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Opis egzaminu eksternistycznego z fizyki
z zakresu branżowej szkoły I stopnia

WSTĘP
Fizyka jest jednym z przedmiotów do wyboru na egzaminie eksternistycznym z zakresu
branżowej szkoły I stopnia.
Egzamin eksternistyczny z fizyki z zakresu branżowej szkoły I stopnia sprawdza, w jakim
stopniu zdający spełnia wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego
dla branżowej szkoły I stopnia dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej.
Informator prezentuje przykładowy arkusz egzaminacyjny wraz z zasadami oceniania. Stanowi
przy tym jedynie ogólną, kierunkową pomoc w planowaniu procesu samokształcenia. Zadania
w Informatorze nie ilustrują bowiem wszystkich wymagań z zakresu fizyki określonych
w podstawie programowej, nie wyczerpują również wszystkich typów zadań, które mogą
wystąpić w arkuszu egzaminacyjnym. Tylko realizacja wszystkich wymagań z podstawy
programowej, zarówno ogólnych, jak i szczegółowych, może zapewnić właściwe
przygotowanie zdającego do egzaminu eksternistycznego.

ZADANIA NA EGZAMINIE
W arkuszu egzaminacyjnym znajdą się zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte.
Zadania zamknięte to takie, w których zdający wybiera odpowiedź spośród podanych. Mogą
to być:
 zadania wyboru wielokrotnego
 zadania typu prawda-fałsz
 zadania na dobieranie.
Zadania otwarte to takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź. Wśród zadań
otwartych na egzaminie eksternistycznym z fizyki znajdą się m.in.:
 zadania z luką, wymagające uzupełnienia zdania bądź krótkiego tekstu jednym lub
kilkoma wyrazami, w tym wykonania lub uzupełniania rysunku schematycznego,
diagramu, tabeli, wykresu, zależności, równania
 zadania krótkiej odpowiedzi, wymagające (1) obliczania wartości określonej wielkości
fizycznej, (2) ustalania i/lub uzasadniania prawidłowych stwierdzeń dotyczących
zjawisk fizycznych, opisywania zjawisk fizycznych lub doświadczeń oraz roli
przyrządów użytych w doświadczeniach.
Wszystkie zadania egzaminacyjne będą sprawdzały poziom opanowania umiejętności
opisanych w następujących wymaganiach ogólnych w podstawie programowej kształcenia
ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej.
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Wykorzystanie pojęć i wielkości fizycznych do opisu zjawisk oraz wskazywanie ich
przykładów w otaczającej rzeczywistości.
II. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem praw i zależności fizycznych.
III. Planowanie i przeprowadzanie obserwacji i doświadczeń oraz wnioskowanie na
podstawie ich wyników.
IV. Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych, w tym
tekstów popularnonaukowych.
I.

Zadania egzaminacyjne będą dotyczyły następujących obszarów tematycznych fizyki
(w nawiasach zapisano numery treści nauczania podstawy programowej):






mechanika i grawitacja (II)
elektryczność i magnetyzm (III)
ciepło (IV)
fale i optyka (V)
atom i jego jądro (VI).

Niezależnie od wymienionych powyżej obszarów tematycznych, zadania egzaminacyjne
sprawdzą również umiejętności określone w wymaganiach przekrojowych (określonych w pkt I
treści nauczania podstawy programowej).
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OPIS ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO
Egzamin eksternistyczny z fizyki z zakresu branżowej szkoły I stopnia trwa 120 minut1.
W arkuszu egzaminacyjnym będą występowały wiązki zadań lub pojedyncze zadania. Wiązka
zadań może zawierać od dwóch do czterech zadań występujących we wspólnym kontekście,
takim jak opisane zjawisko fizyczne, doświadczenie, obserwacja, materiał źródłowy itp. Wiązka
zadań może się składać z zadań zamkniętych i zadań otwartych. Niektóre zadania będą
wymagały skorzystania z – zamieszczonych w arkuszu – ilustracji poglądowych, rysunków,
tekstów popularno-naukowych, wykresów, diagramów lub tabel.
Liczbę zadań oraz liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne rodzaje zadań
przedstawiono w poniższej tabeli.
Liczba zadań

Łączna liczba
punktów

Udział w wyniku
sumarycznym

zamknięte

10–20

ok. 20

ok. 50%

otwarte

5–15

ok. 20

ok. 50%

RAZEM

20–30

40

100%

Rodzaj zadań

ZASADY OCENIANIA
Zadania zamknięte
Zadania zamknięte są oceniane – w zależności od maksymalnej liczby punktów, jaką można
uzyskać za rozwiązanie danego zadania – zgodnie z poniższymi zasadami:
1 pkt – odpowiedź poprawna.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub niepełna albo brak odpowiedzi.
ALBO
2 pkt – odpowiedź całkowicie poprawna.
1 pkt – odpowiedź częściowo poprawna lub odpowiedź niepełna.
0 pkt – odpowiedź całkowicie niepoprawna albo brak odpowiedzi.

Zadania otwarte
Za poprawne rozwiązanie zadania otwartego będzie można otrzymać maksymalnie 1, 2 lub 3
punkty. Za każde poprawne rozwiązanie, inne niż opisane w zasadach oceniania, można
przyznać maksymalną liczbę punktów, o ile rozwiązanie jest merytorycznie poprawne, zgodne
z poleceniem i warunkami zadania.

Czas trwania egzaminu może zostać wydłużony w przypadku zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Szczegóły są określane w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie szczegółowych
sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu eksternistycznego dla danej sesji
egzaminacyjnej.
1
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Zadania otwarte z luką
1 pkt – odpowiedź poprawna.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub niepełna albo brak odpowiedzi.
Zadania otwarte krótkiej odpowiedzi
Maksymalna liczba punktów, jakie można przyznać za pojedyncze zadanie otwarte krótkiej
odpowiedzi, nie przekracza 3 punktów. Zasady oceniania będą opracowywane odrębnie dla
każdego zadania.

MATERIAŁY I PRZYBORY POMOCNICZE NA EGZAMINIE Z FIZYKI
Przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający na egzaminie eksternistycznym z fizyki,
to:




linijka
kalkulator prosty
Karta wybranych wzorów i stałych fizycznych.

Szczegółowe informacje dotyczące materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą
korzystać zdający na eksternistycznym z fizyki (w tym osoby, którym dostosowano warunki
przeprowadzenia egzaminu), będą ogłaszane w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej.

