Spo tkan ie zak oñczy³o siê uzgodn ieni em, ¿e do koñca grud nia PTF przed³o¿y CKE propozycjê po -

praw ionej wer sji in form ato ra. Do do trzym ania tego ter minu  Zarz¹d G³ówny zo bowi¹za³ Ko mis jê

ds Na uczan ia Fi zyki w Szko³ach.  

 Ze spó³, kt óry roz pocz¹³ pra cê nad po praw¹ in form ato ra przyj¹³ nastêpuj¹ce za³o¿enia:

1. Sza nuj¹c pra cê pop rzedników, sta rano siê zmi eni aæ w do kum encie tyl ko to, co ko nieczne. 

2. Do kon uj¹c po praw ek uw zglê dniano wszyst kie uwagi, ja kie na desz³y do PTF, Fi zyki w Szko le

i Fo tonu  w for mie pi semn ej. 

Za³¹cznik 1 przed staw ia po praw ione i w cz êœci do tycz¹cej po ziomu pod staw owe go znacz nie

ogran icz one wy mag ania szczegó³owe.

Za dan ia,  kt óre przez kry tyk uj¹cych zo sta³y uznane za nie do przyj êcia, ze wzglê du na

• b³êdy me ryt ory czne,

• ni ezg odn oœæ z pod staw¹ pro gram ow¹, 

• brak ory gina lnoœci,

• wy mag ania ogran icz aj¹ce siê do prze kszta³ca nia wz orów i wy kon ywa nia ob lic zeñ,

 tj. za dan ia nr.1, 3, 6, 12, 14, 15, 20, 25 pro pon uje my usun¹æ i zast¹piæ za dan iami wy bran ymi

z za³¹czo nej li sty (za³¹cznik 2). Jak ³atwo zauwa¿yæ, ce lem pro pon owa nych zad añ jest po szer zenie

wa chlar za spraw dzan ych umiej êtno œci i spraw dzen ie rozumienia zjawisk.
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Po zos ta³e za dan ia zo stan¹ po praw ione zgod nie z  „Uwag ami do tema tów posz cze gólnych zadañ

umieszc zony ch w In form ato rze i spo sobu ich ocen iania” (za³¹cznik 3 ).

Zda niem twó rców po praw iane go in form ato ra do bór za dañ w du ¿ym stop niu zo sta³ po dykt owa ny

ko niec zno œci¹ sporz¹dze nia klu cza, któ ry spraw dzaj¹cemu po zwoli w  sp osób jed noz naczny oce niæ

roz wi¹za nia i pr zyznaæ od pow iedni¹ li czbê pu nkt ów. Uw a¿a my, ¿e pro blem ten ma bar dzo du¿e zna -

czen ie w przy got owy wan iu zadañ do eg zam inu gim naz jalne go, w któ rym pra ce z czê œci  matema -

tyczno-przyrodniczej s¹ ocen iane przez na uczyc ieli ró ¿nych pr zedmi otów. W przy padku ma tury

wszyst kie pra ce z fi zyki bêd¹ ocen iane przez fizyków, a  licz ba tych prac bêdz ie niep orównywalnie

mniej sza. Sko ro z za dan iami typu opisz, wyjaœnij, uzas adnij, roz strzyg nij  radz¹ so bie eg zam ina tor zy

hi stor ii, WOS, czy bio log ii (³atwo to spr awd ziæ, przegl¹daj¹c in form ato ry z tych pr zedm iot ów), to

przy do brze oprac owa nych wzo rach od pow iedzi po radz¹ so bie ta k¿e fi zycy. 

Licz ba pro pon owa nych zad añ jest wiê ksza od licz by zadañ skre œlonych. Cho dzi nam o to, by  zain -

teresowani fi zycy zde cyd owa li, któ re uwa ¿aj¹ za naj leps ze i god ne umieszc zenia w in form ato rze.

(Mo ¿na przy sy³aæ w³asne propozycje.)

 Uwagi pro simy nad sy³aæ w for mie wype³nio nej an kiety (za³¹cznik 4) drog¹ elekt roni czn¹ lub

poczt¹,  w nie przek racz alnym ter min ie do10 grud nia 2003 roku, na ad res ptf@fuw.edu.pl, lub Zarz¹d

G³ówny PTF, 00-681 War szawa, ul. Ho¿a 69, z do pis kiem: In form ator maturalny. 

 W tym cza sie Zarz¹d G³ówny powo³a kil kuo sobo wy zes pó³ nie zal e¿ny ch (od wyd awc ów i  auto -

rów pod rêc znik ów) eks per tów, któ rzy do koñ ca grud nia zde cyd uj¹ o ostat ecznym kszta³cie  do -

kumentu.

Prze wodn icz¹ca Ko mis ji ds Na uczan ia                       Pre zes Zarz¹du G³ów nego PTF

   Fi zyki w szko³ach                                  prof. dr hab. Ma ciej Kol was    

                  dr Bar bara Sa gnows ka

War szawa, dn. 18.11.2003

Za³¹czni ki:

1. Po praw ione wy mag ania sz cze gó³owe

2. Wy kaz za dañ pro pon owa nych do in form ato ra wraz z klu czem

3. Uwagi do tema tów posz czególnych zadañ umieszc zony ch w In form ato rze i spo sobu ich  oce -

niania

4. Wzór an kiety
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Za³¹cznik 1

Po praw ione wy mag ania sz cze gó³owe

Uwaga: Ko lumna po le wej stro nie to stan dardy za twierd zone przez ME NiS. Po praw iono tylk,o

znaj duj¹ce siê w ko lumn ie pra wej wy mag ania sz cze gó³owe, sta nowi¹ce usz cze gó³owien ie  stan -

dardów.
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Wy mag ania eg zam ina cyj ne dla po ziomu pod staw owe go

I. WIADOMOŒCI I ROZUMIENIE

Zdaj¹cy zna, ro zum ie i sto suje ter miny, poj êcia i pra wa oraz wy jas nia pro cesy i zja wis ka

Standard: Opis wymagañ

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

Zdaj¹cy potrafi:

1) ruchem, jego powszechnoœci¹ i wzglêdnoœci¹:

a) wzg lêd noœci¹ ru chu,

b) mak sym aln¹ szy bko œci¹ prze kazu in form acji,

c) efektami relatywistycznymi;

1) rozró¿niaæ pojêcia: przemieszczenia, toru i drogi,

2) wy kazaæ siê wiedz¹ o wek tor owym cha rakt erze  prê dkoœ ci
i przy spies zenia i uzas adniæ, ¿e w ru chu pro stol ini owym
przy spies zonym zwro ty przy spies zenia i prêd koœci s¹
zgod ne, a w opóŸ nionym przeciwne,

3) opis ywaæ ruch w ró¿n ych in erc jalny ch uk³ad ach od nies ienia
(pro ste przyk³ady),

4) obliczaæ drogê i szybkoœæ œredni¹ oraz wartoœci prêdkoœci
chwi low ej i przy spies zenia w ru chach pro stol ini owych
(jed nos tajnym i jed nos tajnie zmiennym),

5) obliczaæ wartoœæ prêdkoœci wzglêdnej w przy padku
pro stol ini owych ruc hów cia³ z prê dkoœ cia mi o zwro tach
zgod nych i prze ciwn ych,

6) opis ywaæ swo bodne spa dan ie i rzu ty pio nowe,

7) opi syw aæ ruch po okr êgu ze sta³¹ war toœ ci¹ prêdkoœ ci 
(v= const, w = const, 

r
adoœr )

8) wykazaæ, ¿e z fak tu nie zale¿noœci szy bkoœci œwi at³a od
uk³adu od nies ienia wy nika, i¿

– zda rzen ia rów nocz esne w jed nym in erc jalnym      
uk³adzie od nies ienia nie s¹ ró wnoc zesne w innym,

– in form acja nie mo¿e byæ prze kaz ywa na z szybkoœci¹
wiêk sz¹ ni¿ c,

9) uzas adn iæ, dla czego nie ka¿ de zja wis ko wcz eœn iejsze mo¿e
mieæ wp³yw na zja wis ko póŸ nie jsze,

10) wyk azaæ siê wiedz¹, ¿e w przy padk ach, gdy 
v

c
® 0 wzo ry

re lat ywi sty czne na pêd i en erg iê ki net yczn¹ oraz wzór
wy ra¿ aj¹cy pra wo sk³ad an ia pr êd koœci prze chodz¹ 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) pod staw owy mi ro dzaj ami od dzia³ywañ,

b) po lami 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) pos³ug iwaæ siê pra wem Newto na po wszechn ej grawi tac ji
i pra wem Coulom ba do opisu od dzia³ywañ gra wit acy jnych
i elekt rost atyc znych,

3) wskaz aæ podob ieñs twa i ró¿ni ce po znan ych od dzia³ywañ,
wy kor zyst uj¹c ce chy cha rakt ery sty czne od pow iednich si³
(wa rto œæ, kie run ek, zwrot),

4) sto sow aæ za sady dy nam iki do opisu ru chu cia³ (ruch
prostoliniowy pod dzia³aniem sta³ej si³y wy padk owej
z uw zglêdnie niem si³y tar cia i in nych oporów),

5) pr zedstawiaæ gra ficzn ie pola: gra wit acy jne,
elekt rosta tyczne, ma gnet yczne za po moc¹ li nii pola,

6) wy jaœniæ, dla czego w przy padk ach, gdy si³a ma inny
kie run ek ni¿ prê dko œæ, ruch jest krzy wol ini owy (podaæ
przyk³ady ta kich ru chów w po lach si³),
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7) ko rzystaæ z fak tu, ¿e ruch po okr êgu (gdy v= const) mo¿e
odbywaæ siê tyl ko wte dy, gdy wy padk owa wszyst kich si³
sta nowi si³ê doœ rod kow¹;

8) sto sow aæ pra wo po wszechn ej gra wit acji do opisu ru chu
pla net po or bit ach ko³owych,

9) stosowaæ zasadê zachowania energii mechanicznej do
wyprowadzenia wzoru na wartoœæ II prêdkoœci kosmicznej;

3) makroskopowymi w³asnoœciami materii a jej budow¹
mikroskopow¹:

a) oscyl ato rem har mon icznym i przyk³ada mi
wys têpowania ru chu drgaj¹cego w przy rod zie,

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) opis ywaæ (jako œci owo) ruch drgaj¹cy wa had³a
matema tyczn ego,

3) op isywaæ zja wis ko re zon ansu me chan iczne go,

4) po równ ywaæ w³aœ ciwo œci me chan iczne cia³ sta³ych, cie czy
i gaz ów oraz wyj aœniaæ je na pod staw ie teo rii
ki net yczno-mo lek ula rnej,

5) uz asa dni aæ, ¿e si³y sp rê¿ yst oœci, si³y tar cia i si³y oporu,
ja kich do znaje po rus zaj¹ce siê cia³o, wy nik aj¹
z od dzia³ywañ elekt roma gne tycz nych,

6) porów nywaæ w³asnoœ ci elekt ryczne przew odników,
pó³przew odników i izola torów, wy nik aj¹ce z
mi krosko pow ej bu dowy tych sub stanc ji,

7) por ównyw aæ w³asn oœci ma gnet yczne sub stanc ji dia-, para-
i fer rom agn etyc znych, wy nik aj¹ce z ró ¿nic w ich bu dow ie
mi kros kopo wej; wy jaœn iaæ 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) pro ces ami ter mod yna micznymi, ich przy czyn ami
i skut kami oraz za stos owa nia mi,

b) pro ces ami od wrac alny mi i nie odw raca lnymi,

c) drug¹ zasad¹ termodynamiki;

1) podaæ przyczyny zaburzenia stanu równowagi
termodynamicznej cia³a makroskopowego, wywo³uj¹ce
okreœlony proces termodynamiczny,

2) po prawn ie st osowaæ po jêcia: tem per atu ry, energ ii
wewnê trznej i ciep³a w opis ie proc esów
ter modyna miczn ych oraz ws kazyw aæ ma kros kopo we
i mi krosko powe skut ki tych procesów,

3) stos owaæ pierw sza zasadê ter mod yna miki do opisu zmian
energ ii wewnê trznej pod czas wy bran ych pr oces ów
ter mod yna mic znych (zmian stanów sku pienia, spr ê¿ania
gazu w os³onie adia bat ycznej, wyrówny wan ia tem per atur
dwó ch zet kni êty ch z sob¹ cia³),

4) wyj aœn iaæ drug¹ zas adê ter mod yna miki jako
od zwierc iedl enie pra wid³owo œci przy rodn icz ej, wska zuj¹ce
kie run ek sa mor zutne go prze biegu proc esów
ter mody nam iczny ch (od st anów bar dziej do mniej
uporz¹dkow any ch, a za tem bardziej prawdopodobnych),

5) powi¹zaæ (ja koœciowo) po jêcie en trop ii
z nie uporz¹dkow ani em (cha osem),

6) uza sadniæ (i wyj aœniaæ na przyk³ad ach) dla czego wszyst kie
pro cesy ter mod yna mic zne za chodz¹ce w przy rod zie s¹ w
prak tyce nie odw raca lne,

