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A. Kinematyka punktu materialnego  

Podstawa programowa  

III.9.2) Uczeń wyznacza doświadczalnie prędkość przemieszczania się (np. w czasie marszu, biegu, 
pływania, jazdy rowerem) za pośrednictwem pomiaru odległości i czasu; 

III.1.5) odróżnia prędkość średnią od chwilowej w ruchu niejednostajnym; 

IVr.1.1) rozróżnia wielkości wektorowe od skalarnych; wykonuje działania na wektorach (dodawanie, 
odejmowanie, rozkładanie na składowe); 

IVr.1.2) opisuje ruch w różnych układach odniesienia; 

IVr.1.3) oblicza prędkości względne dla ruchów wzdłuż prostej; 

IVr.1.4) wykorzystuje związki pomiędzy położeniem, prędkością i przyspieszeniem w ruchu jednostaj-
nym i jednostajnie zmiennym do obliczania parametrów ruchu; 

IVr.1.5) rysuje i interpretuje wykresy zależności parametrów ruchu od czasu; 

IVr.13.1) przeprowadza doświadczenia dotyczące ruchu prostoliniowego jednostajnego i jednostajnie 
zmiennego (np. wyznaczenie przyspieszenia w ruchu jednostajnie zmiennym) – uczeń wykonuje po-
miary, opisuje i analizuje wyniki oraz, jeżeli to możliwe, sporządza i interpretuje wykres; 

IVr.1.6) oblicza parametry ruchu podczas swobodnego spadku i rzutu pionowego; 

IVr.1.15) analizuje ruch ciał w dwóch wymiarach na przykładzie rzutu poziomego; 
[od roku 2015 nie ma w podstawie programowej hasła rzut ukośny.] 

IVp.1.1) opisuje ruch jednostajny po okręgu, posługując się pojęciem okresu i częstotliwości; 

IVr.1.14) oblicza parametry ruchu jednostajnego po okręgu; opisuje wektory prędkości i przyspiesze-
nia dośrodkowego; 
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Kinematyka punktu materialnego – Zadania  

Arkusze maturalne CKE z lat 2005–2009 
Zakres podstawowy Zakres rozszerzony 
2005-05 z 11 Rzeka i motorówka. 
2005-12 z 11 Średnia prędkość motocyklisty. 
z 12. Samochód, wykres v(t). 

2006-01 z 1 Dwaj kolarze. 
z 3. Linijka toczy się po ołówku. 
2006-05 z 1 Całkowite przemieszczenie. 
z 12 Krople spadające co 0.5 s – wykres. 
z 19 Echo. 
2006-11 z 11 Dziecko na karuzeli – przemieszczenie, 
tor i droga. 
z 12 Prędkość średnia rowerzysty. 
2007-05 z 1 Prędkość względna rowerzystów jadą-
cych prostopadle. 
z 11 Wartość prędkości średniej samochodu po pierw-
szych czterech sekundach ruchu. 
2008-05- z 11 Wycieczka rowerowa w trzech etapach. 
2009-05 z 1 Droga w ruchu przyspieszonym samo-
chodu. 
z 3 Zmiana prędkości piłki przy zmianie kierunku ru-
chu. 

 

 
Arkusze maturalne CKE z lat 2010–2014 

Zakres podstawowy Zakres rozszerzony 
2010-05 z 1 Ślad samolotu. 
2011-06 z 2 Zależność położenia rowerzysty od cza-
su. 
z 11 Ruchome schody. 
2012-05 z 1 Sokół dogania gołębia. 
z 2 Wykres v(t) w ruchu przyspieszonym. 
z 11 Bicykl – ruch liniowy i obrotowy. 
2012-06 z 1 Droga i przemieszczenie wskazówki ze-
gara. 
z 2 Względna prędkość dwóch pojazdów. 
2013-05 z 2 Rzut pionowy. 
2013-05 z 11 Mijające się pociągi. 

2013-05 z 1 Dwie łódki na rzece. Ruch względny. 

 
Arkusze maturalne CKE – matura od roku 2015 

2013-12 z 1 Ruch lotki badmintonowej. 
2014-12 z 2 Jabłko wyrzucone z samochodu na zakręcie. 
z 4 Sporządź wykres v(t) na podstawie wykresu x(t). 
z 6. Ruch przyspieszającego samochodu, zależność przebytej drogi od czasu. 