Przykładowy arkusz egzaminacyjny z zasadami oceniania rozwiązań zadań
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Przykładowy arkusz egzaminacyjny z zasadami oceniania
rozwiązań zadań

W Informatorze zamieszczono Przykładowy arkusz egzaminacyjny oraz Zasady oceniania
rozwiązań zadań. Przy każdym zadaniu w arkuszu podano liczbę punktów możliwych do
uzyskania za jego rozwiązanie (po numerze zadania). W Zasadach oceniania rozwiązań
zadań dla każdego zadania podano:




najważniejsze wymagania ogólne i szczegółowe, które są sprawdzane w tym zadaniu
zasady oceniania
poprawne rozwiązanie każdego zadania zamkniętego oraz przykładowe rozwiązanie
każdego zadania otwartego.
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Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

PESEL (wypełnia zdający)

BFAP–100–22XX

EGZAMIN EKSTERNISTYCZNY
Z FIZYKI
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
DATA: [dzień

miesiąc rok]
CZAS PRACY: 120 minut
LICZBA PUNKTÓW DO UZYSKANIA: 40
Instrukcja dla zdającego
1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 15 stron (zadania 1–19). Ewentualny brak
zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin.
2. Rozwiązania i odpowiedzi zapisz w miejscu na to przeznaczonym przy każdym zadaniu.
3. W rozwiązaniach zadań rachunkowych przedstaw tok rozumowania prowadzący do
ostatecznego wyniku oraz pamiętaj o jednostkach.
4. Pisz czytelnie. Używaj długopisu/pióra tylko z czarnym tuszem/atramentem.
5. Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl.
6. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie będą oceniane.
7. Możesz korzystać z karty wybranych wzorów i stałych fizycznych, linijki oraz kalkulatora
prostego.
8. Na tej stronie i na karcie punktowania wpisz swój numer PESEL. Na karcie punktowania
zamaluj
pola odpowiadające cyfrom numeru PESEL. Błędne zaznaczenie otocz
kółkiem
i zaznacz właściwe. Nie wpisuj żadnych znaków w części przeznaczonej
dla egzaminatora.
9. Pamiętaj, że w razie stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań
egzaminacyjnych lub zakłócenia prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób, który
utrudnia pracę pozostałym osobom zdającym, przewodniczący zespołu nadzorującego
egzamin przerywa i unieważnia egzamin eksternistyczny.
Życzymy powodzenia!
Układ graficzny
© CKE 2020
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Zadanie 1. (0–1)
Dokończ zdanie. Wybierz i zaznacz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Spośród niżej wymienionych wielkości fizycznych wielkością wektorową jest
A. czas.

B. praca.

C. prędkość.

D. masa.

Zadanie 2. (0–1)
Kropla deszczu opada pionowo względem ziemi ze stałą prędkością. Przyjmij, że powietrze
jest nieruchome.
Uzupełnij zdanie. Zaznacz właściwą odpowiedź wybraną spośród A–B oraz wybraną
spośród 1–3.
Siła oporu ruchu działająca na tę kroplę w opisanej sytuacji ma zwrot

A.

B.

taki sam jak zwrot siły ciężkości
działającej na kroplę,
przeciwny do zwrotu siły
ciężkości działającej na kroplę,

a wartość
siły oporu
ruchu jest

1.

większa od wartości siły
ciężkości działającej na kroplę.

2.

mniejsza od wartości siły
ciężkości działającej na kroplę.

3.

równa wartości siły ciężkości
działającej na kroplę.

Zadanie 3.
Na diagramach 1. i 2. punkt S reprezentuje przedstawiony na zdjęciu samochód, poruszający
się po prostym, poziomym odcinku drogi. Narysowano i oznaczono siły działające jednocześnie
na samochód (w kierunku poziomym) podczas ruchu: 𝐹⃗1 – siłę napędową, 𝐹⃗2 – siłę oporów
ruchu. Strzałki na górze zdjęcia i diagramu 1. pokazują, w którą stronę samochód się porusza.
Zdjęcie

Diagram 1.

𝐹⃗1

S

𝐹⃗2

Długość boku kratki na diagramach 1. i 2. odpowiada tej samej umownej jednostce siły.

Przykładowy arkusz egzaminacyjny z zasadami oceniania rozwiązań zadań
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Zadanie 3.1. (0–1)
Na diagramie 2. narysuj wektor ⃗𝑭⃗ siły wypadkowej działającej na samochód w opisanej
sytuacji. Długość wektora ⃗𝑭⃗ na diagramie musi odpowiadać wartości siły wypadkowej.
Diagram 2.

S

Zadanie 3.2. (0–1)
Dokończ zdanie. Wybierz i zaznacz właściwą odpowiedź spośród podanych.
W przedstawionej sytuacji wartość prędkości samochodu
A.
B.
C.
D.

pozostaje stała.
się zwiększa.
się zmniejsza.
się zwiększa, a następnie się zmniejsza.

Zadanie 4. (0–1)
Obrotomierz w samochodzie pokazuje, że wał silnika wykonuje około 2 400 obrotów w czasie
jednej minuty.

Dokończ zdanie. Wybierz i zaznacz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Częstotliwość obrotów wału silnika wynosi około
A.
B.
C.
D.

40 Hz
2400 Hz
0,025 Hz
144 000 Hz
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Zadanie 5.
Ciało porusza się ruchem jednostajnym po okręgu.

Zadanie 5.1. (0–1)
Spośród rysunków A–D zaznacz ten, na którym prawidłowo przedstawiono kierunek
i zwrot siły wypadkowej ⃗𝑭⃗ działającej na to ciało.

A.

B.

𝐹⃗

𝐹⃗

𝐹⃗

C.

D.

𝐹⃗

Zadanie 5.2. (0–1)
Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F  jeśli
jest fałszywe.

1.

Gdy wzrośnie okres w ruchu tego ciała po okręgu, to częstotliwość
tego ruchu także wzrośnie.

P

F

2.

Okres w ruchu ciała po okręgu to czas, w jakim ciało pokonuje drogę
równą długości tego okręgu.

P

F
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Zadanie 6.
Dwaj motocykliści jeżdżą po wspólnym poziomym torze w kształcie okręgu. Pierwszy
motocyklista porusza się z prędkością o wartości v1 = 65 km/h, a drugi motocyklista porusza
się z prędkością o wartości v2 = 50 km/h. Okres ruchu pierwszego motocyklisty po tym torze
wynosi 𝑇1 = 36 s.