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) œwi at³em jako fal¹; wid mem fal elekt roma gne tycz nych,

b) dy frakcj¹ i in terf ere ncj¹ œw iat³a,

c) po lar yza cj¹ œw iat³a,

d) od bic iem i za³aman iem œwiat³a, roz szc zepi eniem œwi at³a 
bia³ego, barw¹ œwi at³a,

e) kwan tow ym mo del em œw iat³a, zja wis kiem
fo toe lektr ycznym i jego za stos owa nia mi,

f) bu dow¹ atomu, wid mami atom owy mi i za stos owa niem
(anal iza wid mowa),

g) zasad¹ dzia³ania i zastosowaniami lasera;

1) uwzglêdniaæ zale¿noœæ barwy œwiat³a od czêstotliwoœci
i d³ugoœci fali œwietlnej,

2) wyk azaæ siê ro zum ieni em za le¿ noœci d³ug oœci fali od jej
cz êst otli woœci i sz ybk oœci roz chod zenia siê w da nym
oœrodku,

3) an alizowaæ zja wis ka od bic ia i za³aman ia œwiat³a,

4) opis ywaæ zja wis ka ca³ko wit ego we wnê trz nego odbicia,

5) wy jaœ niaæ zja wis ko roz szc zepi enia œwi at³a w pryzma cie
i op isywaæ wid mo œwi at³a bia³ego,

6) kon struowaæ ob razy w so czewce sku piaj¹cej i rozpra szaj¹cej 
dla ró¿ nych po³o¿eñ przed miotu i okreœ laæ ce chy
po wsta³ego obrazu,

7) ob liczaæ ognis kow¹ so czewki, znaj¹c pro mien ie krzy wiz ny
i wzgl êdny wspó³czyn nik za³aman ia mate ria³u, z kt órego
jest wykonana,

8) pos³ug iwaæ siê po jêciami: po wiêkszenie i zd olnoœæ
sku piaj¹ca so czewki,

9) st osowaæ ró wnania zwier ciad³a sfe ryczn ego i cien kiej
so czewki,

10) op isywaæ spo soby ko rekc ji da leko wzrocznoœci
i kr ótko wzrocznoœci,

11) przedstawiaæ budowê podstawowych przyrz¹dów
optycznych (lupa, aparat fotograficzny, oko),

12) opisywaæ zjawisko dyfrakcji œwiat³a i przejœcia przez siatkê 
dyfrakcyjn¹,

13) st osow aæ si atkê dy frakc yjn¹ do wy znac zania d³ugo œci fali
œw ietl nej,

14) op isyw aæ spo soby otrzym ywa nia œwiat³a spo lary zow ane go
i po daæ przyk³ady jego wystêpowania w przy rod zie,

15) opis ywaæ zja wis ko fo toe lektr yczne ze wnê trzne i wy jaœ niaæ 
je zgod nie z za³o¿en iami kwan tow ego mo delu
pro mien iowa nia elekt roma gne tycz nego,

16) for mu³owaæ pod staw owe za³o¿e nia mo delu Bohra atomu
wo doru, 

17) ob lic zaæ cz êst otliwoœæ i d³ug oœæ fali emit owa nej przez
atom wo doru pod czas prze skoku elekt ronu miêdzy orbitami,

18) wyjaœ niæ sposób po wstaw ania wid ma emis yjne go
i ab sorpc yjne go oraz pr zedst awiæ za stos owa nie anal izy
widmowej,

19) wyjaœniæ zasadê dzia³ania lasera i wymieniæ jego
zastosowania;

6) energi¹, jej przemianami i transportem: 

a) for mami energ ii,

b) równo wa¿noœci¹ masy i energ ii,

c) roz szc zepi eniem j¹dra atom owe go i jego
za stos owa nia mi,

d) ro dzaj ami pro mien iowa nia j¹dro wego i jego
za stos owa nia mi,

e) trans port em energ ii w ru chu fa low ym,

f) kon wekcj¹ i pro mien iowa niem,

g) przewodnictwem cieplnym i elektrycznym;

1) pos³ugiwaæ siê pojêciami pracy i mocy,

2) roz ró¿n iaæ ro dzaje energ ii: ki net yczn¹, po tenc jaln¹
ci ê¿ko œci i potencjaln¹ sp rê¿y stoœci, energiê we wnêt rzn¹,

3) pos³ug iwaæ siê po jêci em energ ii wi¹za nia dla uk³adu cia³
od dzia³uj¹cych gra wit acy jnie i elekt rosta tyczn ie,

4) wyk azaæ siê ro zum ieni em po jêc ia energ ii spoczyn kow ej
i po prawn ej in terp reta cji wzo ru E mcs = 2,

5) sto sowaæ zas adê za chow ania energ ii,

6) rozpo znawaæ sk³ad j¹der atom owy ch i izot opów
pier wia stków na pod staw ie zna jomo œci licz by porz¹dko wej
i masowej,

7) op isywaæ re akcjê roz szc zepi enia j¹dra uranu i reak cjê
³añcu chow¹,

8) pos³ugiw aæ siê pojê ciami nie dob oru (de fic ytu) masy
i energ ii wi¹za nia j¹dra oraz wy jaœniæ po chodze nie energ ii
j¹drowej,
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9) wymie niæ w³asnoœ ci pro mien iowa nia j¹dro wego (a b g, , ),
jego za stos owa nia i zwi¹zane z nim za gro¿e nia,

10) st osowaæ pra wo roz padu pro mie niotwórczego
z uwz glê dnieniem cza su po³owiczn ego roz padu,

11) sto sow aæ zas adê za chow ania ³ad unku i licz by nukl eonów
do za pisu re akc ji i prze mian j¹drowych,

12) opis ywaæ trans port energ ii w ru chu fa low ym,

13) opisywaæ zjawiska konwekcji, promieniowania
i przewodnictwa cieplnego (porównywaæ je
z przewodnictwem elektrycznym);

7) budow¹ i ewolucj¹ Wszechœwiata:

a) mo del ami ko smol ogi cznymi i ich ob serw acy jnymi
pod staw ami,

b) ga lakt yka mi i ich uk³ada mi,

c) ewolucj¹ gwiazd;

1) opisywaæ reakcjê syntezy termoj¹drowej jako Ÿród³a energii
w S³oñcu i w gwiazdach,

2) opi sywaæ str ukturê Wsz echœwiata, por ównuj¹c rozmia ry
obi ektów i od leg³oœci mi êdzy nimi,

3) op isywaæ etapy ewol ucji gwiazd,

4) analizowaæ wnio ski wy nik aj¹ce z pra wa Hub ble’a,

5) na podstawie modelu Wielkiego Wybuchu opisaæ stadia
rozwoju Wszechœwiata;

8) jednoœci¹ mikro- i makroœwiata:

a) fa lami ma ter ii,

b) du aliz mem kor pus kula rno-fa low ym ma ter ii,

c) za sad¹ ni eoznaczonoœci,

d) po miar ami w fi zyce, 

e) je dno œci¹ praw przy rody (za kres em ich st osow alnoœci),

f) de term ini zmem i in det ermi niz mem w opis ie przy rody,

g) elementami metodologii nauk przyrodniczych;

1) sformu³owaæ hipotezê de Broglie’a i zinterpretowaæ zwi¹zek 
miêdzy d³ugoœci¹ fali materii a pêdem cz¹stki,

2) prze dst awiæ eks per yme ntal ne do wody fa low ych cech
cz¹stek,

3) po daæ przyk³ady zja wisk, w któ rych po miar wp³ywa
znacz¹co na stan obiektu,

4) zinter pretowaæ zasadê nieozn aczonoœci He isenber ga,

5) odr ó¿niaæ nie oznaczonoœæ od mak sym alnej niepew noœ ci
po miar owej mie rzon ej wie lkoœ ci,

6) pod aæ przyk³ady wska zuj¹ce, ¿e dla œwia ta dost êpnego
na szym zmys³om (ma kroœwiata) opis kla syczny sta nowi
do bre i wy starc zaj¹ce pr zybli ¿enie opisu kwantowego,

7) wyja œniæ zna czen ie s³owa „de term ini zm” i po daæ przyk³ady
de term ini sty cznych praw fizyki,

8) ob jaœn iæ zna czen ie s³owa „in det ermi nizm” (po daæ przyk³ady 
od pow iedni ch zja wisk w mik roœwiecie),

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 wy kor zyst uje i prze twar za in form acje z gim naz jum i z punk tu I.

1) odczytuje i analizuje informacje podane w formie:

a) tek stu o te mat yce fi zyczn ej lub astron omi cznej,

b) ta beli, wy kresu, sche matu, ry sunku,

2) uzupe³nia bra kuj¹ce elem enty (sche matu, ry sunku, wy kresu, ta beli), ³¹cz¹c po siad ane i poda ne in form acje,

3) se lekc jonu je i ocen ia in form acje,

4) prze twar za in form acje wed³ug poda nych za sad:

a) for mu³uje opis zja wis ka lub pro cesu fi zyczn ego, ry suje sche mat uk³adu doœw iadczalnego lub sche mat mo del uj¹cy
zjawisko,

b) ry suje wy kres za le¿noœci dw óch wi elkoœci fi zyczn ych (do biera od pow iednio osie uk³adu wspó³rz êdn ych, sk alê wi elk oœci
i jed nostki, za znac za punk ty, wykr eœla krzyw¹),

c) ob lic za wi elk oœci fi zyczne z wy kor zyst aniem zna nych zwi¹zków i zal e¿noœci,

d) uwz glêdnia nie pewnoœci po miar owe i za znac za je na wy kres ach,

e) szacuje wartoœci wielkoœci fizycznych na podstawie znajomoœci wartoœci innych wielkoœci.

III. TWORZENIE INFORMACJI

Zdaj¹cy roz wi¹zuje pro blemy i in terp retu je in form acje.

5) interpretuje informacje zapisane w postaci: tekstu, tabel, wykresów i schematów,

6) sto suje poj êcia i pra wa fi zyczne do roz wi¹zy wan ia pr obl emów prak tyczn ych,

7) bu duje pro ste mo dele fi zyczne i ma tem aty czne do opisu zja wisk,

8) pla nuje pro ste doœ wiadczenia i anal izu je opis ane wy niki do œwi adczeñ,

9) formu³uje i  uzasadnia opinie i wnioski.

Wy mag ania eg zam ina cyj ne dla po ziomu roz szer zone go

Wy mag ania eg zam ina cyj ne dla po ziomu roz szer zone go 

obejm uj¹ równi e¿ przed staw iony wczeœ niej za kres wy magañ dla po ziomu pod staw owe go 

I. WIADOMOŒCI I ROZUMIENIE

Zdaj¹cy zna, ro zum ie i sto suje ter miny, poj êcia i pra wa oraz wyj aœnia pro cesy i zja wis ka.

Standard: Opis wymagañ

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

Zdaj¹cy potrafi:

1) ruchem i si³ami:

a) ma tem aty cznym opis em ru chu,

b) przy czyn ami zmian ru chu, opor ami ru chu,

c) energi¹ me chan iczn¹ i za sad ami za chow ania
w me chan ice,

d) ruchem postêpowym i obrotowym;

1) sformu³owaæ warunki, w których mo¿na stosowaæ
idealizacje: punkt materialny, bry³a sztywna,

2) st osow aæ za sadê ni ezal e¿n oœci ru chów do anal izy ruch ów
z³o¿on ych,

3) stos owaæ zasa dê za chow ania pêdu do zd erzeñ
ni espr ê¿y stych oraz za sady za chow ania pêdu i energ ii
ki net ycznej do zd erz eñ sprê¿ystych,

4) st oso waæ po jêc ia: pr êdk oœci li niow ej, k¹to wej,
przy spies zenia li niow ego i k¹to wego do opisu ru chu
obrotowego,
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5) st osowaæ za sady dy nam iki do ru chów po stê powych o
ob rot owy ch w przy padk ach nie wy magaj¹cych sto sow ania
apar atu ma tem aty ki wy¿szej,

6) st oso waæ za sadê za chow ania mo mentu pêdu,

7) ob licz aæ en ergiê ki net yczn¹ bry³y sztyw nej,

8) stoso waæ zasadê za chow ania energ ii me chan icznej do ru chu
po stêpowego i ob rot owe go,

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) po lem gra wit acy jnym i ru chem cia³ w polu
gra wit acy jnym,

b) po lem elekt rycznym i ru chem cz¹stek na³ad ow any ch w
polu elekt rycznym,

c) polem magnetycznym i ruchem cz¹stek na³adowanych
w polu magnetycznym;

1) opisywaæ pole grawitacyjne i elektrostatyczne za pomoc¹
natê¿enia pola,

2) opisy waæ sta ny prze ci¹¿enia, nie doci¹¿en ia i nie wa¿ koœci,

3) obl icz aæ pra cê w polu gra wit acy jnym i elekt rosta tyczn ym,

4) pos³ugi waæ siê poj êciami energ ii po tenc jalnej masy w polu
gra wit acy jnym i ³ad unku w polu elekt rosta tyczn ym,

5) pos³ugi waæ siê poj êciami po tenc ja³u gra wit acyjnego
i elekt rost atyc znego,

