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Pytania egzaminacyjne

1. `Dlaczego planety obserwowane z Ziemi poruszają się na tle 

gwiazd?

2. `Na czym polega zaćmienie Słońca i Księżyca? Narysuj 

wzajemne położenie Ziemi, Słońca i Księżyca w czasie tych 

zaćmień.

3. `Jak zmieniają się fazy Księżyca? Narysuj wzajemne położenie

Słońca, Ziemi i Księżyca w czasie poszczególnych faz.

4. `Jeśli Księżyc jest w nowiu to za ile tygodni będzie pełnia?

5. `Co to są gwiazdozbiory zodiakalne?

6. `W jaki sposób mierzymy odległości astronomiczne? 

Odległość do Księżyca, w Układzie Słonecznym, do gwiazd.

7. `Gęstość gwiazdy neutronowej wynosi około 5  1011 g/cm3. 

Oblicz ile ważyłaby na Ziemi łyżeczka zrobiona z tak gęstej 

materii. (Objętość ok. 5cm3)

8. `Dlaczego kosmonauci znajdują się w stanie nieważkości w 

krążącym swobodnie wokół Ziemi statku kosmicznym?

9. `Co to jest pierwsza prędkość kosmiczna?
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10. Co to jest satelita geostacjonarny? 

a) `Do czego są takie satelity używane ?

b*) Na jakiej wysokości na Ziemią znajdują się satelity 

geostacjonarne. Wykonaj obliczenia.

11. Jeżeli odległość między dwoma planetami zmniejszy się 

czterokrotnie to jak zmieni się siła przyciągania 

grawitacyjnego między nimi?

12*. W odległości 200mln km od pewnej gwiazdy krąży planeta. 

Rok na tej planecie wynosi 300 dni. Czy korzystając z 

powyższych danych można obliczyć masę opisanej gwiazdy 

oraz masę planety? Odpowiedź uzasadnij i wykonaj 

obliczenia, jeśli to możliwe.

13. Podczas rzutu młotem Anita Włodarczyk obraca się kilka 

razy, trzymając na lince pędzącą wokół niej kulę o masie  

m=4kg. Kula znajduje się w odległości r=2m od osi obrotu 

zawodniczki, która obraca się z nią 3 razy na sekundę.

a) `z jaką prędkością porusza się kula?

b) `z jaką siłą zawodniczka musi ciągnąć linę?

14. Na czym polega zjawisko fotoelektryczne?

15. Dlaczego zjawisko fotoelektryczne świadczy o tym, że 

światło ma naturę cząsteczkową a nie falową?

16. W jakich urządzeniach wykorzystywany jest efekt 

fotoelektryczny?

© Prywatna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Z. I J. Moraczewskich w Sulejówku



17. Czym się różni liniowe widmo promieniowania od widma 

ciągłego? Jak możemy takie widma obserwować?

18. W atomie wodoru może znajdować się w pewnej minimalnej 

odległości od jądra. Czy może znajdować się na orbicie która 

jest 3 razy większa od minimalnej? A czy może krążyć po 

orbicie o 9-krotnie większym promieniu? 

19. Jaką barwę ma światło, którego fotony mają energie 

2,35eV? Oblicz długość fali tego fotonu.

20. Platynowa elektroda jest oświetlana fotonami o energii 7,3 

eV. Oblicz prędkość wybitych z niej elektronów. Praca wyjścia

z platyny W = 5,3 eV , a masa elektronu

m = 9 • 10-31kg

21. Czym się różni światło czerwone wychodzące z lasera 

czerwonego od światła białego przechodzącego przez 

czerwoną płytkę szklaną?

22*. Elektron poruszający się po pierwszej orbicie atomu wodoru

pochłonął foton o energii 17,1 eV. Co się stanie z tym 

elektronem? Ile wynosi jego prędkość końcowa? 

23. Jakim rodzajem promieniowania jest promieniowanie     ?

24. Ile protonów i ile neutronów znajduje się w jądrze izotopu 

wapnia  42Ca20  ?
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25. W wyniku jakiej przemiany jądrowej z izotopu  azotu 16N7 

powstaje tlen 16O8 ?

26. Czas połowicznego rozpadu izotopu fosforu 32P wynosi dwa 

tygodnie. Ile substancji promieniotwórczej pozostanie ze 

100gramów tego izotopu po 4 tygodniach?

27. Dzięki jakim reakcjom świeci nasze Słońce i inne gwiazdy?

28. Oblicz energię mierzoną w dżulach 1 kilograma masy 

zamienionej całkowicie na energię zgodnie ze wzorem  E = m

• c2

29. Jakie obserwacje doprowadziły astronomów do koncepcji 

Wielkiego Wybuchu?

30*. Zawartość węgla  14C6 w drewnianych przedmiotach 

znalezionych w 2000 roku przez archeologów stanowi 85% 

jego zawartości w żywych drzewach. Z którego wieku 

pochodzą te drzewa?

Zadania z gwiazdką dotyczą uczniów, którzy myślą o wyborze fizyki w zakresie

rozszerzonym w II klasie liceum.

Wiem, co trzeba
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