Zadanie 6.1. (0–3)
Oblicz okres ruchu drugiego motocyklisty po okrężnym torze.
Obliczenia

Zadanie 6.2. (0–1)
Przyjmij, że ruch pierwszego motocyklisty odbywa się bez poślizgu, a nawierzchnia jezdni się
nie odkształca.
Dokończ zdanie. Wybierz i zaznacz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Rolę siły dośrodkowej, która działa na układ motocyklista-motocykl, odgrywa siła
A.
B.
C.
D.

grawitacji.
oporu powietrza.
tarcia kinetycznego.
tarcia statycznego.
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Zadanie 7.
Drewniana belka ustawiona na niewielkiej podpórce działa jak dźwignia dwustronna. Dłuższe
ramię belki ma długość 𝑟1 = 200 cm, a krótsze ramię belki ma długość 𝑟2 = 50 cm. Do końca
dłuższego ramienia belki przyłożono siłę o wartości 𝐹1 = 500 N, tak jak oznaczono na
poniższym rysunku. Innych sił działających na belkę nie oznaczono na tym rysunku.

𝑟1

𝑟2

𝑔⃗

𝐹⃗1

Zadanie 7.1. (0–1)
Zapisz poniżej jeden przykład praktycznego zastosowania dźwigni dwustronnej.

Zadanie 7.2. (0–2)
Do końca krótszego ramienia belki jest przyłożona taka siła 𝐹⃗2 w kierunku pionowym, że belka
pozostaje w równowadze. Przyjmij, że ciężar belki jest na tyle mały w porównaniu do sił 𝐹⃗1
i 𝐹⃗2 , że można go pominąć.
Oblicz wartość siły ⃗𝑭⃗𝟐 .
Obliczenia

Przykładowy arkusz egzaminacyjny z zasadami oceniania rozwiązań zadań
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Zadanie 8.
Międzynarodowa Stacja Kosmiczna (ISS) porusza się po orbicie kołowej dookoła Ziemi
z prędkością o wartości 7,7 km/s. Ruch stacji odbywa się jedynie pod wpływem grawitacji,
a okres orbitalny tego ruchu wynosi 91 minut.

Zadanie 8.1. (0–1)
Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F  jeśli
jest fałszywe.

1.

Siła grawitacji, z jaką Ziemia działa na stację ISS krążącą po orbicie
kołowej, pełni funkcję siły dośrodkowej.

P

F

2.

Ziemia działa na stację ISS siłą o wartości znacznie większej od
wartości siły, z jaką stacja ISS działa na Ziemię.

P

F

Zadanie 8.2. (0–2)
W dniu 6 kwietnia 2019 roku stacja ISS była widoczna nad Polską przez około 3,0 minuty.
Oblicz drogę, jaką w tym czasie przebyła stacja. Wynik podaj z dokładnością do dwóch
cyfr znaczących.
Obliczenia

Zadanie 8.3. (0–1)
Stacja kosmiczna ISS ma wyłączone silniki i porusza się jedynie pod wpływem siły grawitacji.
Uzupełnij zdanie. Zaznacz właściwą odpowiedź wybraną spośród A–C oraz wybraną
spośród 1–3.
Astronauta, który unosi się wewnątrz stacji kosmicznej, znajduje się w stanie
A.

niedociążenia,

B.

nieważkości,

C.

przeciążenia,

ponieważ ten astronauta
porusza się względem
Ziemi z przyśpieszeniem

1.

większym od przyśpieszenia
stacji kosmicznej.

2.

takim samym jak przyśpieszenie
stacji kosmicznej.

3.

mniejszym od przyśpieszenia
stacji kosmicznej.
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Zadanie 8.4. (0–2)
Oblicz, ile pełnych obiegów wokół Ziemi wykona stacja ISS w ciągu jednej doby.
Obliczenia

Zadanie 9. (0–1)
Pewien statek kosmiczny krąży dookoła Ziemi po orbicie o promieniu dwa razy większym niż
wynosi promień Ziemi (zobacz rysunek poniżej).

R
2R

Dokończ zdanie. Wybierz i zaznacz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Wartość siły grawitacji, z jaką Ziemia przyciąga astronautkę znajdującą się w tym statku, jest
równa
A.
B.
C.
D.

wartości siły grawitacji, jaka działałaby na tę astronautkę stojącą na Ziemi.
50% wartości siły grawitacji, jaka działałaby na tę astronautkę stojącą na Ziemi.
25% wartości siły grawitacji, jaka działałaby na tę astronautkę stojącą na Ziemi.
0.
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Zadanie 10. (0–1)
Dokończ zdanie. Wybierz i zaznacz właściwą odpowiedź spośród podanych.
O rozszerzaniu się Wszechświata wnioskujemy na podstawie obserwacji
A.
B.
C.
D.

planet Układu Słonecznego.
gwiazd Drogi Mlecznej.
galaktyk.
promieniowania słonecznego.

Zadanie 11. (0–1)
Spośród poniższych odpowiedzi wybierz i zaznacz tę, w której wymieniono tylko
jednostki energii.
A.
B.
C.
D.

niuton, kaloria, dżul.
wat, kaloria, kilowatogodzina.
niuton, dżul, kilowatogodzina.
dżul, kaloria, kilowatogodzina.

Zadanie 12. (0–2)
Uczeń chwycił plecak, po czym uniósł go ruchem jednostajnym z podłogi na wysokość 80 cm.
Praca wykonana przez siłę, którą uczeń działał na plecak podczas unoszenia, była równa 16 J.
Oblicz masę plecaka.
Obliczenia

Zadanie 13. (0–1)
Za pomocą termometru wykonano pomiar temperatury (zobacz
rysunek obok).
Dokończ zdanie. Wybierz i zaznacz właściwą odpowiedź
spośród podanych.
Poprawnie zapisany wynik pomiaru temperatury, wyrażony
w stopniach Celsjusza z uwzględnieniem niepewności, to
A.
B.
C.
D.

(21 ± 5) °C
(70 ± 1) °C
(21 ± 1) °C
(70 ± 5) °C

𝑻, °C

𝑻, °F
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Zadanie 14. (0–1)
Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F  jeśli
jest fałszywe.

1.