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) ob lic zaæ war toœæ si³y Lo rentza i si³y elekt rodyna miczn ej,

9) opis ywaæ w³asno œci pola ma gnet yczne go za pomoc¹
in dukc ji tego pola,

10) ob lic zaæ war toœæ wek tora in dukc ji pola wy tworzo nego
przez prze wodn ik pro stol ini owy i zwoj nicê,

11) opis ywaæ wza jemne od dzia³ywan ie prze wodników
z pr¹dem,

12) opisywaæ iloœciowo ruch cz¹stki na³adowanej
w jednorodnych polach: elektrostatycznym
i magnetycznym;

3) obwodami pr¹du sta³ego:

a) prze mian ami energ ii w ob wod ach pr¹du sta³ego,

b) Ÿród³ami napiêcia;

1) wyjaœniaæ pojêcia si³y elektromotorycznej i oporu
wewnêtrznego Ÿród³a napiêcia,

2) st oso waæ pra wo Ohma oraz I i II pra wo Kir chhoffa do
obl iczeñ i anal izy obwo dów elekt ryczny ch z
uwzgl êdnien iem SEM i oporu wewn êtrznego ogniwa,

3) obli czaæ opór prze wodn ika, znaj¹c jego opór w³aœci wy
i wy miary geo met ryczne,

4) obl icz aæ opór zas têp czy opo rni ków,

5) opi syw aæ mo del prze wodn ictwa elekt ryczne go w me tal ach,

6) ob lic zaæ pr acê i moc pr¹du sta³ego,

7) ob lic zaæ sp raw noœæ prze twar zania energ ii w obwodach
pr¹du sta³ego,

8) podawaæ przyk³ady przemian energii elektrycznej w inne
formy energii;

4) polem elektromagnetycznym:

a) in dukcj¹ elekt roma gne tyczn¹,

b) elekt ryczny mi ob wod ami pr¹du zmien nego (RLC),

c) ob wod ami drgaj¹cymi (LC),

d) falami elektromagnetycznymi i ich w³aœciwoœciami;

1) pos³ugiwaæ siê pojêciem strumienia indukcji pola
magnetycznego,

2) opisywaæ wa runki wy stêp owania zja wis ka in dukc ji
elekt roma gne tycz nej i zja wis ka sa moi ndu kcji,

3) ob lic zaæ wa rto œæ SEM in dukc ji i SEM sa moinduk cji,

4) sto sowaæ regu³ê Len za do ustal ania kie runku przep³ywu
pr¹du in dukc yjne go,
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5) op isyw aæ dzia³ania pr¹dni cy pr¹du prze mienn ego
i trans form ato ra,

6) oblic zaæ warto œci sku teczne nat ê¿enia pr¹du i nap iêcia,

7) pos³ugi waæ siê poj êciem poj emnoœ ci elekt rycznej,

8) oblic zaæ pojem noœæ kon dens ato ra p³askiego, znaj¹c jego
wy miary geo met ryczne,

9) obl icz aæ poj emn oœæ zas têp cz¹ uk³adu kon dens atorów,

10) obliczaæ pracê potrzebn¹ do na³adowania kondensatora,

11) wyjaœniaæ zjawiska zachodz¹ce w obwodach pr¹du
zmiennego, zawieraj¹cych kondensator, zwojnicê i opornik,

12) ana lizo waæ pro cesy za chodz¹ce w ob wod zie LC,

13) ob lic zaæ d³ug oœæ fal elekt roma gne tycz nych w zale¿ noœci
od param etrów ob wodu LC,

14) wymieniaæ w³asnoœci fal elektromagnetycznych i ich
zastosowania;

5) fizycznymi podstawami mikroelektroniki i telekomunikacji:

a) mo del ami prze wodn ictwa, w³asno œcia mi
prze wodn ików, diel ektr yków i pó³prze wodn ików, diod¹ 
i tran zys torem,

b) w³aœci woœ ciami ma gnet yczny mi ma ter ii,

c) analogowym i cyfrowym zapisem sygna³ów;

1) wyjaœniæ pasmow¹ teoriê przewodnictwa przewodników,
izolatorów, pó³przewodników samoistnych
i domieszkowych,

2) op isy waæ w³as noœ ci z³¹cza p-n,

3) wy jaœ niæ dzia³anie dio dy pó³prze wodn iko wej,

4) wyja œniaæ dzia³anie uk³adów pro stown icz ych,

5) wyj aœniæ bud owê i dzia³anie tran zys tora,

6) wyja œniæ dzia³anie uk³adu wzmac niaj¹cego, za wieraj¹cego
tran zys tor,

7) wyjaœniæ ró¿nice pomiêdzy analogowym i cyfrowym
zapisem sygna³ów;

6) zjawiskami termodynamicznymi:

a) za sad ami ter mod yna miki, ich sta tys tyczn¹ in terp reta cj¹
oraz przyk³ada mi zas tosowañ,

b) opisem przemian gazowych i przejœciami fazowymi;

1) stosowaæ równanie Clapeyrona do przemian gazu
doskona³ego,

2) pos³ugi waæ siê poj êciem ciep³a mo low ego w prze mian ach
ga zow ych,

3) op isy waæ i wy jaœ niaæ prze miany gazu: izot ermi czn¹,
izob ary czn¹, izoc hory czn¹ i adia bat yczn¹,

4) stos owaæ I i II zasa dê ter mod yna miki,

5) ana liz owaæ cy kle ter mod yna mic zne,

6) pos³ugiwaæ siê pojêciem przemiany fazowej;

7) zjawiskami hydrostatycznymi i aerostatycznymi oraz ich
zastosowaniami

1) pos³ugiwaæ siê pojêciem ciœnienia,

2) obl icz aæ ciœ nie nie hy dros taty czne,

3) in terp reto waæ pra wo Pas cala i wym ien iaæ jego
za stos owa nia,

4) obliczaæ si³ê wyporu w cieczach i gazach, korzystaj¹c z
prawa Archimedesa.
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II. KORZYSTANIE Z INFORMACJI

Zdaj¹cy wy kor zyst uje i prze twar za in form acje z po ziomu pod staw owe go i punktu I.

 1) od czyt uje i anal izu je in form acje poda ne w for mie:

a) tek stu o te mat yce fi zyczn ej lub astron omi cznej,

b) ta beli, wy kresu, sche matu, ry sunku.

2) uzupe³nia bra kuj¹ce elem enty (sche matu, ry sunku, wy kresu, ta beli), ³¹cz¹c po siad ane i poda ne in form acje,

3) se lekc jonu je i ocen ia in form acje,

4) prze twar za in form acje wed³ug poda nych za sad:

a) for mu³uje opis zja wis ka lub pro cesu fi zyczn ego, ry suje sche mat uk³adu doœw iadczalnego lub sche mat mo del uj¹cy
zjawisko,

b) ry suje wy kres za le¿noœci dw óch wi elkoœci fi zyczn ych (do biera od pow iednio osie uk³adu wspó³rz êdn ych, sk alê wi elk oœci
i jed nostki, za znac za punk ty, wykr eœla krzyw¹),

c) ob lic za wi elk oœci fi zyczne z wy kor zyst aniem zna nych zwi¹zków i zal e¿noœci,

d) uwz glêdnia nie pewnoœci po miar owe i za znac za je na wy kres ach,

e) sza cuje war toœ ci wie lko œci fi zyczn ych na pod staw ie zna jomo œci war toœci in nych wielkoœci.

III. TWORZENIE INFORMACJI

Zdaj¹cy roz wi¹zuje pro blemy i in terp retu je in form acje:

1) interpretuje informacje zapisane w postaci: tekstu, tabel, wykresów i schematów,

2) sto suje poj êcia i pra wa fi zyczne do roz wi¹zy wan ia pr obl emów prak tyczn ych,

3) bu duje pro ste mo dele fi zyczne i ma tem aty czne do opisu zja wisk,

4) pla nuje pro ste doœ wiadczenia i anal izu je opis ane wy niki do œwi adczeñ,

5) for mu³uje i uzas adnia opin ie i wnio ski,

6) na podstawie znanych praw przewiduje przebieg zjawisk.
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Za³¹cznik 2

Wy kaz za dañ pro pon owa nych do

in form ato ra wraz z klu czem
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Kurs pod staw owy

1. Oscyl ator harmoniczny (3 punk ty)

Jed nym z naj wa¿niejszych mo deli, s³u¿¹cych do wy jaœ niania zja wisk fi zyczn ych, jest  oscy lator

har mon iczny. Jeœli klo cek przycze pimy do koñca po ziomo u³o¿ onej sp rê¿y ny, przy moc owa nej dru -

gim koñ cem do œci any, to jego ruch po œli skiej po wierzchni ob raz uje ten mo del. Za³ó¿my, ¿e w chwi li

pocz¹tkow ej  klo cek  jest w po³o¿e niu przed staw ionym na ry sunku, a  sprê¿yna jest œc iœni êta.

 Po ni¿s ze ry sunki przed staw iaj¹ ten klo cek po uwoln ieniu (pa lec prze sta³ przy trzymywaæ klo cek), 

w ró¿ nych póŸ niejszych chwi lach. Na ry sunk ach za znac zono po³o¿ enie kloc ka w ró¿ nych chwilach,

jego prêd koœæ chwi low¹ oraz si³ê, któr¹ sprê ¿yna dzia³a na klo cek.
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Do pon i¿szych okien ek wpisz nu mery ry sun ków w pra wid³owej kol ejnoœci od chwi li  roz poczêcia

ru chu.

Ocen ianie

Za po prawne wpi san ie num erów rys unk ów – 3 punk ty.

2. Pr¹dnica (2 punk ty)

a) Ry sun ek przed staw ia mo del pr¹dni cy. Krêc¹c korbk¹ K, po -

wod uje my œw iec enie ¿a rów ki Z. Wy mieñ zja wis ko fi zyczne,

kt órego od kryc ie wy kor zyst ano do bu dowy tego  nie zbêdnego

urz¹dze nia.

b) Wym ieñ inne urz¹dze nie, w któ rym wy kor zyst ano to samo

zja wis ko.

Ocen ianie

a) Za wy mien ienie zja wis ka in dukc ji elekt roma gne tycz nej –

1 punkt.

b) Za wy mien ienie urz¹dze nia (np. trans form ato ra) – 1 punkt.

3. Energ ia spoczynkowa (3 punkty)

Prze czyt aj poni ¿szy tekst i wype³nij znaj duj¹ce siê w nim luki.

Ka¿de cia³o o ma sie m po siada en ergiê spo czynk ow¹ wyr a¿aj¹c¹  siê wzo rem .................

Jeœ li dwa cia³a przy ci¹gaj¹c siê wza jemn ie (na sku tek od dzia³ywan ia do woln ego ro dzaju), zb li¿¹

siê do sie bie, to energ ia spo czynk owa uk³adu tych dwó ch cia³, a wiêc masa uk³adu zmniej sza siê o Dm.

Ten ubyt ek masy uk³adu cia³ na zywa siê ..............................................  Ró wno czeœnie zo staje

uwoln iona energ ia E m cs = ×D 2  zwa na ...................................
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W przy padku od dzia³ywañ gra wit acy jnych jest to energ ia ki net yczna, pro wadz¹ca przy zde rzen iu

cia³ do od kszta³ca nia i wzro stu ich energ ii wewn êtrznej. W przy padku od dzia³ywañ elekt roma gne -

tycz nych (np. che miczn ej re akc ji spa lan ia), jest to energ ia wewnê trzna  pro duktów spa lan ia i  oto -

czenia. W obu wy mien iony ch od dzia³ywan iach ubyt ek masy jest  nie mierzalnie ma³y.

Pro cent owo du¿y ubyt ek masy uk³adu nast êpuje w od dzia³ywan iach  ..................................

Jeœli dwa lek kie j¹dra ³¹cz¹ siê w jed no ciê ¿sze, zo staje wy emit owa na du¿a energ ia zwa na  

................................................. ¯ycie na Zie mi zaw dziêczamy ta kim re akc jom za chodz¹cym     

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

Ocen ianie

Jeœli wype³nio no po prawn ie wszyst kie luki, tj. ko lejno: E mcs = 2 , de fic yt masy (lub nied obór

masy), energ ia wi¹za nia, j¹dro wych, energi¹ ter moj¹drow¹ (j¹drow¹), w S³oñcu – 3 punkty.

4. Od dzia³ywania (3 punk ty)

a) Po daj przy najmn iej dwa ró¿ne fak ty doœ wiadczalne, pro wadz¹ce do nas têpuj¹cego  uogól nienia:

Na cia³o znaj duj¹ce siê w polu gra wit acy jnym Zie mi dzia³a zwr ócona w jej str onê si³a gra -

wit acy jna.

b) Prze czyt aj poni ¿sze stwier dzen ie ogólne i po daj czte ry przyk³ady od dzia³ywan ia  elektro -

magnetycznego.

Ka¿de od dzia³ywan ie miêd zy atom ami, cz¹stecz kami i cia³ami ma kros kopo wymi, kt óre

nie jest od dzia³ywan iem gra wit acy jnym, jest od dzia³ywan iem elekt roma gne tycz nym.