 
Inne zbiory zadań: 
Zamkor – strony 8–21 i 70–73 [rzut ukośny nie obowiązuje na maturze]. 
Jenike – strony 15–30 i 75–78 (spadanie swobodne i rzuty). 
Kozielski i Siegoczyński – tom 1, strony 9–18 [rzut ukośny nie obowiązuje na maturze]. 
Falandysz – tom 1, strony 15–28. 
Subieta – strony 80–95. 
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B. Dynamika punktu materialnego  

Podstawa programowa  

III.1.9) Uczeń posługuje się pojęciem siły ciężkości; 

IVr.1.7) opisuje swobodny ruch ciał, wykorzystując pierwszą zasadę dynamiki Newtona; 

IVr.1.8) wyjaśnia ruch ciał na podstawie drugiej zasady dynamiki Newtona; 

IVr.1.9) stosuje trzecią zasadę dynamiki Newtona do opisu zachowania się ciał; 

IVr.1.10) wykorzystuje zasadę zachowania pędu do obliczania prędkości ciał podczas zderzeń nie-
sprężystych i zjawiska odrzutu; 

IVr.1.11) wyjaśnia różnice między opisem ruchu ciał w układach inercjalnych i nieinercjalnych, posłu-
guje się siłami bezwładności do opisu ruchu w układzie nieinercjalnym; 

IVp.1.4) wyjaśnia, na czym polega stan nieważkości, i podaje warunki jego występowania; 

III.1.12) opisuje wpływ oporów ruchu na poruszające się ciała. 

IVr.1.12) posługuje się pojęciem siły tarcia do wyjaśniania ruchu ciał; 

IVr.1.13) składa i rozkłada siły działające wzdłuż prostych nierównoległych; 

IVr.1.14) oblicza parametry ruchu jednostajnego po okręgu; opisuje wektory prędkości i przyspiesze-
nia dośrodkowego; 

IVp.1.2) opisuje zależności między siłą dośrodkową a masą, prędkością liniową i promieniem oraz 
wskazuje przykłady sił pełniących rolę siły dośrodkowej; 
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Dynamika punktu materialnego – Zadania  

Arkusze maturalne CKE z lat 2005–2009 
Zakres podstawowy Zakres rozszerzony 
2005-05 z 1 Siła w ruchu po okręgu. 
z 13 Ruch fragmentów jądra atomowego po rozpadzie. 
2005-12 z 1. Spadochroniarz. 
2006-05 z 2. Spadające ciało, opór powietrza i wykres 
v(t) 
z 11. Ściana, nitka, klocek, tarcie o podłoże. 
2006-11 z 13. Siła oporu działająca na samochód. 
z 14. Narciarz zjeżdża ruchem jednostajne przyspie-
szonym. 
2007-05 z 2 Spadochroniarz – siła oporów ruchu. 
z 12 Wartość siły hamującej wagon. 
2008-05 z 13 Spadający element balkonu. 
z 14 Hamujący tramwaj – wychylenie wiszącego 
uchwytu. 
2009-05 z 2 Przyspieszenie dośrodkowe kulki na nitce 
a zmiana prędkości. 
z 11 Człowiek w windzie. 
z 19 Uczniowie mierzą współczynnik tarcia statyczne-
go drewna o drewno. 

2005-12 z 28. Kulka w cieczy z uwzględnieniem lep-
kości. 

 
Arkusze maturalne CKE z lat 2010–2014 

Zakres podstawowy Zakres rozszerzony 
2010-05 z 2 Spadające trzy kulki. 
z 11 Kamień spadający swobodnie, wykres h(t). 
z 12 Trzy siły na płaszczyźnie. 
z 13 Klocek przesuwany jednostajnie; tarcie. 
2010-08 z 12 Spadanie piłeczki pingpongowej w po-
wietrzu – wykres v(t). 
2011-05 z 2 Skok spadochronowy w tandemie. 
z 11 Opór aerodynamiczny rowerzysty. 
z 15 Przyspieszenie startującej rakiety. 
2011-06 z 8 Zderzenie wózków. 
z 12 Przesuwanie skrzyni. 
2012-05 z 4 Ciągnięcie zabawki na sznurku. 
z 15 Klocek ciągnięty przez siłomierz. 
2012-06 z 11 Hamowanie samochodu. 
z 15 Przesuwanie skrzyni pod odpowiednim kątem. 
2013-05 z 1 Człowiek na wadze w windzie. 