Silnik cieplny to urządzenie zamieniające pracę mechaniczną na
ciepło.

P

F

2.

Działająca lodówka ogrzewa powietrze na zewnątrz lodówki.

P

F

Zadanie 15.
W tabeli poniżej przedstawiono wyniki pomiarów natężenia prądu płynącego w przewodniku
w zależności od napięcia przyłożonego do jego końców.

𝑈, V

0,0

1,5

3,0

4,5

6,0

𝐼, A

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

Zadanie 15.1. (0–2)
Narysuj wykres zależności 𝑰(𝑼) – natężenia prądu 𝑰 od napięcia 𝑼 dla tego przewodnika.

𝐼, A
0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0
0

1

2

3

4

5

6

𝑈, V
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Zadanie 15.2. (0–2)
Oblicz opór elektryczny tego przewodnika.
Obliczenia

Zadanie 15.3. (0–2)
Oblicz moc wydzielaną na tym przewodniku, gdy napięcie przyłożone do jego końców
jest równe 3,0 V.
Obliczenia

Zadanie 16. (0–1)
𝐼1

Do węzła A w obwodzie elektrycznym wpływają prądy elektryczne
o natężeniach 𝐼1 i 𝐼2 , a wypływają z niego prądy o natężeniach 𝐼3 , 𝐼4
oraz 𝐼5 (zobacz rysunek obok).
Dokończ zdanie. Wybierz i zaznacz właściwą odpowiedź spośród
podanych.
Prawidłową zależność pomiędzy natężeniami tych prądów opisuje
równanie

A.
B.
C.
D.

𝐼1 + 𝐼2 = 𝐼3 + 𝐼4 − 𝐼5
𝐼1 + 𝐼2 − 𝐼3 = 𝐼4 + 𝐼5
𝐼1 + 𝐼2 + 𝐼3 = 𝐼4 + 𝐼5
𝐼1 + 𝐼2 + 𝐼5 = 𝐼3 + 𝐼4

A

𝐼2
𝐼5

𝐼3
𝐼4
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Zadanie 17.
W pobliżu obwodu złożonego ze zwojnicy i amperomierza umieszczono magnes walcowy.
Za pierwszym razem odsuwano ten magnes od zwojnicy z prędkością o wartości v1 . Na skutek
tego w obwodzie popłynął prąd elektryczny o natężeniu 𝐼1 (zobacz rysunek 1.). Za drugim
razem odsuwano magnes od zwojnicy z tego samego położenia początkowego, ale
z prędkością o wartości v2 większej od v1 . W tym przypadku w zwojnicy popłynął prąd
o natężeniu 𝐼2 (zobacz rysunek 2.).
Rysunek 1.

N

A

v⃗⃗1

S

𝐼1
Rysunek 2.

N

A

S

v⃗⃗2

𝐼2

Zadanie 17.1. (0–1)
Zapisz nazwę zjawiska powodującego przepływ prądu elektrycznego w tym obwodzie.
Nazwa zjawiska: ................................................. .

Zadanie 17.2. (0–1)
Uzupełnij zdanie. Zaznacz właściwą odpowiedź wybraną spośród A–B oraz wybraną
spośród 1–3.
Prąd, jaki popłynął w zwojnicy za drugim razem, ma zwrot

A.

B.

taki sam jak zwrot prądu, który płynął
za pierwszym razem,
przeciwny do zwrotu prądu, który
płynął za pierwszym razem,

a natężenie 𝐼2 tego
prądu spełnia relację

1.

𝐼2 > 𝐼1

2.

𝐼2 < 𝐼1

3.

𝐼2 = 𝐼1
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Zadanie 18. (0–2)
Na
ilustracjach
1.–3.
przedstawiono
różne
rodzaje
elektromagnetycznego w zakresie światła widzialnego.

widma

promieniowania

Ilustracja 1.

Ilustracja 2.

Ilustracja 3.

Dokończ poniższe zdania 1. i 2. Wybierz i zaznacz właściwą odpowiedź spośród
oznaczonych literami A, B albo C.
1.

Widmo liniowe emisyjne przedstawiono na
A. ilustracji 1.
B. ilustracji 2.
C. ilustracji 3.

2.

Widmo ciągłe jest obrazem promieniowania
A. pochodzącego od atomów gazów.
B. wytwarzanego przez żarówkę (lampę z włóknem żarowym).
C. powstającego w reakcji rozpadu jąder atomowych.
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Zadanie 19.
Poniżej przedstawiono równanie pewnej reakcji jądrowej:
235
92U

+ 10X →

144
56Ba

1
+ 89
36Kr + 3 0X + energia

Symbolem X oznaczono jeden z substratów reakcji, a także jeden z produktów tej reakcji.
Liczba w górnym indeksie każdego z symboli to liczba masowa, a w dolnym – liczba atomowa.

Zadanie 19.1. (0–1)
Uzupełnij zdanie. Zaznacz właściwą odpowiedź wybraną spośród A–C oraz wybraną
spośród 1–3.
W treści zadania 19. przedstawiono przykład równania reakcji
A.

rozpadu alfa jądra
atomowego,

B.

syntezy jądra
atomowego,

C.

rozszczepienia jądra
atomowego,

która to reakcja jest
źródłem energii

1.

emitowanej przez Słońce.

2.

przetwarzanej w elektrowni
jądrowej.

3.

wykorzystywanej w kuchence
mikrofalowej.

Zadanie 19.2. (0–1)
Dokończ zdanie. Wybierz i zaznacz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Symbolem X w równaniu reakcji, przedstawionej w treści zadania 19., oznaczono
A.
B.
C.
D.

proton.
neutron.
elektron.
foton.
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ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ
Uwaga: Akceptowane są wszystkie odpowiedzi merytorycznie poprawne i spełniające warunki
zadania.
Zadanie 1. (0–1)
Wymaganie ogólne
I. Wykorzystanie pojęć i wielkości
fizycznych do opisu zjawisk oraz
wskazywanie ich przykładów w otaczającej
rzeczywistości.

Wymaganie szczegółowe
Zdający:
I.6) rozróżnia wielkości wektorowe
i skalarne.

Zasady oceniania
1 pkt – odpowiedź poprawna.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.
Rozwiązanie
C
Zadanie 2. (0–1)
Wymaganie ogólne
I. Wykorzystanie pojęć i wielkości
fizycznych do opisu zjawisk oraz
wskazywanie ich przykładów w otaczającej
rzeczywistości.