Ocen ianie

a) Jeœli wœród wy mien iony ch fa któw znaj duj¹ siê dwa poni ¿sze – 1 punkt:

– cia³a umieszc zone nad Zie mi¹ spa daj¹ na ni¹ ru chem przy spies zonym,

– Ksiê ¿yc kr¹¿y wokó³ Zie mi (mo¿e byæ sa tel ita).

b) Je œli wœ ród wy mien iony ch czte rech przyk³adów znajd¹ siê nastêpuj¹ce – 2 punkt:

– wza jemne przy ci¹ga nie i od pyc hanie cia³ na elekt ryzo wan ych,

– od dzia³ywan ie pola elekt ryczne go na cz¹stkê na³ad ow an¹,

– wza jemne przy ci¹ga nie lub od pyc hanie bi egu nów ma gnet yczny ch,

– od dzia³ywan ie Zie mi i ig³y ma gnet ycznej kom pasu,

– od dzia³ywan ie prze wodn ika z pr¹dem i ig³y ma gnet ycznej,

– od dzia³ywan ie ma gnesu na prze wodn ik z pr¹dem,

– od dzia³ywan ie pola ma gnet yczne go na po rus zaj¹c¹ siê cz¹stkê na³ad ow an¹,

– od dzia³ywan ia sprê ¿yste,

– lepk oœæ,

– tar cie,

– nap iêcie po wierzchn iowe.
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5. Fiolka (3 punk ty)

W od leg³oœci kil ku met rów od cie bie roz bi³a siê fiol ka z per fum ami. Mimo, ¿e cz¹stecz ki po wiet rza 

i pa ruj¹cej w nim sub stanc ji maj¹ w tem per atu rze po koj owej sz ybk oœci œr edn ie po rów nyw alne lub

 wiêksze od sz ybk oœci dŸ wiê ku, naj pierw us³ysza³eœ rzêk szk³a, a znacz nie póŸni ej po czu³eœ za pach

per fum. Wyj aœnij, dla czego?

Ocen ianie

W jed nor odnym oœr odku dŸw iêk ze Ÿród³a punk tow ego roz chod zi siê po li niach pro stych we

wszyst kich kie runk ach ru chem jed nos tajnym (fala ku lis ta).

Za pach per fum poc zujê do piero wó wczas, gdy cz¹stecz ki per fum dotr¹ do mo jego nosa. Cz¹stecz -

ki per fum zde rzaj¹ siê ze sob¹ i z cha otyczn ie po rus zaj¹cymi siê cz¹stecz kami  powietrza, wsku tek

cze go wie lok rotnie zmie niaj¹ kie run ek ru chu (po rus zaj¹ siê po to rze „zyg zak owa tym”). Prze byw aj¹

wiêc znacz nie d³u¿sz¹ drogê od tej, jak¹ prze bywa dŸwi êk. W  e fek cie po rus zaj¹c siê z œr edni¹  szyb -

koœci¹, po rów nywaln¹ z sz ybk oœci¹ dŸ wiê ku, na prze byc ie tej dro gi po trzeb uj¹ wi êcej cza su – maks.

3 punk ty.

Uwaga: Odpo wiedŸ musi zawi eraæ info rmacjê o wyd³u¿en iu cza su do cier ania za pac hu na sku tek

zde rzeñ cz¹ste czek per fum z cz¹stecz kami po wiet rza. Licz ba przy znan ych punk tów po winna byæ za -

le¿na od lo giczn ego uk³adu od pow iedzi i po pra wnoœ ci me ryt ory cznej zdañ.

6. Struna (3 punk ty)

Me tal ow¹ st runê gi tary na piê to mi êdzy punk tami A i B. Œrod kowa czêœæ stru ny jest  umiesz czona

miêdzy bie gun ami pod kow iast ego ma gnesu. Czy mo ¿esz us³ys zeæ dŸ wiêk po zam kniê ciu ob wodu, za -

sil ane go na piê ciem z sie ci miej skiej? Wyja œnij to zja wis ko.

Ocen ianie

Po zamkniêciu ob wodu mogê us³ys zeæ dŸ wiêk – 1 punkt. Przez strunê p³ynie pr¹d  sinuso idalnie

zmien ny. Gdy pr¹d p³ynie od A do B, na czêœæ stru ny, znaj duj¹c¹ siê miêd zy bie gun ami ma gnesu

dzia³a si³a elekt rody nam icz na zwróc ona w górê; gdy pr¹d p³ynie od B do A – dzia³a na ni¹ si³a zwróc -

ona w dó³. Stru na bêdz ie wyko nywaæ drga nia o czês totliwoœci równ ej czês totliwoœci pr¹du z sie ci –

1 punkt. Czêstotliwoœæ pr¹du ma wartoœæ 50 Hz; jest to czêstotliwoœæ, mieszcz¹ca siê w gra nic ach

czê sto tliwoœci s³yszaln ych – 1 punkt.
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7. Pryzmat (4 punk ty)

Szkla ny pry zmat o k¹cie ³ami¹cym 60° k³adzie my na sto le tak, aby jego kra wêdŸ ³ami¹ca by³a pro -

stop ad³a do po wierzchni sto³u. Na lew¹ œc ianê pry zmatu kie ruj emy wi¹zkê œwi at³a  monochroma -

tycznego pod nie wielk im k¹tem pa dan ia a. Pa trzymy wg³¹b pry zmatu w kie runku po ziom ym tak, jak

po kaz uje ry sun ek. Cz êœæ jego pra wej œci any, za kres kowa nej na ry sunku, wygl¹da jak lu stro.

1. Wy jaœnij to zja wis ko.

2. Czy fakt, ¿e wi¹zka œwi at³a pada na pry zmat pod nie wielk im k¹tem ma tu taj istotne zna czen ie?

Uzas adnij odpo wiedŸ, wy kon uj¹c od pow iedni ry sun ek (naj lep iej wi dok z góry).

Ocen ianie

1. Gdy k¹t pa dan ia wi¹zki œw iat³a od wewn¹trz pry zmatu na jego praw¹ œci ankê bêd zie  wiêkszy od 

k¹ta gra niczn ego, to na tej œci ance nast¹pi ca³ko wite we wnê trzne od bic ie tej wi¹zki. Dla tego

czê œæ tej œci any dla ob serw ato ra wygl¹da jak lu stro – 1 punkt.

2. Fakt ten ma istotne zna czen ie. Gdy k¹t a jest ma³y,

to ma³y jest tak ¿e k¹t za³aman ia w pry zmac ie b.

Wte dy k¹t ich pa dan ia g na praw¹ œc ianê pry zmatu

jest du¿y, bo suma b g+  jest rów na k¹towi ³a -

mi¹cemu pry zmatu ( )60° . Przy do stat ecznie ma -

³ym k¹cie a, k¹t g mo¿e mieæ wa rtoœæ wi êksz¹ od

k¹ta gra niczn ego; wte dy na pra wej œci ance nast¹pi

ca³ko wite we wnê trzne od bic ie – 2 punk ty.

Ry sun ek – 1 punkt.

8. Rozumowania (2 punk ty)

1. Ro dzaj ro zum owa nia, jaki prze prow adz amy, jeœli na pod staw ie te orii ki net yczno-mo lek ula rnej

gazu wnio skuj emy, ¿e gaz wy wiera ci œnie nie na œc ianki na czyn ia, w kt órym siê znaj duje, na -

zywa siê ro zum owa niem ...................................

2. Wy kon uje my kil ka doœ wiadczeñ i w ka¿ dym ob serw uje my wy chyl enie prze wodn ika z pr¹dem

umieszc zone go pomiêdzy bie gun ami ma gnesu. Na tej pod staw ie for mu³ujemy uogó lnienie, ¿e

tak jest zaw sze.

Ta kie ro zum owa nie nosi na zwê ro zum owa nia ................................
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Ocen ianie

1. Za wpi san ie „de dukc yjnym” – 1 punkt.

2. Za wpi san ie „in dukc yjne go” – 1 punkt.

9. Strzykawka (1 punkt)

St rzyka wkê ze szczel nie za tkan ym wy lot em, za wier aj¹c¹ po wiet rze o tem per atu rze po koj owej,

wk³ada my do na czyn ia z gor¹c¹ wod¹. T³ok, kt óry mo¿e siê swo bodn ie por uszaæ znaj duje siê

pocz¹tkowo mniej wiêcej w po³owie strzy kawki. Sto suj¹c pierwsz¹ zasadê ter mod yna miki do  powie -

trza za mkni êtego w strzy kawce stwier dzamy, ¿e

A) po wiet rze wy kon uje pr acê kosz tem po bran ego ciep³a, a jego energ ia wewnê trzna nie ulega

zmia nie,

B) ca³e ciep³o po brane od wody zo staje zu ¿yte na wzrost energ ii wewnê trznej po wiet rza w strzy -

kawce,

C) tyl ko czê œæ po bran ego ciep³a zo staje zu ¿yta na wzrost energ ii wewnê trznej po wiet rza,

D) przy rost energ ii wewnê trznej po wiet rza jest wi êkszy od po bran ego ciep³a, bo ró wnoc zeœ nie zo -

staje wy kon ana pra ca.

Po prawna od powie dŸ: C.

10. Analogia (2 punkty)

W jed nor odnym polu elekt rost atyc znym (wy twor zonym w pr ó¿ni) o li niach zw róconych w dó³

pusz czono swo bodn ie cz¹stkê na³ad ow an¹ do datn io. 

1. Po równaj ruch tej cz¹stki z ru chem cia³a spa daj¹cego swo bodn ie w jed nor odnym polu  grawita -

cyjnym. 

2. Czy przy spies zenia: na³ad ow anej cz¹stki w polu elekt rost atyc znym i cia³a spa daj¹cego swo -

bodn ie w polu gra wit acy jnym zal e¿¹ od masy? Po daj uzas adni enie odpowiedzi.

Ocen ianie

1. Oby dwa obiekty po rus zaj¹ siê (spa daj¹) ru chem jed nos tajnie przy spies zonym pod wp³ywem

sta³ych si³: elekt rycznej i gra wit acy jnej  – 1 punkt.

2. Przy spies zenie cia³a spa daj¹cego w polu gra wit acy jnym nie zal e¿y od jego masy, a  przyspie -

szenie cz¹stki na³ad ow anej w polu elekt rost atyc znym zale¿y od masy cz¹stki – 1 punkt.

Uzasadnienie: Wszyst kie cia³a spa daj¹ce w polu gra wit acy jnym w pró ¿ni maj¹ ta kie samo przy -

spies zenie, bo wart oœæ si³y gra wit acji jest wprost pro porc jona lna do masy cia³a; si³a elekt ryczna nie

zale¿y od masy cz¹stki (tyl ko od jej ³ad unku), wiêc przy spies zenia cz¹stek o ró¿n ych ma sach bêd¹

mia³y ró ¿ne wa rtoœci – od wrotn ie pro porc jona lne do mas – 2 punk ty.
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11. Przy czyna i skutek (3 punkty)

W punk cie K prze strzeni nast¹pi³o w pew nej chwi li zda rzen ie Z1 , a w punk cie L nast¹pi³o  zda -

rzenie Z2  w chwi li póŸn iejszej. Na pisz, ja kie wi elkoœci mu simy znaæ, aby móc roz strzygn¹æ, czy

 zdarzenie Z1  mog³o byæ przy czyn¹ zda rzen ia Z2 . Uzas adnij swoj¹ wypo wiedŸ.

Ocen ianie

Mu simy znaæ wza jemn¹ od leg³oœæ d pu nktów K i L i czas t, up³ywaj¹cy mi êdzy zda rzen iami Z1  i Z2

– 1 punkt.

Uzas adni enie: in form acja nie mo¿e siê ro zcho dziæ z sz ybko œci¹ wi êksz¹ ni¿ c, za tem zda rzen ie Z1

mog³o byæ przy czyn¹ zda rzen ia Z2  tyl ko wte dy, gdy 
d

t
c£   –  2 punk ty.

12. Poró wnywanie od dzia³ywañ (3 punk ty)

Stwier dzono, ¿e na cz¹stkê B umieszc zan¹ w ró¿nych od leg³oœ ciach od cz¹stki A, dzia³a w ka ¿dym 

przy padku zwró cona w stro nê cz¹stki A, przy ci¹gaj¹ca si³a 
r
F, któr ej wart oœæ jest od wrotn ie pro porc jona lna do kwa -

dratu od leg³oœci mi êdzy tymi cz¹st kami. Masy tych cz¹stek 

wy nosi³y m A = × -5 10 10 kg i mB = × -3 10 10 kg. Wy ka¿, ¿e

 jeœli cz¹stki te po siad aj¹ ³ad unki elekt ryczne, to nie mog¹ to 

byæ ³ad unki jed noi mienne.

Ocen ianie

Zdaj¹cy po win ien pr zep rowadziæ na stê puj¹ce ro zum owa nie: Si³a 
r
F dzia³aj¹ca na cz¹stkê B by³aby

wy padk ow¹ przy ci¹gaj¹cej si³y gra wit acji 
r
Fg  i od pyc haj¹cej si³y elekt rost atyc znej 

r
Fel . Ponie wa¿

zwro ty tych si³ s¹ prze ciwne, a ich wy padk owa mia³aby zwrot si³y gra wit acji, war toœæ si³y  elektrosta -

tycznej mu sia³aby byæ mniej sza od warto œci si³y gra wit acji.