 

 
Arkusze maturalne CKE – matura od roku 2015 

2013-12 z 2 Pęd przekazany ścianie przez kulki. 
z 4 Zmiany ciśnienia gazów spalinowych w lufie karabinu. 
z 5 Wykres wartości pędu samochodu w zależności od czasu. 
z 17 Zderzenie dwóch wózków na torze powietrznym. 
2014-12 z 5. Sczepianie się wagonów, efektywny współczynnik tarcia. 

 
Inne zbiory zadań: 
ZamKor – tom 1, strony 24–41. 
Jenike – strony 35–50 oraz i 75–78 (spadanie swobodne i rzuty) oraz 79–82 (siły bezwład-
ności). 
Kozielski i Siegoczyński – tom 1, strony 23–31. 
Falandysz – tom 1, strony 67–77. 
Subieta – strony 96–108 i 120–122. 
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C. Praca i energia  

Podstawa programowa  

IVr.3.1) Uczeń oblicza pracę siły na danej drodze; 

IVr.3.2) oblicza wartość energii kinetycznej i potencjalnej ciał w jednorodnym polu grawitacyjnym; 

IVr.3.3) wykorzystuje zasadę zachowania energii mechanicznej do obliczania parametrów ruchu; 

IVr.3.4) oblicza moc urządzeń, uwzględniając ich sprawność; 

IVr.3.5) stosuje zasadę zachowania energii oraz zasadę zachowania pędu do opisu zderzeń sprężys-
tych i niesprężystych; 
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Praca i energia – Zadania  

Arkusze maturalne CKE z lat 2005–2009 
Zakres podstawowy Zakres rozszerzony 

2006-05 z 22 Wahadło balistyczne. 2005-05 z 4 Spadający miś – wykres energii. 
z. 15 Rozciąganie włókna szklanego – wykres. 
2005-12 z 2 Stalowa kulka traci energię. 

2006-11 z 1 Skok na bungee, wykresy h(t), F(x) (z 
niepewnościami). 

2006-01 z 9 Samochód na podnośniku. 
2006-05 z 6 Piłka traci energię. 
z.13 Roleta okienna. 
2006-11 z 17 Wbijanie gwoździa młotkiem. 
z 18 Piłeczka pingpongowa traci energię mecha-
niczną. 
2007-05 z 13. Gimnastyczka wyrzuciła pionowo w 
górę piłkę. 
2008-05 z 2 Energia kinetyczna samochodu wzrosła 4 
razy. 
z 3 Zależność energii potencjalnej i kinetycznej od 
czasu podczas swobodnego spadania ciała. 
z 12 Droga hamowania pojazdu – wykorzystanie pojęć 
energii i pracy. 

2007-05 z 1 Kulka na nici uderza w wózek. 

 
Arkusze maturalne CKE z lat 2010–2014 

Zakres podstawowy Zakres rozszerzony 
2010-08 z 8 Wykres energii potencjalnej w zależności 
od wysokości. 
2011-05 z 9 Spadek swobodny na księżycu – energia 
potencjalna grawitacji. 
z 13 Arbuz ważony na sprężynie. 
2011-06 z 1 Gdy kropla deszczu spada ze stałą pręd-
kością. 

2012-05 z 12 Pocisk grzęznący w pudle z piaskiem. 
2012-06 z 3 Energia kinetyczna ciała rzuconego do 
góry.  
2013-05 z 13 Łuk i strzała – praca i energia. 

2012-06 z 1 Odbicie piłki ze stratą energii mechanicz-
nej. 

 
Arkusze maturalne CKE – matura od roku 2015 

2013-12 z 16 Praca dźwigu i energia kontenera przy unoszeniu kontenera ruchem przyspieszonym. 
2014-12 z 1. Odbijanie kauczukowej piłeczki ze stratą energii mechanicznej. 