Wymagania szczegółowe
Zdający:
I.2) wyodrębnia zjawisko z kontekstu,
nazywa je oraz wskazuje czynniki istotne
i nieistotne dla jego przebiegu;
II.4) stosuje zasady dynamiki do opisu
zachowania się ciał;
II.7) rozróżnia opory ruchu (opory ośrodka
i tarcie) oraz opisuje jakościowo ich wpływ
na ruch ciał;
II.12) wskazuje siłę grawitacji jako
przyczynę spadania ciał.

Zasady oceniania
1 pkt – odpowiedź poprawna.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub niepełna albo brak odpowiedzi.
Pełne rozwiązanie
B3
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Zadanie 3.1. (0–1)
Wymaganie ogólne

Wymagania szczegółowe

I. Wykorzystanie pojęć i wielkości
fizycznych do opisu zjawisk oraz
wskazywanie ich przykładów w otaczającej
rzeczywistości.

Zdający:
I.1) wyodrębnia z tekstów […] rysunków
schematycznych lub blokowych informacje
kluczowe dla opisywanego zjawiska bądź
problemu; przedstawia te informacje
w różnych postaciach;
I.5) ilustruje prawa i zależności fizyczne
z wykorzystaniem modelu fizycznego;
II.12) (szkoła podstawowa) wyznacza
i rysuje siłę wypadkową […].

Zasady oceniania
1 pkt – rozwiązanie poprawne.
0 pkt – rozwiązanie niepoprawne albo brak rozwiązania.
Rozwiązanie

𝐹⃗

S

Zadanie 3.2. (0–1)
Wymaganie ogólne
II. Rozwiązywanie problemów
z wykorzystaniem praw i zależności
fizycznych.

Wymagania szczegółowe
Zdający:
I.1) wyodrębnia z tekstów […] rysunków
schematycznych lub blokowych informacje
kluczowe dla opisywanego zjawiska bądź
problemu; przedstawia te informacje
w różnych postaciach;
II.4) stosuje zasady dynamiki do opisu
zachowania się ciał.

Zasady oceniania
1 pkt – odpowiedź poprawna.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.
Rozwiązanie
B
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Zadanie 4. (0–1)
Wymaganie ogólne
II. Rozwiązywanie problemów
z wykorzystaniem praw i zależności
fizycznych.

Wymaganie szczegółowe
Zdający:
II.5) opisuje ruch jednostajny po okręgu,
posługując się pojęciami okresu,
częstotliwości […] wraz z ich jednostkami.

Zasady oceniania
1 pkt – odpowiedź poprawna.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.
Rozwiązanie
A
Zadanie 5.1. (0–1)
Wymaganie ogólne
I. Wykorzystanie pojęć i wielkości
fizycznych do opisu zjawisk oraz
wskazywanie ich przykładów w otaczającej
rzeczywistości.

Wymagania szczegółowe
Zdający:
I.1) wyodrębnia z […] rysunków
schematycznych lub blokowych informacje
kluczowe dla opisywanego zjawiska […];
II.6) analizuje jakościowo przykłady ruchu
jednostajnego po okręgu, posługując
się pojęciem siły dośrodkowej.

Zasady oceniania
1 pkt – odpowiedź poprawna.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.
Rozwiązanie
B
Zadanie 5.2. (0–1)
Wymaganie ogólne
I. Wykorzystanie pojęć i wielkości
fizycznych do opisu zjawisk oraz
wskazywanie ich przykładów w otaczającej
rzeczywistości.

Wymaganie szczegółowe
Zdający:
II.5) opisuje ruch jednostajny po okręgu,
posługując się pojęciami okresu,
częstotliwości […].

Zasady oceniania
1 pkt – odpowiedź poprawna.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub niepełna albo brak odpowiedzi.
Pełne rozwiązanie
FP
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Zadanie 6.1. (0–3)
Wymaganie ogólne

Wymagania szczegółowe

II. Rozwiązywanie problemów
z wykorzystaniem praw i zależności
fizycznych.

Zdający:
I.9) przeprowadza obliczenia i zapisuje
wynik zgodnie z zasadami zaokrąglania
oraz zachowaniem liczby cyfr znaczących
wynikającej z dokładności pomiaru
lub z danych;
II.5) opisuje ruch jednostajny po okręgu,
posługując się pojęciami okresu,
częstotliwości i prędkości wraz z ich
jednostkami.

Zasady oceniania
3 pkt – poprawna metoda obliczenia okresu oraz prawidłowy wynik liczbowy z jednostką.
2 pkt – zauważenie, że w czasie równym okresowi ruchu każdy z motocyklistów pokona
jednakową drogę, oraz obliczenie tej drogi (𝑠1 = 𝑠2 = 650 m)
LUB
2 pkt – doprowadzenie do wzoru równoważnego zależności v1 ⋅ 𝑇1 = v2 ⋅ 𝑇2 (na symbolach
lub z danymi liczbowymi).
1 pkt – zastosowanie związku między drogą a wartością prędkości i czasem dla ruchu
jednostajnego.
0 pkt – rozwiązanie niepoprawne lub niepełne albo brak rozwiązania.
Przykładowe pełne rozwiązanie

Skorzystamy ze wzoru na drogę w ruchu jednostajnym dla obu motocyklistów:
𝑠1 = v1 ∙ 𝑇1

oraz

𝑠2 = v2 ∙ 𝑇2

W czasie równym okresowi ruchu każdy z motocyklistów pokona taką samą drogę (równą
długości okręgu):

𝑠1 = 𝑠2
Z powyższych równań otrzymujemy związek:

v1 ∙ 𝑇1 = v2 ∙ 𝑇2
skąd dostajemy:

𝑇2 =

v1 ∙ 𝑇1
v2

Podstawiamy dane liczbowe z zadania i obliczamy okres ruchu:

km
65
∙ 36 s
v1 ∙ 𝑇1
h
𝑇2 =
=
≈ 47 s
km
v2
50
h
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Zadanie 6.2. (0–1)
Wymaganie ogólne

Wymagania szczegółowe

I. Wykorzystanie pojęć i wielkości
fizycznych do opisu zjawisk oraz
wskazywanie ich przykładów w otaczającej
rzeczywistości.