F Fel g<  ,

k
q q

r

Gm m

re
A B A B

2 2<  ,

q q
G

k
m mA B

e
A B< » × -11 10 40 2C  .

£ad un ek elem enta rny wy nosi 16 10 19, × - C, wiêc naj mniejs za mo¿ liwa war toœæ ilor azu 

q q e eA B = × = × = ×- -2 56 10 256 1038 2 40 2, C C . Powy ¿sza nier ówn oœæ nie mog³aby byæ spe³nio na. Na -

wet gdy by ka¿ da cz¹stka po siada³a ³ad un ek jed nego elekt ronu, to i tak si³a elekt rost atyc zna by³aby

wiêks za od gra wit acy jnej i si³a wy padk owa by³aby si³¹ od pyc hania – 3 punk ty.
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13. Nie pewnoœæ po miar owa (3 punk ty)

Dok³adno œæ apar atu ry po miar owej, po zwal aj¹cej mi erzyæ ró wnoc zeœnie sz ybko œæ v cz¹stki  poru -

szaj¹cej siê ru chem pro stol ini owym i jej po³o¿e nie x wy nosi od pow iednio: 
Dv

v

=0 01, % , Dx =01, mm.  

Czy przy u¿ yciu tej apar atu ry mo¿na z dok³ad noœ ci¹ Dx =01, mm us tal iæ po³o¿en ie elekt ronu,  poru -

szaj¹cego siê z szybk oœci¹ v=200 m s. Uzas adnij odpo wiedŸ. Przyj mij, ¿e masa elekt ronu  wyzna -

czona jest dok³ad nie i wy nosi me = × -911 10 31, kg.

Ocen ianie

Zdaj¹cy po win ien pr zep rowadziæ ro zum owa nie:

Ob lic zamy ni epe wnoœæ po miar ow¹ pêdu cz¹stki.

Dv= × =0 0001 200 0 02, ,
m

s

m

s
 ,

D Dp m= = × × = ×- -
v 911 10 0 02 018 1031 31, , ,kg

m

s
kg

m

s
  – 1 punkt.

Zgod nie z za sad¹ ni eoznaczonoœci

D
D

¢³x
h

p4p
 ,     D ¢³

×

× ×

-

-x
6 625 10

12 56 018 10

34

31

,

, ,
m ,

D ¢³ × =-x 2 9 10 2 93, ,m mm – 1 punkt.

D ¢=x 2 9, mm, a wiêc zgod nie z za sad¹ ni eoznaczonoœci po³o¿ enie elekt ronu nie mo¿e byæ  wyzna -

czone dok³ad niej, bez wz glêdu na dok³ad noœæ u¿ ytej apar atu ry – 1 punkt.

14. Pro cesy nie odw raca lne (1 punkt)

Wy bier aj¹c sfor mu³owan ie a, b lub c, uzupe³nij poni ¿sze zda nie tak, aby by³o praw dziwe.

„Ka ¿dy pro ces ob serw owa ny w ¿y ciu co dzienn ym jest nie odw raca lny, pon iew a¿ pow rót uk³adu

ter mod yna mic znego i jego otoc zenia do sta nu pier wotn ego jest ..........”

a) niem o¿li wy,

b) bar dzo ma³o praw dop odo bny,

c) trud ny do zauw a¿enia.

Ocen ianie

Za wy bran ie sfor mu³owan ia b – 1 punkt.

15. Dru ga za sada termodynamiki (4 punk ty)

Z po ni¿ szych zdañ wy bierz te, kt óre zgod nie z drug¹ za sad¹ ter mod yna miki s¹ fa³szy we. 

1. En trop ia cia³a ma kros kopo wego nie mo¿e zm aleæ.

2. Ma szyna pra cuj¹ca cy kliczn ie nie mo¿e wy konaæ pra cy rów nej po bran emu ciep³u.

3. En trop ia uk³adu izol owa nego nie mo¿e wzro sn¹æ.

4. Uk³ad izol owa ny nie mo¿e zmni ejs zyæ swo jej en trop ii.
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Dla ka¿dego zda nia uznan ego przez cie bie za fa³szy we do bierz spoœród ni ¿ej wy mien iony ch

 procesów od pow iedni przyk³ad.

A. Zja wis ko top nien ia lodu

B. Zja wis ko krz epn iêcia wody

C. Sa mor zutne roz przes trzeni anie siê gazu do ca³ej obj êtoœci izol owa nego na czyn ia

D. Skra plan ie pary

Ocen ianie

Fa³szy we s¹ zda nia 1 i 3 – 1 punkt.

Za poda nie w³aœci wego przyk³adu – 2 punk ty.

16. Pro cesy ter mod yna mic zne

W bla szan ym na czyn iu za mkni êtym ru chom ym t³okiem znaj duje siê gaz, któr ego pa ram etry

(w sta nie rów nowagi ter mod yna mic znej) spe³niaj¹ nas têp uj¹c¹ zal e¿n oœæ: pV CT= , gdzie p, V, T to

ciœnienie, objêtoœæ i tem per atu ra gazu, a C =25 J K.

a) Po daj wa rtoœæ ci œnienia ze wnêtrznego p z 0  oraz tem per atu ry otoc zenia T z 0  w chwi li  pocz¹tko w -

ej (rys. A), je¿e li wia domo, ¿e gaz by³ wte dy w sta nie rów nowagi ter mod yna mic znej, a jego ciœ -

nie nie i tem per atu ra wy nosi³y p0  i T0 .

b) Do bierz tak ci œnienie ze wnêtrzne p z  oraz te mperaturê T z  (wska zuj¹c jedn¹ z poni ¿szych  mo¿li -

woœci 1, 2, 3, 4) tak, aby wywo³aæ pro ces roz prê¿ania gazu, tzn. zwi êkszania jego obj êtoœci

(rys. B).

1. p pz = 0      T Tz =0 8 0, ,

2. p pz =0 5 0,      T Tz =11 0, ,

3. p pz =15 0,      T Tz = 0 ,

4. p pz =15 0,      T Tz =0 7 0, .

c) Przyj muj¹c, ¿e pro ces roz prê¿ania gazu prze biega przy sta³ych pa ram etr ach ze wnê trz nych p z , 

T z  (rys. B), zn ajdŸ ob jêt oœæ ko ñcow¹ gazu Vk  w chwi li zako ñczenia pro cesu (ustal enia no wego

sta nu rów nowagi ter mod yna mic znej, rys. C). Pom iñ opory ru chu t³oka. Po daj wy nik w po staci

wzo ru li ter owe go oraz wa rto œci licz bow ej wy lic zonej przy na stê puj¹cych wa rto œcia ch pocz¹t -

kow ych para metrów gazu: p0
512 10= ×, Pa, T0 280= K.
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Ocen ianie

a) p pz 0 0=  ,     T Tz 0 0= .

b) Mo¿l iwoœæ 2.

c) Pro ces zak oñczy siê, gdy pa ram etry ko ñco we gazu przyjm¹ wartoœci p pk z= , T Tk z= , wte dy

V
CT

p

CT

pk

k

k

z

z

= =  .

Vk » 0 128 3, m  .

Kurs rozszerzony

17. Bibu³ka (3 punk ty)

U su fitu po mieszc zenia za wies zamy na blo ku nie ruc homym szal kê, na któ rej u³o¿o no stos  ¿elaz -

nych obci¹¿ni ków. Miê dzy naj ni¿ ej le¿¹cy obci¹¿nik a res ztê w³o¿o no pa sek z bibu³ki,  którego

 wiêksza cz êœæ z jed nej stro ny wy staje (ry sun ek). Gdy próbuj emy wyci¹gn¹æ bibu³kê, urywa siê. Gdy

puœc imy sznu rek, szal ka spa da, a bibu³ka od razu wy lat uje z po miê dzy  obci¹¿ ników.

1. Wy jaœ nij, dla czego.

2. Czy fakt, ¿e bibu³ka umieszc zona by³a nie sym etr ycznie miê dzy obci¹¿ni kami ma jak ieœ zna -

czen ie w tym doœ wiad czeniu? Uzas adnij odpo wiedŸ.

Ocen ianie

1. Spa daj¹ca szal ka z obci¹¿nik ami jest w sta nie bli skim sta nu nie wa¿koœci, tzn. obci¹¿ni ki pra wie 

nie na cis kaj¹ na sie bie wza jemn ie. Bibu³ka nie przy cis kana do pod³o¿a, wy lat uje z po miê dzy

obci¹¿n ików – 2 punk ty.

Uwaga: Zdaj¹cy mo¿e napi saæ, ¿e uk³ad jest w sta nie nie wa¿koœci, za miast, ¿e jest w sta nie bli -

skim sta nu nie wa¿koœci. Jed nak wy maga siê, aby na pisa³, ¿e nie wy stê puj¹ si³y wza jemn ego na -

cis ku mi êdzy obci¹¿n ika mi. Je œli na pis ze, ¿e obci¹¿n iki trac¹ ci ê¿ar lub, ¿e nie dzia³a na nie si³a

ci ê¿k oœci, otrzym uje zero punktów.

2. Fakt ten ma zna czen ie. Si³a oporu po wiet rza (le pkoœ ci) dzia³aj¹ca na bibu³kê, zw róco na w górê,

po maga jej wy sun¹æ siê z po miêdzy obci¹¿n ików – 1 punkt.
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18. Magnes (7 pun któw)

Z alum ini owej pusz ki po coca-coli odci êto przy krywkê.

Pust¹ pusz kê umieszc zono na  tale rzyku z wo d¹. Krótki ma gnes 

sztab kowy za wies zono w po³owie wy soko œci na sp rê¿y stej nit -

ce, któr¹ nas têpnie moc no  skrê cono. Wi ruj¹cy ma gnes w³o¿ -

ono os tro¿nie (aby nie do tyka³ œc ian ek) do pusz ki. Pusz ka

zaczê³a siê obra caæ1.

1. W któr¹ stro nê (w poró wnaniu z ru chem ma gnesu)  obra -

ca siê pusz ka? Wyja œnij to  zjawisko.

2. Po pew nym cza sie ma gnes za trzym uje siê i zaczyna wi -

rowaæ w prze ciwn¹ stro nê. Wyja œnij, dla czego.

3. Jak za chow uje siê te raz pusz ka?

4. Czy fakt, ¿e pusz ka jest alum ini owa ma tu taj istotne zna -

czen ie? Uzas adnij odpo wiedŸ.

Ocen ianie

1. Pusz ka ob raca siê w tê sam¹ st ronê, w któr¹ wi ruje ma -

gnes – 1 punkt.

W alum ini owej pusz ce po wstaje pr¹d in dukc yjny wsku tek ob rac ania siê wz glê dem niej ma -

gnesu. Pr¹d ten ma taki kie run ek, ¿e jego w³asne pole ma gnet yczne prze ciwd zia³a przy czyn ie,

która go wywo³uje (regu³a Len za). Ob rac anie siê pusz ki w tê sam¹ stro nê zmniej sza szybko œæ

wi row ania ma gnesu wz glêd em pusz ki, a wiêc os³abia przy czynê wzbu dzan ia pr¹du – 2 punk ty.

Uwaga: Zdaj¹cy mo¿e równ ie¿ napi saæ nast êpuj¹ce wyja œnienie: Bie guny wi ruj¹cego ma gnesu

od dal aj¹ siê w ka ¿dej chwi li lo kaln ie od da nego miej sca œcia ny pusz ki; za tem mi êdzy pr¹dem

in dukc yjnym, po wstaj¹cym w œc iankach, a bie gun ami ma gnesu dzia³a si³a przy ci¹ga nia (prze -

ciwd zia³anie). Pusz ka, która mo¿e siê obra caæ, pod¹¿a za  mag nesem.

2. Gdy skrê cona sprê ¿ysta nit ka roz krêca siê, szy bkoœæ wi row ania ma gnesu wzra sta. Gdy nit ka

jest ca³kiem roz krêcona, szy bkoœæ ma gnesu jest na jwiê ksza, ma gnes mija to  po³o ¿ enie, ob raca

siê co raz wol niej, a nit ka uleg nie skrê ceniu w prze ciwn¹ stro nê. Z tego po wodu ma gnes po za -

trzym aniu siê za czyna wi rowaæ prze ciwn ie – 2 punk ty.

3. Pusz ka tak¿e za czyna siê ob racaæ w prze ciwn¹ stro nê ni¿ po przedn io, tzn. zgod nie z ru chem ma -

gnesu – 1 punkt.

4. Istotne zna czen ie ma fakt, ¿e pusz ka nie jest sta lowa, wów czas bo wiem ma gnes owa³aby siê,

a ten efekt zak³óca³by opis ane zja wis ko – 1 punkt.

19. Za nur zona kulka (4 punk ty)

Wisz¹ca na nit ce me tal owa kul ka o ma sie m jest do po³owy  za nurzona w wo dzie. Po ni¿ej na pis ano

kil ka zdañ, od no sz¹cych siê do tej sy tua cji.