 
Inne zbiory zadań: 
ZamKor – tom 1, strony 44-51. 
Jenike – strony 58–69. 
Kozielski i Siegoczyński – tom 1, strony 33–38. 
Falandysz – tom 1, strony 77–80 i 115–120. 
Subieta – strony 109–119 
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D. Drgania  

Podstawa programowa  

III.6.2) Uczeń posługuje się pojęciami amplitudy drgań, okresu, częstotliwości do opisu drgań, wskazu-
je położenie równowagi oraz odczytuje amplitudę i okres z wykresu x(t) dla drgającego ciała; 

IVr.6.1) analizuje ruch pod wpływem sił sprężystych (harmonicznych), podaje przykłady takiego ruchu; 

IVr.6.2) oblicza energię potencjalną sprężystości; 

IVr.6.3) oblicza okres drgań ciężarka na sprężynie i wahadła matematycznego; 

III.9.12) wyznacza doświadczalnie okres i częstotliwość drgań ciężarka zawieszonego na sprężynie 
oraz okres i częstotliwość drgań wahadła matematycznego; 

IVr.13.2) przeprowadza doświadczenia dotyczące ruchu wahadła (np. wyznaczenie przyspieszenia 
ziemskiego) – uczeń wykonuje pomiary, opisuje i analizuje wyniki oraz, jeżeli to możliwe, sporządza i 
interpretuje wykres; 

IVr.6.4) interpretuje wykresy zależności położenia, prędkości i przyspieszenia od czasu w ruchu drga-
jącym; 

IVr.6.5) opisuje drgania wymuszone; 

IVr.6.6) opisuje zjawisko rezonansu mechanicznego na wybranych przykładach; 

IVr.6.7) stosuje zasadę zachowania energii w ruchu drgającym, opisuje przemiany energii kinetycznej 
i potencjalnej w tym ruchu; 
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Drgania – Zadania  

Arkusze maturalne CKE z lat 2005–2009 
Zakres podstawowy Zakres rozszerzony 
2005-05 z 3 Wahadło matematyczne na różnych pla-
netach. 
2005-12 z 14 Wykres x(t), E(t), v(t). 
2006-01 z 10 Pomiar przyspieszenia ziemskiego za 
pomocą wahadła matematycznego. 
z 13 Wykres x(t) dla ciężarka. 
2006-05 z 14 Wahadło matematyczne 1.6 m. 
2007-05 z 7 Praca wykonywana przy rozciąganiu 
sprężyny. 
z 18. Wahadło matematyczne. 
2008-05 z 15 Ciężarek na sprężynie. 

2009-05 z 13 Wózek połączony ze ścianą za pomocą 
sprężyny. 

2005-12 z 26.1–26.3 Wahadła. 

 
Arkusze maturalne CKE z lat 2010–2014 

Zakres podstawowy Zakres rozszerzony 
2010-08 z 2 Ciężarek na sprężynie. 
z 15 Odbicia piłeczki od podłoża. 
z 17 Różne masy zawieszane na sprężynie. 
2011-05 z 5 Energia i przyspieszenie w ruchu harmo-
nicznym. 
2011-06 z 7 Kulki o różnych masach wiszące na ni-
ciach. 
2012-05 z 6 Wykres wychylenia od czasu dwóch mas. 
z 13 Dwa wahadła: matematyczne i sprężynowe. 
2012-06 z 7 Odważnik na sprężynie. 
z 14 Wahadło matematyczne. 
2013-05 z 14 Szyny, pociąg i ciężarki na niciach o 
różnej długości. 

 

 
Arkusze maturalne CKE – matura od roku 2015 

2013-12 z 14 Drgania ciężarka na podwójnej sprężynie. 
z 15 Wahadło matematyczne – dwa ciężarki na nici, jeden odpada. 