Zdający:
I.2) wyodrębnia zjawisko z kontekstu,
nazywa je oraz wskazuje czynniki istotne
i nieistotne dla jego przebiegu;
II.6) analizuje jakościowo przykłady ruchu
jednostajnego po okręgu, posługując się
pojęciem siły dośrodkowej;
II.7) rozróżnia opory ruchu ([…] tarcie) oraz
opisuje jakościowo ich wpływ na ruch ciał.

Zasady oceniania
1 pkt – odpowiedź poprawna.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.
Rozwiązanie
D
Zadanie 7.1. (0–1)
Wymaganie ogólne
I. Wykorzystanie pojęć i wielkości
fizycznych do opisu zjawisk oraz
wskazywanie ich przykładów w otaczającej
rzeczywistości.

Wymaganie szczegółowe
Zdający:
II.9) wyjaśnia zasadę działania dźwigni
jednostronnej i dwustronnej i stosuje ją do
obliczeń.

Zasady oceniania
1 pkt – rozwiązanie poprawne.
0 pkt – rozwiązanie niepoprawne albo brak rozwiązania.
Przykładowe rozwiązanie
Np. huśtawka, żuraw, waga szalkowa, obcęgi, nożyczki.

Zadanie 7.2. (0–2)
Wymaganie ogólne
II. Rozwiązywanie problemów
z wykorzystaniem praw i zależności
fizycznych.

Wymagania szczegółowe
Zdający:
I.9) przeprowadza obliczenia […];
II.9) wyjaśnia zasadę działania dźwigni
jednostronnej i dwustronnej i stosuje ją do
obliczeń.
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Zasady oceniania
2 pkt – poprawna metoda obliczenia wartości siły 𝐹2 i prawidłowy wynik liczbowy z jednostką.
1 pkt – zastosowanie warunku równowagi dźwigni dwustronnej.
0 pkt – rozwiązanie, w którym zastosowano niepoprawna metodę, albo brak rozwiązania.
Przykładowe pełne rozwiązanie
Zapisujemy warunek równowagi dźwigni dwustronnej:

r1 ∙ 𝐹1 = r2 ∙ 𝐹2
Przekształcamy powyższe równanie, aby otrzymać wartość siły 𝐹⃗2 , podstawiamy dane
z zadania i obliczamy wartość szukanej wielkości:

𝐹2 =

𝑟1 ∙ 𝐹1
200 cm ∙ 500 N
=
= 2000 N
𝑟2
50 cm

Zadanie 8.1. (0–1)
Wymaganie ogólne
I. Wykorzystanie pojęć i wielkości
fizycznych do opisu zjawisk oraz
wskazywanie ich przykładów w otaczającej
rzeczywistości.

Wymagania szczegółowe
Zdający:
II.4) stosuje zasady dynamiki do opisu
zachowania się ciał;
II.6) analizuje jakościowo przykłady ruchu
po okręgu, posługując się pojęciem siły
dośrodkowej;
II.14) wyjaśnia wpływ […] siły grawitacji
planet na ruch ich księżyców.

Zasady oceniania
1 pkt – odpowiedź poprawna.
0 pkt – odpowiedź niepełna lub niepoprawna albo brak odpowiedzi.
Pełne rozwiązanie
PF

Zadanie 8.2. (0–2)
Wymaganie ogólne
IV. Posługiwanie się informacjami
pochodzącymi z analizy materiałów
źródłowych, w tym tekstów
popularnonaukowych.

Wymaganie szczegółowe
Zdający:
I.9) przeprowadza obliczenia i zapisuje
wynik zgodnie z zasadami zaokrąglania
oraz zachowaniem liczby cyfr znaczących
wynikającej z dokładności pomiaru
lub z danych.
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Zasady oceniania
2 pkt – poprawna metoda obliczenia drogi i prawidłowy wynik liczbowy z jednostką podany
z odpowiednią dokładnością.
1 pkt – zastosowanie wzoru na drogę w ruchu jednostajnym.
0 pkt – rozwiązanie, w którym zastosowano niepoprawna metodę, albo brak rozwiązania.
Przykładowe pełne rozwiązanie
Korzystamy ze wzoru na drogę w ruchu jednostajnym. Otrzymany wynik zaokrąglimy
z dokładnością do dwóch cyfr znaczących:

𝑠 = v ∙ 𝑡 = 7,7

km
km
⋅ 3 minuty = 7,7
⋅ 3 ⋅ 60 s = 1386 km ≈ 1400 km
s
s

Zadanie 8.3. (0–1)
Wymaganie ogólne
I. Wykorzystanie pojęć i wielkości
fizycznych do opisu zjawisk oraz
wskazywanie ich przykładów w otaczającej
rzeczywistości.

Wymaganie szczegółowe
Zdający:
II.15) opisuje stan nieważkości oraz
wskazuje przykłady jego występowania.

Zasady oceniania
1 pkt – odpowiedź poprawna.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub niepełna albo brak odpowiedzi.
Pełne rozwiązanie
B2
Zadanie 8.4. (0–2)
Wymaganie ogólne
IV. Posługiwanie się informacjami
pochodzącymi z analizy materiałów
źródłowych, w tym tekstów
popularnonaukowych.

Wymagania szczegółowe
Zdający:
I.9) przeprowadza obliczenia […].
II.5) opisuje ruch jednostajny po okręgu,
posługując się pojęciami okresu […].

Zasady oceniania
2 pkt – poprawna metoda obliczenia ilości obiegów oraz prawidłowy wynik liczbowy
1 pkt – zastosowanie związku między liczbą obiegów 𝑛, czasem 𝑡 oraz okresem 𝑇 w ruchu
jednostajnym po okręgu.
0 pkt – rozwiązanie, w którym zastosowano niepoprawna metodę, albo brak rozwiązania.
Przykładowe pełne rozwiązanie
Skorzystamy ze wzoru na liczbę obiegów w ruchu jednostajnym po okręgu:

𝑛=

𝑡
24 h
24 ⋅ 60 minut
=
=
≈ 15,82
𝑇
91 minut
91 minut

Stacja wykona 15 pełnych obiegów dookoła Ziemi.

Przykładowy arkusz egzaminacyjny z zasadami oceniania rozwiązań zadań

Zadanie 9. (0–1)
Wymaganie ogólne
II. Rozwiązywanie problemów
z wykorzystaniem praw i zależności
fizycznych.

Wymaganie szczegółowe
Zdający:
II.11) omawia prawo powszechnego
ciążenia.