Wy pisz nu mery wszyst kich zdañ praw dziw ych.
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1. Ciê¿ ar kul ki ma te raz mniejsz¹ wartoœæ ni¿ mg;

2. Ciê¿ar kul ki jest zró wnowa¿ony przez si³ê wy poru;

3. Wszyst kie si³y, dzia³aj¹ce na kulkê równow a¿¹ siê;

4. Si³a, któr¹ nit ka dzia³a na kul kê ma te raz mniejsz¹ wartoœæ od mg;

5. Gdy kulkê za nur zymy g³êb iej, to nit ka na kul kê bêd zie dzia³aæ mniejsz¹

si³¹ ni¿ w sy tua cji przed staw ionej na ry sunku;

6. Gdy kul ka ca³ko wic ie za nur zy siê w wo dzie, to si³a na prê¿enia nici zma -

leje do zera;

7. Gdy by nit ka siê urwa³a, to kul ka opada³aby na dno, po rus zaj¹c siê ru -

chem  przyspie szonym;

8. W po³o¿ eniu, przed staw ionym na ry sunku kul ka nie dzia³a na wodê ¿adn¹ si³¹.

Praw dziwe s¹ tyl ko zda nia: 3,4,5,7.

Ocen ianie

Za wska zan ie ka¿d ego zda nia praw dziw ego – 1 punkt (3,4,5,7).

Za wska zan ie ka¿d ego zda nia fa³szy wego jako praw dziwe (1,2,6,8) – mi nus 1 punkt.

20. Gumka (4 punk ty)

Gumkê do ma zan ia k³adzie my na œrodku po ziomo u³o¿ onej, drew nian ej li nijki i unos imy po woli

je den z jej ko ñców. Pocz¹tkowo gum ka nie zsu wa siê; przy pew nym k¹cie a na chyl enia li nijki do po -

ziomu – za czyna zs uwaæ siê w dó³.

1. Wy jaœn ij to zja wis ko.

2. Na pisz, jak wa rtoœæ si³y tar cia w pierw szej fa zie ob serw acji (gdy gum ka siê nie zsu wa) zal e¿y

od k¹ta na chyl enia a li nijki do po ziomu.

3. Na pisz, jak wa rtoœæ si³y tar cia w dru giej fa zie ob serw acji (gum ka siê zsu wa) zal e¿y od k¹ta na -

chyl enia a li nijki do po ziomu.

Ocen ianie

1. Gdy li nijka jest na chyl ona, a gum ka siê nie zsu wa, to si³a tar cia sta tyczn ego i si³a zsu waj¹ca

rów nowa¿¹ siê. Gdy war toœæ si³y zsu waj¹cej sta nie siê wiê ksza od mak sym alnej war toœ ci si³y

tar cia sta ryczn ego, to gum ka zo staje wpra wiona w ruch – zsu wa siê po li nijce w dó³ – 2 punk ty.

Uwaga: Zdaj¹cy mo¿e napi saæ: „si³y: tar cia sta tyczn ego, ciê ¿koœci i spr ê¿yst oœci rów nowa¿¹

siê” oraz „gdy war toœæ wy padk owej si³y ci ê¿ko œci i sp rê¿y sto œci jest wi êksza od wa rtoœ ci mak -

sym alnej si³y tar cia sta tyczn ego”...

2. F mgzsuw = sina,     T F mgs zsuw= = sin a

Si³a tar cia roœ nie tak, jak si nus k¹ta a – 1 punkt.

3. T f N f mgk = = cosa

Si³a tar cia ma leje ze wzro stem k¹ta a jak co sin us tego k¹ta – 1 punkt.

Uwaga: Zdaj¹cy nie musi wypr owadzaæ wzor ów na Fzsuw  i N .
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Za³¹cznik 3

Uwagi do tema tów posz czególnych

 zadañ umieszc zony ch w Informatorze

i spo sobu ich ocen iania
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Ar kusz I

Za dan ia te stowe

Za dan ie 1

a) Le piej by³oby w ki nem aty ce u¿ ywaæ s³owa  dro ga  wy³¹cznie wte dy, gdy mowa o wie lkoœci

 fizycznej  s  (wiersz 1 i 3 tek stu); pro pon uje my nap isaæ: „po pro stym od cinku szo sy”,

b) Przed 10 m/s po winno byæ ta k¿e na pis ane „o wa rto œci”,

c) Za miast „wy bierz” le piej w tym miej scu „ws ka¿”,

d) W od pow iedzi A) za miast „ró wna siê” po winno byæ „ma wa rtoœæ”,

e) W od pow iedzi C) le piej za miast „t¹” na pisaæ „tak¹”.

Za dan ie 2

Jest to za dan ie fa talne!

a) Je œli Au tor zy chc¹, aby po prawna by³a od powie dŸ B, to je dyne po prawne sfor mu³owa nie py tan -

ia po winno br zmieæ: „sz ybkoœæ œr ednia, z jak¹ po rus za³ siê ka myk ... wy nosi³a:” . Tej  wiel koœci

po pro stu nie da siê naz waæ in ac zej. Wa rt oœæ pr êd koœci œr ed niej to jest coœ in nego i w tym przy -

padku wy nosi zero! Py tal iœmy o to pi êci oro pr ofe sorów z ró ¿ny ch oœ rod ków, na zj eŸd zie PTF i

wszy scy tak od pow iedz ieli. Uc zeñ zdaj¹cy ma turê na po ziom ie roz szer zonym wy bier ze wiêc

od powi edŸ D, bo w wie lu pod rêcznikach dla kur su roz szer zone go, gdzie mamy ju¿ do czy nien ia 

z ma tem aty cznym opis em ru chu, de fin icja pr êdk oœci œr edn iej jest taka, jak w Res nicku i  Halli -

day'u lub u Wró ble wskiego i Za krzews kiego (po dobno ni ektó rzy uczniow ie ko rzys taj¹ z Res -

nicka),

b) „Oko³o” w od pow iedz iach nie jest po trzebne, bo w te kœcie wszyst kie wielko œci poda ne s¹

dok³ad nie, nic siê nie pi sze o tym, ¿e ka mieñ zo sta³ z³apany po up³ywie oko³o dwóch se kund,

c) Na le¿a³oby zm ieniæ szyk zda nia: „ i po up³ywie dwó ch se kund zo sta³ przez ucznia z³apany

w miej scu, z któr ego zo sta³ wy rzuc ony.”

Za dan ie 3

a) Po winno byæ: ...„na g³êb okoœ ci 20 m pod po wierzchni¹ wody”.

Za dan ie 4

a) Si³a przy ci¹ga nia gra wit acy jnego dzia³a nie „mi êdzy dwo ma ma sami” (bo masa jest wi elk oœci¹

fi zyczn¹), lecz „mi êdzy dwo ma cia³ami”,

b) Za miast „wz roœnie” po winno byæ na pis ane „wzros³a” (czas przesz³y – bo taki czas jest u¿yty

w od pow iedz iach).
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Za dan ie 5

a) „Zal e¿noœæ cze goœ od cze goœ” a „zwi¹zek cze goœ z czy mœ” lub „zwi¹zek pom iêdzy...” . Za tem

po winno byæ „Za le¿n oœæ wyd³u¿ enia  x od wa rtoœ ci dzia³aj¹cej si³y  F  przed staw ia równa nie...,

w którym  k  jest wspó³czyn nik iem prop orc jonalnoœci„...

Za dan ie 6

Jest to za dan ie wy krac zaj¹ce poza pro gram kur su pod staw owe go, ucz eñ móg³ nie s³ysz eæ o tym, 

jak w ter mod yna mice ob lic za siê pr acê gra ficzn ie. 

Za dan ie 7

a) Je œli elekt ron „wpa da” w ob szar pola, to na ry sunku (maj¹c pr êdko œæ  
r
v) po win ien siê zn ajd owaæ 

na gra nicy ob szaru pola. Trze ba za tem albo zm ieniæ ry sun ek, albo na pis aæ: „Ry sun ek przed -

staw ia elekt ron wy rzuc ony w pr ó¿ni w ob szar ze pola ma gnetycz nego.”

b) Prêd koœæ po winna byæ oznac zona ma³¹ li ter¹,

c) Zda nie wyj aœniaj¹ce, co oznac za sym bol, in form uj¹cy o zwro cie li nii pola, po winno wyst¹piæ

w te mac ie za dan ia jako dru gie. Nal e¿y usun¹æ inf ormacjê o 
r
B.

Za dan ie 8

a) Prze cin ek po win ien byæ mi êdzy s³owami : „wi elk oœci” i „cha rakt ery zuj¹cych”.

Za dan ie 9

a) Po winno byæ: „Za kres cz êstotliwoœci”...

Za dan ia otwarte

Za dan ie 10. Sa moc hód

a) Po winno byæ: „Na wy kres ie przed staw iono zale¿ noœæ warto œci prêdk oœci” (albo sz ybkoœci –

oczyw iœcie) „od cza su”...

b) Nie mo¿ na mów iæ „mi êdzy pi¹t¹ a ósm¹ se kund¹”, bo nie jest to jed noz naczne – zar ówno pi¹ta,

jak i ósma se kunda trwa ca³a se kundê, mo¿e wiêc ch odziæ o od stêp cza su rów ny 2 s, 3 s lub 4 s.

W przy padku tego za dan ia akur at nie ma to zna czen ia, ale cho dzi o zas adê. Nal e¿y pow iedzieæ:

„mie dzy koñ cem pi¹tej a koñ cem ósm ej se kundy”,

c) Prze dzia³ cza su w py tan iu a) po win ien byæ za pis any: „(0 s – 5 s)”,

d) Dla czego nie py tamy o wa rto œci pr zys pieszeñ w obu ru chach?
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Za dan ie 11. Pi³ecz ki

a) ...„wy znacz zal e¿n oœæ” – to nie jest do brze.  S³owo „wy znacz” nie jest tu w³aœ ciwe (w fi zyce jest 

u¿ ywa ne za mienn ie z tzw. po miar em po œred nim wi elko œci fi zyczn ej, kie dy za po moc¹ zmie -

rzon ych bezp oœre dnio wiel koœci ob lic za siê inn¹), s³owo „za le¿noœæ” ta k¿e nie. Pro pon uje my

po pro stu: „Ob licz  ³ad un ek ka ¿d ej z pi³eczek.” Uc zeñ wie, ¿e jeœli w te mac ie nie po daje siê licz -

bow ych wart oœci da nych, to wi elkoœæ szu kan¹ nal e¿y wyr aziæ przez sym bole li ter owe,

b) S¹dzi my, ¿e za miast „Za znacz na ry sunku wszyst kie si³y”... na le¿a³oby napisaæ: „Na rys uj uk³ad 

si³, kt óre dzia³aj¹ na pi³ec zkê po ustal eniu siê równo wagi (wy kon aj sta rann ie kon stru kcjê).

Oznacz te si³y od pow iedni mi sym bol ami i na zwij je.” Ta kie po lec enie wy mus za³oby wy kaz anie 

siê przez zdaj¹cego ro zum ieni em zja wis ka.

Sche mat ocen iania:

S¹dzi my, ¿e w ¿ad nym przy padku nie nale ¿y przy znaw aæ punk tów za na rys owa nie tyl ko dwó ch si³

(w te mac ie zreszt¹ ¿¹dano na rys owa nia wszyst kich si³).

Pro pon uje my:

• Kon strukc ja uk³adu trzech równowa¿¹cych siê si³ i wy mien ienie ich nazw – 2 punk ty,

• Za pis anie zwi¹zku mi êdzy od pow iedni mi bo kami tr ójk¹tów po dobn ych (lub po równ anie  tan -

gensów k¹tów w tych tr ójk¹tach); ob lic zenie przy pros tok¹tnej z twier dzen ia Pi tag ora sa –

1 punkt,

• Za stos owa nie wz orów na wa rtoœ ci si³y ci ê¿ko œci i si³y Coulom ba – 1 punkt,

• Ob lic zenie ³ad unku kul ki – 1 punkt.

Za dan ie 12. Elekt ron w polu ma gnet ycznym

Nie za chwyca nas fakt, ¿e ze staw za wiera a¿ dwa za dan ia o elekt ronie wpa daj¹cym w ob szar pola

ma gnet yczne go. Je œli elekt ron „wpa da” w ob szar pola, to na pew no nie za toc zy w nim pe³nego ok rêgu

(pi sano o tym ju¿ w uwag ach do zad. 7), za tem ni ezrêcznie jest tu taj mó wiæ o okres ie. Mo¿e

nale¿a³oby oblic zaæ czas prze byw ania elekt ronu w polu (pó³ okresu).

W „Sche mac ie ocen iania” (str. 43) na pis ano „Za pis anie za le¿ noœ ci mi êdzy si³ami” (!). Jest to

zupe³na bzdu ra, bo dzia³a tu taj tyl ko jed na si³a – si³a Lo rentza, pe³ni¹ca rolê si³y do œrodk owej.

Naj lep iej jed nak by³oby zmi eniæ to za dan ie na inne, w kt órym elekt ron po rus za³by siê w  jedno -

rodnym polu elekt rost atyc znym.