 
Inne zbiory zadań: 
ZamKor – tom 2, strony 6–14. 
Kozielski i Siegoczyński – tom 2 (uwaga: drugi tom!), strony 49–55. 
Falandysz – tom 1, strony 203–206 [wahadła fizyczne nie obowiązują na maturze]. 
Subieta – strony 192–195 (zadania na wahadła i na rezonans). 
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E. Grawitacja  

Podstawa programowa  

IVr.4.1) Uczeń wykorzystuje prawo powszechnego ciążenia do obliczenia siły oddziaływań grawitacyj-
nych między masami punktowymi i sferycznie symetrycznymi; 

IVr.4.2) rysuje linie pola grawitacyjnego, rozróżnia pole jednorodne od pola centralnego; 

IVr.4.3) oblicza wartość i kierunek pola grawitacyjnego na zewnątrz ciała sferycznie symetrycznego; 

IVr.4.4) wyprowadza związek między przyspieszeniem grawitacyjnym na powierzchni planety a jej 
masą i promieniem; 

IVp.1.4) wyjaśnia, na czym polega stan nieważkości, i podaje warunki jego występowania; 

IVr.4.5) oblicza zmiany energii potencjalnej grawitacji i wiąże je z pracą lub zmianą energii kinetycznej; 

[Od roku 2015 nie obowiązuje na maturze potencjał grawitacyjny.] 

IVr.4.6) wyjaśnia pojęcie pierwszej i drugiej prędkości kosmicznej; oblicza ich wartości dla różnych ciał 
niebieskich; 

IVp.1.5) wyjaśnia wpływ siły grawitacji Słońca na ruch planet i siły grawitacji planet na ruch ich księży-
ców, wskazuje siłę grawitacji jako przyczynę spadania ciał na powierzchnię Ziemi; 

IVr.4.7) oblicza okres ruchu satelitów (bez napędu) wokół Ziemi; 

IVp.1.6) posługuje się pojęciem [...] satelity geostacjonarnego [...] [nowe od roku 2015]; 

IVr.4.8) oblicza okresy obiegu planet i ich średnie odległości od gwiazdy, wykorzystując III prawo Ke-
plera dla orbit kołowych; 

IVr.4.9) oblicza masę ciała niebieskiego na podstawie obserwacji ruchu jego satelity; 
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Grawitacja – Zadania  

Arkusze maturalne CKE z lat 2005–2009 
Zakres podstawowy Zakres rozszerzony 

2005-05 z 31.2 Syriusz – przyspieszenie grawitacyjne. 2005-05 z 12 Prędkość satelity geostacjonarnego – 
promień jest podany. 

2006-05 z 15 Czy prędkość satelity maleje po przenie-
sieniu na wyższą orbitę? 
2007-05 z 14. Oddziaływanie grawitacyjne kul. 
z 15. Pierwsza prędkość kosmiczna a przyspieszenie 
ziemskie. 
z 16. Lot na Marsa z wyłączonymi silnikami; księżyce 
Marsa a III prawo Keplera. 
2008-05 z 8. Ziemia krąży wokół Słońca w odległości 
w przybliżeniu 4 razy większej niż Merkury… trzecie 
prawo Keplera. 
2009-05 z 9 Orbita o dwukrotnie większym promieniu. 

2006-01 z 27 Rakieta na orbicie. 

 
Arkusze maturalne CKE z lat 2010–2014 

Zakres podstawowy Zakres rozszerzony 
2010-05 z 3 Wzrost prędkości satelity. 
z 21 Ruch obrotowy Ziemi a ciężar ciała. 
2010-08 z 1 Satelity. 
z 13 Co czuli bohaterowie powieści Juliusza Verne’a 
„Podróż na Księżyc”. 
z 14. Surveyor 1 ląduje na Księżycu. 
2011-05 z 12 Planetoida Ida i jej satelita Daktyl. 
2011-06 z 13 Satelita. 
2012-05 z 3 Prędkość na orbicie i prędkości kosmicz-
ne. 
z 14 Oddziaływanie grawitacyjne pary zakochanych. 
2012-06 z 6 Satelita (m) okrąża planetę (M). 
2013-05 z 12 Lot orbitalny Gagarina. 

2011-05 z 2 Mars. 

 
Arkusze maturalne CKE – matura od roku 2015 

2013-12 z 11.1 Trzecie prawo Keplera – obliczenie wykładnika n we wzorze F~1/rn. 
2014-12 z 7 Dwa układy planetarne. 

 
Inne zbiory zadań: 
ZamKor – tom 1, strony 64–73. 
Kozielski i Siegoczyński – tom 2, strony 13–20. 
Falandysz – tom 1, strony 172–177 [w podstawie programowej nie ma I i II prawa Keplera 
oraz własności elipsy].  
Subieta – strony 122–125. 
 