Zasady oceniania
1 pkt – odpowiedź poprawna.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.
Rozwiązanie
C
Zadanie 10. (0–1)
Wymaganie ogólne
II. Rozwiązywanie problemów
z wykorzystaniem praw i zależności
fizycznych.

Wymaganie szczegółowe
Zdający:
II.17) opisuje Wielki Wybuch jako początek
znanego nam Wszechświata; […] opisuje
rozszerzanie się Wszechświata (ucieczkę
galaktyk).

Zasady oceniania
1 pkt – rozwiązanie poprawne.
0 pkt – rozwiązanie niepoprawne lub brak rozwiązania.
Rozwiązanie
C
Zadanie 11. (0–1)
Wymaganie ogólne
I. Wykorzystanie pojęć i wielkości
fizycznych do opisu zjawisk oraz
wskazywanie ich przykładów w otaczającej
rzeczywistości.

Wymaganie szczegółowe
Zdający:
II.10) posługuje się pojęciami pracy
mechanicznej, mocy, energii kinetycznej
wraz z ich jednostkami.

Zasady oceniania
1 pkt – odpowiedź poprawna.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.
Rozwiązanie
D
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Zadanie 12. (0–2)
Wymaganie ogólne

Wymagania szczegółowe

II. Rozwiązywanie problemów
z wykorzystaniem praw i zależności
fizycznych.

Zdający:
I.9) przeprowadza obliczenia […];
II.13) oblicza pracę mechaniczną przy
zmianie wysokości w pobliżu powierzchni
Ziemi; posługuje się pojęciem energii
potencjalnej grawitacji.

Zasady oceniania
2 pkt – poprawna metoda obliczenia masy oraz prawidłowy wynik liczbowy z jednostką.
1 pkt – prawidłowe zidentyfikowanie siły poprzez zapisanie wyrażenia na jej wartość oraz
zastosowanie wzoru na pracę siły
LUB
– zastosowanie wzoru na zmianę energii potencjalnej grawitacji i jej związku z pracą
przeciwko sile grawitacji.
0 pkt – rozwiązanie, w którym zastosowano niepoprawna metodę, albo brak rozwiązania.
Przykładowe pełne rozwiązanie
Siła 𝐹 , z jaką uczeń działał na plecak, jest co do wartości równa ciężarowi plecaka:

𝐹 = 𝑚𝑔
Stosujemy wzór na pracę wzdłuż odcinka o długości ℎ = 80 cm:

𝑊 =𝐹⋅ℎ
Na podstawie ostatnich dwóch zależności otrzymujemy:

𝑊 = 𝑚𝑔ℎ

→

𝑚=

𝑊
𝑔ℎ

Podstawiamy dane liczbowe:

𝑚=

𝑊
16 J
16 J
=
=
= 2 kg
m
m
𝑔ℎ 10
⋅
80
cm
10
⋅
0,8
m
s2
s2

Zadanie 13. (0–1)
Wymaganie ogólne
I. Wykorzystanie pojęć i wielkości
fizycznych do opisu zjawisk oraz
wskazywanie ich przykładów w otaczającej
rzeczywistości.

Wymagania szczegółowe
Zdający:
I.1) wyodrębnia z […] rysunków [… ]
informacje kluczowe dla opisywanego
zjawiska bądź problemu […];
II.8) posługuje się pojęciem niepewności
pomiarowej; zapisuje wynik pomiaru wraz
z jego jednostką oraz z uwzględnieniem
informacji o niepewności.

Przykładowy arkusz egzaminacyjny z zasadami oceniania rozwiązań zadań
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Zasady oceniania
1 pkt – odpowiedź poprawna.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.
Rozwiązanie
C
Zadanie 14. (0–1)
Wymaganie ogólne
I. Wykorzystanie pojęć i wielkości
fizycznych do opisu zjawisk oraz
wskazywanie ich przykładów w otaczającej
rzeczywistości.

Wymaganie szczegółowe
Zdający:
IV.3) analizuje przepływ ciepła
i wykonywaną pracę w silnikach cieplnych
i mechanicznych.

Zasady oceniania
1 pkt – odpowiedź poprawna.
0 pkt – odpowiedź niepełna lub niepoprawna albo brak odpowiedzi.
Pełne rozwiązanie
FP
Zadanie 15.1. (0–2)
Wymaganie ogólne
III. Planowanie i przeprowadzanie
obserwacji i doświadczeń oraz
wnioskowanie na podstawie ich wyników.

Wymagania szczegółowe
Zdający:
I.1) wyodrębnia z […] tabel […] wykresów,
[…] informacje kluczowe dla opisywanego
zjawiska bądź problemu; przedstawia te
informacje w różnych postaciach;
III.1) posługuje się pojęciami natężenia
prądu elektrycznego i napięcia
elektrycznego.

Zasady oceniania
2 pkt – prawidłowe opisanie i wyskalowanie osi, poprawne zaznaczenie punktów pomiarowych
oraz prawidłowe narysowanie wykresu zależności natężenia od napięcia.
1 pkt – rozwiązanie niepełne, tj. prawidłowe opisanie i wyskalowanie osi oraz poprawne
zaznaczenie co najmniej dwóch punktów pomiarowych.
0 pkt – brak spełnienia powyższych kryteriów.
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Przykładowe pełne rozwiązanie
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Zadanie 15.2. (0–2)
Wymaganie ogólne

Wymaganie szczegółowe

III. Planowanie i przeprowadzanie
obserwacji i doświadczeń oraz
wnioskowanie na podstawie ich wyników.

Zdający:
III.3) stosuje do obliczeń proporcjonalność
natężenia prądu do napięcia (prawo Ohma)
dla przewodników.