Za dan ie 13. ¯ar ówka

a) Mo¿e za miast dru giego zda nia le piej by³oby na pisaæ: „Ob licz moc, jak¹ ma obecn ie ¿arów ka, na 

której jest na pis ane: 220 V, 100 W.”
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Sche mat ocen iania:

Po winno byæ: „ob lic zenie mocy ¿a rów ki” i „ob lic zenie wa rto œci licz bow ej mocy” – po dobn ie jak

w in nych zadaniach.

Za dan ie 14. Oscyl ator

a) Za miast  „z am plit ud¹” le piej „i am plit udz ie”...

Za dan ie 15. Kr¹¿ek ho kej owy

a) Za miast „wy nosi³a 3 m/s” po winno byæ„ „mia³a wa rtoœæ 3 m/s”.

Sche mat ocen iania:

To nie jest zwi¹zek miêd zy energi¹ ki net yczn¹ a prac¹, bo pr acê wy kon uje tu si³a tar cia, wiêc jest to 

pra ca ujemna! Po winno byæ na pis ane: „Zmia na energ ii ki net ycznej jest ró wna pra cy wy kon anej przez

si³ê tarcia:  0- =-E mgsk m  ,  E mgsk = m ”.

W ostatn iej ko lumn ie za miast „Przy roz wi¹zy wan iu si³ami” (!) na le¿a³o na pis aæ: „Zdaj¹cy mo¿e

roz wi¹zaæ za dan ie na pod staw ie II za sady dy nam iki. Wówczas:

• Stwier dzen ie, ¿e si³ê wy padk ow¹, dzia³aj¹c¹ na kr¹¿ek sta nowi si³a tar cia i ob lic zenie wa rto œci

op óŸn ienia  a – 1 punkt,

• Wy prow adz enie zwi¹zku mi êdzy wa rtoœ ci¹ pr êdko œci pocz¹tkow ej a drog¹ hamowa nia –

1 punkt,

• Ob lic zenie wspó³czyn nika tar cia i jego war toœci licz bow ej – 1 punkt.

Za dan ie 16. Roz pad pro mieniotwórczy

a) Za miast „wy nosi 50 im pul sów na mi nutê” po winno byæ: „wy nosi œr edn io 50 im pul sów na mi -

nutê”,

b) Za miast „wy niki uzys kany ch pomi arów” po winno byæ: „ uzys kane wy niki  pomi arów”.

Sche mat ocen iania:

Po winno byæ: „odjê cie t³a od licz by impu lsów”  oraz  „poda nie cza su po³owiczn ego roz padu”.
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Za dan ie 17. Kul ka

Sche mat ocen iania:

• Szyb koœæ (wart oœæ prêd koœci) po winno siê oz nacz aæ ma³¹ li ter¹,

• ...„wy znac zenie za le¿n oœci na wa rtoœæ pr êdko œci” ... – co to jest za jê zyk??  Po winno byæ: „Ob -

lic zenie wa rto œci pr êdk oœci w na jni ¿szym punk cie”,

• Po winno byæ: „Ob lic zenie wa rto œci licz bow ej prêd koœ ci”.

Za dan ie 18. So czewka

a) Pocz¹tek te matu tego za dan ia po win ien br zmi eæ: „ Na osi optycz nej cien kiej, p³asko-wy puk³ej

so czewki szkla nej o pro mien iu krzy wiz ny 20 cm ustaw iono przed miot w od leg³oœci 60 cm.

 Bezwzglêdny wspó³czyn nik za³aman ia szk³a wy nosi 1,5.”

Sche mat ocen iania:

• Nie pot rzebne „od”,

• Ostatni punkt po win ien br zmi eæ: „ ob lic zenie wa rto œci licz bow ej od leg³oœci ob razu”.

• W te mac ie nie wpro wad zono sym boli li ter owy ch, a w roz wi¹za niu ¿¹da siê wy niku li ter owe go;

czy to jest do brze? To jest tyl ko py tan ie, byæ mo¿e, ¿e Au tor zy po stê puj¹ tak œw iad omie, chy ba

nie jest to tyl ko je den przy pad ek.

Za dan ie 19. Fale ma ter ii

Sche mat ocen iania:

• Co to jest za dzi wol¹g; „za le¿ noœæ dla pêdu”? W jêz yku pol skim nie ma „za le¿ noœci dla”, tyl ko

„zal e¿noœæ cze goœ od cze goœ”. Chy ba ¿ad en po lon ista nie za akc epto wa³by tego. Po winno byæ:

„za pis anie zwi¹zku mi êdzy wa rto œci¹ pêdu cz¹stki a d³ug oœci¹ fali de Br ogl ie'a”,

• W po zos ta³ych punk tach po winno byæ: „ob lic zenie”, a na ko ñcu „ob lic zenie wa rto œci  licz -

bowej”.

Za dan ie 20. Pêd

• Nie po doba nam siê to za dan ie, bo zno wu trze ba licz yæ, ko rzys taj¹c z go tow ych wz orów  prze -

pisanych z ta beli; w tym nie ma wie le fi zyki, za dan ie ta kie nie od zwierc iedla idei st andard ów. 
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Za dan ie 21. Sil nik

 

Tak¿e nie jest to za dan ie spe cjaln ie twó rcze, ani god ne ma tur zysty, ale niech bêdzie ta kie ³atwe, re -

laks uj¹ce za dan ie „na de ser”. Jed nak za miast „ po bran ej energ ii ciepl nej” po winno byæ: „po bran ego

ciep³a”. W fi zyce nie u¿ ywa siê obecn ie pojêc ia energ ii ciepl nej, tyl ko energ ii wewnê trznej i ciep³a.

Sche mat ocen iania:

• W dru giej ko lumn ie po winno byæ  h = × =
4

10
100 40% %  ,

• W trze ciej ko lumn ie po winno byæ: „wsta wien ie wart oœci ciep³a od dan ego do ch³od nicy”.

Arkusz II

Za dan ie 22. Opór we wnê trzny

a)   S¹dzi my, ¿e w czê œci a) nal e¿a³oby od zdaj¹cego za¿¹daæ wyj aœnienia spo sobu pos têp owania

(np.: „Wyja œnij w dwó ch zda niach spo sób pos têpowania”),

b) W czê œci b) nal e¿a³oby nap isaæ tyl ko: „W ta beli poda no niek tóre wart oœci zmie rzone lub ob lic -

zone. Ta bela za wiera luki”... itd.

Sche mat ocen iania:

Pro pon uje my:

• Po prawne na rys owa nie sche matu po³¹czeñ  –  1 punkt,

• Wyjaœnienie spo sobu pos têp owania: zmie niaj¹c opór zewn êtrzny (oporn icy su wak owej) mi erzê

ka ¿do raz owo na piê cie U i na tê¿ enie pr¹du I. Na pod staw ie zmie rzon ych wiel koœci ob lic zam

opór ze wnê trzny  R
U

I
=   i moc wy dziel on¹ na tym opor ze  P U I= ×   –  1 punkt,

• To, co po przedn io znaj dowa³o siê pod li ter¹ b)  –  2 punk ty,

• Wy skal owa nie  i  opis anie osi  wy kresu  P R( ); na nies ienie  pu nktów  po miar owy ch  – 1 punkt,

• Resz ta – bez zmian.
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Za dan ie 23. Uk³ad S³oneczny

a) Mamy w¹tpliwo œci, czy s³owo „Wyka¿” jest tu w³aœciwe. Mo¿e le piej by³oby na pisaæ

„ SprawdŸ”,

b) Co oznac za po lec enie: „Za pisz III pra wo Ke plera”? Pr zec ie¿ pra wo to jest za pis ane w kar cie

wzo rów! Czy zdaj¹cy po win ien je tyl ko roz poznaæ i prz episaæ? S¹dzi my, ¿e po win ien je wy pro -

wadziæ. Mo¿e po lec enie sfor mu³owaæ tak: „Wiedz¹c, ¿e w ru chu pla net wokó³ S³oñca po trzebn¹ 

si³ê do œrodkow¹ sta nowi si³a gra wit acji, wyp row adŸ III pra wo Ke plera” (nie po winn iœmy co

praw da uczniowi tego podpowi adaæ, ale sko ro nie którzy cz³on kow ie CKE myœl¹, ¿e w  podob -

nym przy padku cho dzi o dwie si³y – patrz ostatni wiersz stro ny 43 – to mo¿e to pod pow iedzmy!

c) W punk cie b) – dla czego „móg³ byæ”? Czy nie le piej „by³”? Mo¿e na pisaæ: ...„aby prze wid ywa -

ny wy kres by³ lini¹ prost¹.”

d) Zupe³nie nie ro zum iemy, co zna czy w tym miej scu „uzas adni enie s³uszn oœci”. W wy mag ani ach

nic siê nie pi sze na ten te mat. Uzas adni eniem s³uszn oœci w tym przy padku mo¿e byæ je dyn ie wy -

prow adz enie wzo ru. Tu taj na le¿y chy ba nap isaæ: „Sfor mu³uj wnio sek z otrzym ane go wy kresu.”

Sche mat ocen iania:

Jeœli w te mac ie za dan ia zo stan¹ do kon ane pro pon owa ne przez nas zmia ny, to:

• Wy prow adz enie III pra wa Ke plera:

• m R
GMm

R
w2

2= ,     w
p

=
2

T
,     sk¹d     

T

R GM

2

3

24
= =

p
const  –  2 punk ty,

• Wybór uk³adu wspó³rzêd nych...itd.  –  1 punkt,

• Wybór trzech pla net... itd.  –  1 punkt,

• Wy skal owa nie osi, na nies ienie pu nktów i na rys owa nie wy kresu  –  1 punkt;  nie rozumie my, co

oznac za umieszc zona w ostatn iej ko lumn ie uwaga: ...„jeœli za znac zone w uk³adzie  wspó³rz êd -

nych punk ty nie nak³adaj¹ siê na sie bie.” Nie ma prz ecie¿ pla net o ta kich sa mych pro mien iach

or bit (i okres ach),

• Sfor mu³owan ie wnio sku: li nia pro sta prze chodz¹ca przez pocz¹tek uk³adu wspó³rzêdnych

œwiadczy o tym, ¿e ilor az  
T

R

2

3   jest sta³y, czy li s³uszne jest III pra wo Ke plera.

Za dan ie 24. Skocz nia nar ciars ka

a) Trud no masê nar ciar za uzn aæ za wie lkoœæ cha rakt ery zuj¹c¹ sko czniê lub skok. Mo¿e za tem na -

pisaæ: ...„jaki odda³ nar ciarz o ma sie 60 kg” i nie wy mieniaæ ju¿ po tem masy,

b) Czy w punk cie b) nie po winno siê za¿¹daæ ch ocia¿ cie nia uzas adni enia wy boru ze skoku B??
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Sche mat ocen iania:

• Si³a wy padk owa (wek tor!) nig dy nie jest ró¿ nic¹ si³ sk³ad ow ych, zaw sze jest sum¹. Po winno

wiêc w obu ko lumn ach byæ:  
r r r

R Q
p

t
+ =

D

D
.  Ale co bê dzie, je œli zdaj¹cy nie na pis ze tego wzo ru

wek tor owo (jest wy soce praw dop odo bne, ¿e tak bêdz ie), tyl ko na pis ze go od razu w po staci:  

R Q
p

t
- =

| |D

D

r

 ? Czy wó wczas stra ci punkt?

• Nad  R  brak strza³ki,

• Nie „si³y, z jak¹”  lecz  „si³y, jak¹”; w tym miej scu le piej by³oby na pisaæ „dzia³a” ni¿ „od -

dzia³uje”,

• Czy zdaj¹cy nie po win ien siê tu taj wy raŸnie powo³aæ na III za sadê dy nam iki przyj muj¹c, ¿e

warto œæ si³y re akc ji pod³o¿a, dzia³aj¹cej na skocz ka jest równa warto œci si³y na cis ku skocz ka na

pod³o¿e. Czy Autor ów nie razi fakt, ¿e roz wi¹zuj¹cy za dan ie tak bez cer emo nia lnie uto ¿sa mia

war toœ ci tych si³?

• Po winno byæ: „Wy znac zenie wa rtoœ ci sk³ad ow ej pio now ej prê dko œci”... i ...„gdzie v0  jest

wartoœci¹ prêdkoœci skocz ka”...

• W ostatn iej ko lumn ie trze ba popr awiæ zda nie na pis ane z³¹ pol szc zyzn¹. Po winno ono br zmieæ:

„Zdaj¹cy mo¿e wy licz yæ wa rtoœæ licz bow¹ sk³ad ow ej pio now ej lub tyl ko zap isaæ j¹ za po moc¹

wzo ru”,

• „Si³a od bic ia” to nie jest na jsz czêœliwszy ter min. Jeœ li ju¿ jest sym bol F, to le piej na pisaæ:

„ obliczenie wa rtoœci si³y na cis ku nar ciar za na próg skocz ni”, a jesz cze le piej „œr edniej wa rtoœci

si³y na cis ku”... (o tak¹ zreszt¹ pytaliœmy),

• Upom ina my siê o ¿¹da nie uzas adni enia w czêœ ci  b) za dan ia.