 
 



 
 

 
 

12 

F. Bryła sztywna  

Podstawa programowa  

IVr.2.1) Uczeń rozróżnia pojęcia: punkt materialny, bryła sztywna, zna granice ich stosowalności; 

IVr.2.2) rozróżnia pojęcia: masa i moment bezwładności; 

IVr.2.3) oblicza momenty sił; 

III.1.11) wyjaśnia zasadę działania dźwigni dwustronnej, bloku nieruchomego, kołowrotu [nowe od 
roku 2015]; 

IVr.2.4) analizuje równowagę brył sztywnych, w przypadku gdy siły leżą w jednej płaszczyźnie (rów-
nowaga sił i momentów sił) [nowe od roku 2015]; 

III.9.4) wyznacza doświadczalnie masę ciała za pomocą dźwigni dwustronnej, innego ciała o znanej 
masie i linijki; 

IVr.2.5) wyznacza położenie środka masy; 

IVr.2.6) opisuje ruch obrotowy bryły sztywnej wokół osi przechodzącej przez środek masy (prędkość 
kątowa, przyspieszenie kątowe); 

IVr.2.7) analizuje ruch obrotowy bryły sztywnej pod wpływem momentu sił; 

IVr.2.8) stosuje zasadę zachowania momentu pędu do analizy ruchu; 

IVr.2.9) uwzględnia energię kinetyczną ruchu obrotowego w bilansie energii; 
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Bryła sztywna – Zadania  

Arkusze maturalne CKE z lat 2005–2009 
Zakres podstawowy Zakres rozszerzony 
– nie obowiązywało – 2005-05 z 28 Kołowrót w studni. 

2008-05 z 1 Beczka z gipsem na pochylni. 

 
Arkusze maturalne CKE z lat 2010–2014 

Zakres podstawowy Zakres rozszerzony 
2012-05 z 1 Krążek i ciężarek, który na niego spadł. 
2012-06 z 2 Ekologiczny autobus z kołem zamacho-
wym. 

– nie obowiązywało – 

2013-05 z 2 Stół, bloczek i dwie skrzynki połączone 
nicią. 

 
Arkusze maturalne CKE – matura od roku 2015 

2013-12 z 6 Moment pędu (*także wektorowo!). 
2014-12 z 3. Jo-jo – moment bezwładności, energia, przyspieszenie. 

 
Inne zbiory zadań: 
ZamKor – tom 1, strony 76–85. 
Kozielski i Siegoczyński – tom 1, strony 41–49 (dynamika i statyka). 
Falandysz – tom 1, strony 145–146 (statyka) i 153–156 (dynamika). 
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G. Hydrostatyka  

Podstawa programowa  

III.3.3) Uczeń posługuje się pojęciem gęstości; 

III.9.1) wyznacza doświadczalnie gęstość substancji, z jakiej wykonano przedmiot w kształcie prosto-
padłościanu, walca lub kuli za pomocą wagi i linijki; 

III.3.4) stosuje do obliczeń związek między masą, gęstością i objętością ciał stałych i cieczy, na pod-
stawie wyników pomiarów wyznacza gęstość cieczy i ciał stałych; 

III.3.5) opisuje zjawisko napięcia powierzchniowego na wybranym przykładzie [nowe od roku 2015]; 

III.3.6) posługuje się pojęciem ciśnienia (w tym ciśnienia hydrostatycznego i atmosferycznego); 

III.3.7) formułuje prawo Pascala i podaje przykłady jego zastosowania; 

III.3.8) analizuje i porównuje wartości sił wyporu dla ciał zanurzonych w cieczy lub gazie; 

III.3.9) wyjaśnia pływanie ciał na podstawie prawa Archimedesa; 

III.9.3) dokonuje pomiaru siły wyporu za pomocą siłomierza (dla ciała wykonanego z jednorodnej sub-
stancji o gęstości większej od gęstości wody); 
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Hydrostatyka – Zadania  

Arkusze maturalne CKE z lat 2005–2009 
Zakres podstawowy Zakres rozszerzony 
 2006-01 z 25 Słoik z konfiturami. 