Zasady oceniania
2 pkt – zastosowanie prawa Ohma, poprawna metoda obliczenia oporu oraz prawidłowy wynik
2 pkt – z jednostką.
1 pkt – poprawne obliczenie współczynnika kierunkowego w równaniu wykreślonej prostej.
0 pkt – rozwiązanie niepoprawne lub niepełne albo brak rozwiązania.
Przykładowe pełne rozwiązanie
Wybieramy dwa punkty (niekoniecznie pomiarowe), leżące na wykresie, np. (0,25 V; 0,02 A)
oraz (7,5 V; 0,5 A), i obliczamy współczynnik kierunkowy w równaniu narysowanej prostej:

𝑎=

(0,5 − 0,02)A
∆𝐼
1
=
≈ 0,066
∆𝑈 (7,5 − 0,25) V
Ω

Równanie narysowanej prostej ma postać:

𝐼 = 0,066
Korzystamy z prawa Ohma i otrzymujemy opór:

1
⋅ 𝑈
Ω

Przykładowy arkusz egzaminacyjny z zasadami oceniania rozwiązań zadań

𝐼=
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1
⋅𝑈
𝑅

1
1
= 0,066
𝑅
Ω
1
𝑅=
Ω ≈ 15 Ω
0,066
Zadanie 15.3. (0–2)
Wymaganie ogólne

Wymagania szczegółowe

II. Rozwiązywanie problemów
z wykorzystaniem praw i zależności
fizycznych.

Zdający:
I.1) wyodrębnia z tekstów, tabel, […]
informacje kluczowe dla opisywanego
zjawiska bądź problemu […];
VI.10) (szkoła podstawowa) posługuje się
pojęciem pracy i mocy prądu elektrycznego
wraz z ich jednostkami […].

Zasady oceniania
2 pkt – poprawna metoda obliczenia mocy oraz prawidłowy wynik liczbowy z jednostką.
1 pkt – zastosowanie wzoru na moc prądu elektrycznego oraz prawidłowe odczytanie
natężenia prądu płynącego w przewodniku z tabeli podanej w zadaniu.
0 pkt – rozwiązanie, w którym zastosowano niepoprawna metodę, albo brak rozwiązania.
Przykładowe pełne rozwiązanie
Odczytujemy z tabeli natężenie prądu płynącego w przewodniku przy zadanym napięciu:

𝐼 = 0,2 A
Stosujemy wzór na moc prądu elektrycznego:

𝑃 = 𝑈 ⋅ 𝐼 = 3,0 V ⋅ 0,2 A = 0,6 W
Zadanie 16. (0–1)
Wymaganie ogólne

Wymagania szczegółowe

I. Wykorzystanie pojęć i wielkości
fizycznych do opisu zjawisk oraz
wskazywanie ich przykładów w otaczającej
rzeczywistości.

Zdający:
I.1) wyodrębnia z […] rysunków [… ]
informacje kluczowe dla opisywanego
zjawiska bądź problemu […];
III.4) […] posługuje się I prawem Kirchhoffa.

Zasady oceniania
1 pkt – odpowiedź poprawna.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.
Rozwiązanie
B
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Zadanie 17.1. (0–1)
Wymaganie ogólne
I. Wykorzystanie pojęć i wielkości
fizycznych do opisu zjawisk oraz
wskazywanie ich przykładów w otaczającej
rzeczywistości.

Wymagania szczegółowe
Zdający:
I.2) wyodrębnia zjawisko z kontekstu,
nazywa je oraz wskazuje czynniki istotne
i nieistotne dla jego przebiegu.
III.8) opisuje zjawisko indukcji
elektromagnetycznej.

Zasady oceniania
1 pkt – rozwiązanie poprawne.
0 pkt – rozwiązanie niepoprawne lub niepełne albo brak rozwiązania.
Rozwiązanie
indukcja elektromagnetyczna
Zadanie 17.2. (0–1)
Wymagania ogólne
II. Rozwiązywanie problemów
z wykorzystaniem praw i zależności
fizycznych.
III. Planowanie i przeprowadzanie
obserwacji i doświadczeń oraz
wnioskowanie na podstawie ich wyników.

Wymagania szczegółowe
Zdający:
III.8) opisuje zjawisko indukcji
elektromagnetycznej;
III.11) b) bada zjawisko indukcji
elektromagnetycznej w przypadku
względnego ruchu magnesu i zwojnicy lub
zmiany natężenia prądu w elektromagnesie.

Zasady oceniania
1 pkt – odpowiedź poprawna.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub niepełna albo brak odpowiedzi.
Pełne rozwiązanie
A1
Zadanie 18. (0–2)
Wymagania ogólne

Wymagania szczegółowe

I. Wykorzystanie pojęć i wielkości
fizycznych do opisu zjawisk oraz
wskazywanie ich przykładów w otaczającej
rzeczywistości.

Zdający:
I.1) wyodrębnia z […] rysunków [… ]
informacje kluczowe dla opisywanego
zjawiska bądź problemu […];
VI.2) opisuje pochodzenie widm emisyjnych
rozrzedzonych gazów;
VI.10) obserwuje widmo ciągłe i liniowe.

III. Planowanie i przeprowadzanie
obserwacji i doświadczeń oraz
wnioskowanie na podstawie ich wyników.

Przykładowy arkusz egzaminacyjny z zasadami oceniania rozwiązań zadań

Zasady oceniania
2 pkt – odpowiedź poprawna w obu zdaniach.
1 pkt – odpowiedź poprawna w jednym zdaniu.
0 pkt – odpowiedź całkowicie niepoprawna albo brak odpowiedzi.
Pełne rozwiązanie
1. B 2. B
Zadanie 19.1. (0–1)
Wymaganie ogólne

Wymagania szczegółowe

I. Wykorzystanie pojęć i wielkości
fizycznych do opisu zjawisk oraz
wskazywanie ich przykładów w otaczającej
rzeczywistości.

Zdający:
VI.8) opisuje reakcję rozszczepienia jądra
uranu 235U zachodzącą w wyniku
pochłonięcia neutronu […];
VI.9) opisuje zasadę działania elektrowni
jądrowej oraz wymienia korzyści
i zagrożenia płynące z energetyki jądrowej.

Zasady oceniania
1 pkt – odpowiedź poprawna.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub niepełna albo brak odpowiedzi.
Pełne rozwiązanie
C2
Zadanie 19.2. (0–1)
Wymaganie ogólne
I. Wykorzystanie pojęć i wielkości
fizycznych do opisu zjawisk oraz
wskazywanie ich przykładów w otaczającej
rzeczywistości.

Wymagania szczegółowe
Zdający:
VI.4) posługuje się pojęciami: pierwiastek,
elektron, jądro atomowe, proton, neutron,
izotop; opisuje skład jądra atomowego na
podstawie liczby masowej i atomowej;
VI.8) opisuje reakcję rozszczepienia jądra
uranu 235U zachodzącą w wyniku
pochłonięcia neutronu […].

Zasady oceniania
1 pkt – odpowiedź poprawna.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.
Rozwiązanie
B
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