Za dan ie 25. Ch³opiec

a) Zda nie: „Przyj mij, ¿e zmia na wart oœci pra cy, jak¹ wy kon uje si³a oporu po wiet rza jest do za nied -

bania”... jest bez sen su. Tu taj chy ba cho dzi o to, ¿e do za nied bania jest pra ca, jak¹ musi

 wykonaæ ch³opiec, aby pokonaæ opór po wiet rza. Czy nie mo ¿na na pisaæ pr oœci ej: „W  oblicze -

niach po miñ opór po wiet rza”?

b) Jesz cze bar dziej bez sen su jest to, co na pis ano w na stê pnej ko lej noœ ci: ...„oraz, ¿e nie wielk ie ru -

chy d³oni¹, ja kie musi wy konaæ ch³opiec, aby rozpêdziæ kamieñ, nie wp³ywaj¹ na wartoœæ wy -

kon anej pra cy.” Ru chy d³oni¹ s¹ mo¿e nie wielk ie, ale pra ca miê œni rêki, któ ra musi zos taæ

wy kon ana mi êdzy in nymi w celu ro zpê dzenia ka mien ia wca le nie jest ma³a i w ¿ad nym ra zie nie 

mo ¿na jej po min¹æ, bo niby kosz tem cze go mia³aby wzro sn¹æ jego energ ia ki net yczna? Gd yby -

œmy tej pra cy nie bra li pod uwa gê, to zna czy, ¿e przyj muj emy, i¿ tyl ko energ ia po tenc jalna ka -

mien ia ulega zmia nie,

c) Uwa¿ amy, ¿e od zdaj¹cego po winno siê za¿¹daæ wy jaœn ienia, z cze go wy nika, ¿e pod czas zmia -

ny wyso koœci p³asz czyz ny ob rotu ka mien ia musi ró wnie¿ wzro sn¹æ jego prêd koœæ. To za dan ie

jest „sztan dar owym” przyk³adem trud nej do wy kor zenie nia  ma niery: uc zeñ po win ien ob lic zaæ,
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ob lic zaæ i jesz cze raz obli czaæ, a nie ko nieczn ie (albo na wet wca le) roz umieæ. Tak nie mo¿e byæ! 

Po winno siê za¿¹daæ ry sunku, z kt órego wy nika wnio sek, ¿e szyb koœæ ka mien ia musi wzro sn¹æ

i „wy art yku³owan ia” tego wnio sku (patrz Sche mat ocen iania). W za sad zie ta kie ro zum owa nie 

mog³oby wy sta rcz yæ za ca³e za dan ie. Ob lic zenia s¹ tu taj doœæ uci¹¿l iwe, po co tak siê pa stwiæ

nad tym uczniem?

d) „Mur” mo¿e nie ko nieczn ie musi byæ pi sany z du ¿ej li tery. Po winno byæ: „(mur na ry sunku)” –

skrót „rys.” sto suje siê tyl ko wte dy, gdy za nim wys têpuje nu mer.

e) Dla czego „jaka mo¿e byæ naj mniejs za od leg³oœæ”... za miast „jaka po winna byæ”... lub na wet

„jaka musi byæ...”?

f) Ze wz glêdów hi gien iczny ch le piej nie mó wiæ „w mo menc ie”, lecz „w chwi li” w za dan iach,

w kt óry ch mowa jest o ob rot ach, bo w tym dzia le „mo ment” oznac za co in nego.

Sche mat ocen iania:

W przy padku tego za dan ia przed staw iony sche mat ocen iania jest ma³o sta ranny. Jeœ li mia³oby

 zostaæ ca³e za dan ie, na le¿a³oby na pis aæ tak:

• Dwa pierw sze punk ty  –  bez zmian,

• Wy kon anie kon strukc ji uk³adu si³ dzia³aj¹cych na kam ieñ oraz si³y wy padk owej w przy padk -

ach, gdy kami eñ znaj duje siê na wyso koœ ci h1  i h2   – 1 punkt   (albo wiêcej),

• Uzas adni enie na pod staw ie rys unków, ¿e zmia na wyso koœci p³asz czyz ny ob rotu ka mien ia musi

poci¹gaæ za sob¹ zm ianê jego sz ybko œci: z ry sunku wi daæ, ¿e gdy wy soko œæ ka mien ia nad

pod³o¿em wz roœn ie, to przy sta³ej d³ug oœci sznur ka warto œæ si³y doœro dkowej tak¿e wzroœ nie;  

F
m

Rr =
v

2

  –  ponie wa¿ promi eñ okrêgu tak¿e wzra sta, to v musi znacz nie wzro sn¹æ  –  1 punkt

(albo wiêcej),

• Na pis anie pro porc ji bok ów w tró jk¹tach po dobn ych;

F

Q

R

H h
r =

-
,     sk¹d     

v
2

Rg

R

H h
=

-
   –  1 punkt,

• Ob lic zenie pro mien ia okr êgu:  R l H h= - -2 2( ) ,     oraz     v 2
2 2

=
- -

-

g l H h

H h

[ ( ) ]
  – 1 punkt,

• Ob lic zenie przy ros tu energ ii ca³ko wit ej:

DE mg h h
mg l H h

H h

l H h

H hk = - +
- -

-
-

- -

-

é

ë
ê

ù
( )

( ) ( )
2 1

2
2

2

2

2
1

2

12 û
ú  –  1 punkt,

• Ob lic zenie wa rto œci licz bow ej pra cy: W E= »D 61, J  –  1 punkt,

• Resz ta – bez zmian.
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Za dan ie 26. Fo tok omórka

a) Mo ¿na by do pis aæ: „Ob licz na piêcie ha mow ania, przy kt órym w ob wod zie fo tok omórki ustaje

przep³yw”...

Sche mat ocen iania:

• Po winno byæ: Mil lik ana,

• Za miast: „Pod staw ienie od pow iedni ch wz orów”  po winno byæ: „Wy ra¿e nie energ ii fo tonu przez 

d³ugoœæ fali pro mien iowa nia la ser owe go  – 1 punkt,

• Za miast : ”Za stos owa nie za sady za chow ania energ ii„ po winno byæ: ”Zmia na energ ii  kine -

tycznej elekt ronu jest równa pra cy si³y pola elekt ryczne go:  0
2

2

- =-
m

eU
v

,     
m

eU
v

2

2
=    –

1 punkt,

• Le piej: „Ob lic zenie na piê cia ha mow ania i jego wa rto œci licz bow ej”   itd.  –  1 punkt,

• Za miast „Za stos owa nie de fin icji na tê¿ enia pr¹du”... mo¿e le piej by³oby na pisaæ: „Wy ra¿e nie

mocy wi¹zki przez energiê jed nego fo tonu:  P
Nh

t
=

n
,  zna lez ienie zwi¹zku miê dzy liczb¹

fotonów (tak¿e elektronów) a natê¿eniem pr¹du:  N
I t

e
=

×D
 ” –  1 punkt,

• Resz ta – bez zmian.

Za dan ie 27. Spek trog raf ma sowy

a) W czê œci c) za dan ia po daje siê masê izot opu  4He, a ¿¹dasiê ob lic zenia masy izot opu 6He na pod -

staw ie od leg³oœci œl adów tych iz otopów na kli szy w spek trog rafie ma sow ym. Masê tê mo ¿na

ob lic zyæ bez spek trog rafu, sko ro ju¿ wie my, jaki to jest izot op, jest ona 1,5 razy wiêk sza (tu taj

nie wy maga siê uw zgl êdniania energ ii wi¹za nia j¹dra). Te mat trze ba wiêc zmie niæ. Pro pon uje -

my taki pocz¹tek: 

„Hel jest jed noa tomo wym, che miczn ie nie akt ywnym ga zem. Zna ne s¹ czte ry izot opy helu; dwa

z nich wyst êpuj¹ w przy rod zie i s¹ trwa³e (3He i 4He), dwa po zos ta³e s¹ nie trwa³e.”

b) Tekst pod pierw szym ry sunk iem po win ien byæ na stê puj¹cy: „Wi¹zka jo nów, za nim tra fi do

wnê trza cy lind ra, prze chod zi przez urz¹dze nie zwa ne se lekt orem pr êdko œci, w kt órym ist niej¹

pola: elekt ryczne i ma gnet yczne o li niach wza jemn ie pro stop ad³ych. War toœæ nat ê¿en ia pola

elekt ryczne go do biera siê tak do wa rtoœ ci in dukc ji pola ma gnet yczne go, aby”...itd.

c) Przed ostatn ie zda nie na str. 54 po winno br zmieæ: „Pr êdko œæ jo nów helu, opuszc zaj¹cych

 selektor ma war toœæ 12 106, ×  m/s.”

d) Dru gie zda nie na str. 55 po winno br zmieæ: „Wszyst kie jony helu, wpa daj¹ce do cy lind ra spek -

trog rafu maj¹ taki sam ³ad un ek, za tem pro mien ie ich tor ów zal e¿¹ tyl ko od mas.” (Chy ba pierw -

szy ry sun ek na str. 55 nie jest po trzebny),
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e) Mo¿e  w cz êœci b) py taæ tyl ko o ene rgiê ki net yczn¹, bo ucznia mo¿e niepokoiæ gra wit acy jna

energ ia po tenc jalna,

f) Ostatn ie zda nie na str. 55 po winno br zmieæ: „Pon i¿ej na ry sunku za znac zone s¹ tory jo nów dw -

óch iz otop ów helu; je den z nich to 4He o ma sie ró wnej 6 65 10 27, × -  kg”,

g) Na ry sunku na sa mym dole str. 55 usun¹æ pod pisy: 6He i 4He; od leg³oœæ œl adów nie po winna byæ

oznac zona Dr, bo to jest ró¿ni ca œredn ic. Mo¿na j¹ po pro stu ozn aczyæ li ter¹ d. Na tym ry sunku

po winno siê za znac zyæ li nie pola ma gnet yczne go wewn¹trz cy lind ra.

h) Cz êœæ c) za dan ia po winna br zmieæ: „Ob licz masê dru giego izot opu helu i po daj jego li czbê ma -

sow¹ A wiedz¹c, ¿e od leg³oœæ mi êdzy œl adami na kli szy fo tog rafi cznej wy nosi³a  d = 0,79 m.

Wa rto œæ in dukc ji pola ma gnet yczne go wewn¹trz cy lind ra wy nosi³a ... a pr êdk oœæ jo nów mia³a

wa rto œæ ...”

i) Czy to do brze, ¿e jed na dana zo sta³a oznac zona sym bol em li ter owym (d), a po zos ta³e nie?

Sche mat ocen iania:

• W ra zie do kon ania po wy¿ szy ch zmian w te mac ie za dan ia, w sche mac ie ocen iania nale ¿y tak¿e

wnie œæ nie wielk ie po prawki.

•

Kar ta wy bran ych wz orów i sta³ych fi zyczn ych

Me chan ika

• We wzo rze s t( ) usun¹æ s0  – nie ma dro gi pocz¹tkow ej (mo¿e byæ ró¿ne od zera po³o¿en ie

pocz¹tkowe x0  we wzo rze x t( ) lub 
r
r0  we wzo rze  

r
r t( ).

Ter mod yna mika i w³asn oœci ma ter ii

• Za miast DQ (3 wzo ry) po winno byæ Q; spe cjaln ie nie u¿y wamy sym bolu D, aby nie sug ero waæ,

¿e ist niej¹ ciep³a Q1  i Q2  w dwó ch sta nach (któ rych ró¿ nic¹ mog³oby byæ DQ),

• Ciep³a mo lowe w od ró¿ nieniu od cie pe³ w³aœc iwych po winny byæ oznac zane du¿ymi li ter ami C p

i CV ,

• W przy padku, gdy I za sada ter mod yna miki ma po staæ DU Q W= + , wzór na pra cê obj êto œci ow¹

musi mieæ po staæ: W p V=- D ,

• Jeœ li h =
-Q Q

Q
1 2

1

 , to tak ¿e   h =
W

Q1

 .
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El ekt ryc znoœæ, ma gnet yzm, fale, opty ka i fi zyka wspó³cze sna

• Po winno byæ:  E mcs = 2 ,

• Nie po winno siê po dawaæ wzo ru na „masê re lat ywi sty czn¹” (wiê kszoœæ au tor ów trak tuje masê

jako nie zmienn ik), lecz na pêd re lat ywi sty czny   
r

r
r

p
m

c

m=

-

=
v

v

v

1
2

2

g ,

• Bra kuje wzo rów:  E mc= g 2 ,  E mck = -( )g 1 2 .

Wa¿ nie jsze sta³e fi zyczne

• W ostatn iej ko lumn ie usun¹æ: „spo czynk owa”.
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Za³¹cznik 4

ANKIETA

Na zwis ko i imiê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Miej sce pra cy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Te lef on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  e-mail  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Uwagi do tycz¹ce po praw iony ch wy magañ sz czegó³owych (za³¹cznik 1)

Nr standardu i Nr w opisie wymagañ Proponowana zmiana

2. Nu mery naj leps zych zad añ z wy kazu za dañ pro pon owa nych do in form ato ra (za³¹cznik 2)

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

W³asne pro poz ycje zad añ

3. Inne uwagi
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