 
Arkusze maturalne CKE z lat 2010–2014 

Zakres podstawowy Zakres rozszerzony 
2010-05 z 22 Naczynia połączone, ciśnienia hydrosta-
tyczne. 
2010-08 z 11 Wyznaczanie gęstości śrutu ołowianego. 

2010-05 z 1 Balon stratosferyczny i wzór barome-
tryczny. 
z 6 Siła wyporu działająca na klocek. 

2011-05 z 1 Kopalnia, szyb wentylacyjny i tunel. 
2012-05 z 18 Kominiarz kontroluje wentylację w 
mieszkaniu. 

2012-06 z 5 Doświadczenie z rurką i rtęcią. 

 
Arkusze maturalne CKE – matura od roku 2015 

2013-12 z 3 Wyznaczanie gęstości cieczy poprzez pomiar siły wyporu. 
2014-12 z 21 Jak działa komin – fragment artykułu z czasopisma Foton. 

 
Inne zbiory zadań: 
ZamKor – tom 1, strony 54–61. 
Jenike – strony 90–94. 
Kozielski i Siegoczyński – tom 1, strony 51–52. 
Falandysz – tom 1, strony 246–249. 
Subieta – strony 54–79. 
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H. Stany skupienia materii, ciepło i pierwsza zasad a termo-
dynamiki  

Podstawa programowa  

III.3.1) Uczeń analizuje różnice w budowie mikroskopowej ciał stałych, cieczy i gazów; 

III.3.2) omawia budowę kryształów na przykładzie soli kamiennej; 

III.2.9) opisuje zjawiska topnienia, krzepnięcia, parowania, skraplania, sublimacji i resublimacji; 

III.2.10) posługuje się pojęciem ciepła właściwego, ciepła topnienia i ciepła parowania; 

IVr.5.12) wykorzystuje pojęcie ciepła właściwego oraz ciepła przemiany fazowej w analizie bilansu 
cieplnego; 

III.9.5) wyznacza doświadczalnie ciepło właściwe wody za pomocą czajnika elektrycznego lub grzałki 
o znanej mocy (przy założeniu braku strat); 

IVr.13.3) przeprowadza doświadczenia dotyczące ciepła właściwego (np. wyznaczenie ciepła właści-
wego danej cieczy) – uczeń wykonuje pomiary, opisuje i analizuje wyniki oraz, jeżeli to możliwe, spo-
rządza i interpretuje wykres; 

IVr.5.5) stosuje pierwszą zasadę termodynamiki, odróżnia przekaz energii w formie pracy od przekazu 
energii w formie ciepła; 

IVr.5.8) analizuje pierwszą zasadę termodynamiki jako zasadę zachowania energii; 

IVr.5.11) odróżnia wrzenie od parowania powierzchniowego; analizuje wpływ ciśnienia na temperaturę 
wrzenia cieczy [nowe od roku 2015]; 

III.2.8) wyjaśnia przepływ ciepła w zjawisku przewodnictwa cieplnego oraz rolę izolacji cieplnej; 

III.2.11) opisuje ruch cieczy i gazów w zjawisku konwekcji; 
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Stany skupienia materii, ciepło i pierwsza zasada t ermodynamiki – Zadania  

Arkusze maturalne CKE z lat 2005–2009 
Zakres podstawowy Zakres rozszerzony 

2005-05 z 31.3 Konwekcja i promieniowanie w gwieź-
dzie. 

2005-05 z 21 Woda, termometr i grzałka w górnej 
części. 
z 26 Doświadczenie z przewodzeniem ciepła przez 
pręty. 

2005-12 z 7 Energia cieplna ze Słońca do satelity. 
2006-05 z 16 Pocisk ugrzązł, wzrosła jego temperatu-
ra. 
2006-11 z 5 Zewnętrzna warstwa Słońca. 
2008-05 z 5 Unoszenie się w górę iskier nad płonącym 
ogniskiem. 

2008-05 z 2 Temperatura odczuwalna. 

 
Arkusze maturalne CKE z lat 2010–2014 

Zakres podstawowy Zakres rozszerzony 
2010-05 z 2 Czajnik elektryczny i straty energii. 
2012-06 z 1.2 Wzrost temperatury piłki. 

2011-06 z 18 Sposoby przekazywania energii cieplnej. 

2013-05 z 4 Przepływ ciepła, prawo Fouriera. 

 
Arkusze maturalne CKE – matura od roku 2015 

2013-12 z 9. Równowaga termodynamiczna, termometr i pompa próżniowa. 

 
Inne zbiory zadań: 
Zamkor – tom 2, strony 36–38 (przemiany fazowe), 40 (przewodnictwo cieplne), 28-32 
(pierwsza zasada termodynamiki w zastosowaniu do gazu doskonałego – zob. następny 
dział „I. Gaz doskonały”). 
Jenike – strony 105–108. 
Kozielski i Siegoczyński – tom 1, strony 57–59. 
Falandysz – tom 2, strony 239–241. 
Subieta – strony 19–23; 126–143. 
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I. Gaz doskonały  

Podstawa programowa  

IVr.5.1) Uczeń wyjaśnia założenia gazu doskonałego i stosuje równanie gazu doskonałego (równanie 
Clapeyrona) do wyznaczenia parametrów gazu; 

IVr.5.2) opisuje przemianę izotermiczną, izobaryczną i izochoryczną; 

IVr.5.3) interpretuje wykresy ilustrujące przemiany gazu doskonałego; 

IVr.5.4) opisuje związek pomiędzy temperaturą w skali Kelvina a średnią energią kinetyczną cząste-
czek [nowe od roku 2015]; 

IVr.5.6) oblicza zmianę energii wewnętrznej w przemianach izobarycznej i izochorycznej oraz pracę 
wykonaną w przemianie izobarycznej; 

IVr.5.7) posługuje się pojęciem ciepła molowego w przemianach gazowych; 
[od roku 2015 nie ma w podstawie programowej hasła przemiana adiabatyczna] 
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Gaz doskonały – Zadania  

Arkusze maturalne CKE z lat 2005–2009 
Zakres podstawowy Zakres rozszerzony 
2005-05 z 8 Cztery wykresy p(T) – który prawidłowy? 2005-12 z 24 Przemiany gazu z podanym ciepłem 

molowym. 2005-12 z 3 Słońce świeci na oponę samochodową. 
z 15 Butla z gazem pozostawiona na słońcu. 2006-01 z 25.1 i 25.2 Słoik z konfiturami. 
2006-01 z 5 Nazwa przemiany przedstawionej na 
wykresie. 
z 15. Przemiana gazowa na wykresie p(T). 
2006-05 z 20 Zbiornik z azotem i zawór bezpieczeń-
stwa. 
2006-11 z 16 Przemiany gazu – wnioski z wykresu. 
2007-05 z 19 Oblicz liczbę moli wodoru znajdujących 
się w cylindrze. 
2008-05 z 4 Promienie słoneczne ogrzały szczelnie 
zamkniętą metalową butlę z gazem. 
z 18 Przemiana izotermiczna gazu. 
2009-05 z 4 Przemiana gazowa i pierwsza zasada 
termodynamiki. 
z 14 Przemiana gazowa – jaki to gaz? 

2006-11 z 2.1 i 2.2 Przemiany gazowe. 

 
Arkusze maturalne CKE z lat 2010–2014 

Zakres podstawowy Zakres rozszerzony 
2010-08 z 3 Jeden mol gazu doskonałego. 
z 16 Przemiany gazu, energia wewnętrzna. 
2011-05 z 1 Pole pod wykresem – praca? 
z 7 Wykresy przemiany gazu w różnych współrzęd-
nych. 
z 17 Wykres p(t), t = temp. w celsjuszach. 
2011-06 z 6 Przemiana izobaryczna. 
z 14 Ogrzewanie wodoru. 
2012-06 z 18 Azot w cylindrze z nieszczelnym tłokiem. 
2013-05 z 5 Przemiany gazu doskonałego – wykres 
p(V). 
z 15 Gaz, przesuwanie tłoka. 

2013-05 z 3 Gaz doskonały, gaz rzeczywisty. 

 
Arkusze maturalne CKE – matura od roku 2015 

2013-12 z 7. Ogrzewanie gazu w procesie izobarycznym i izochorycznym. 
z 8 Przemiana gazu doskonałego dana wykresem p(V). 

 
Inne zbiory zadań: 
Zamkor – tom 2, strony 24–31. 
Jenike – strony 109–119. 
Kozielski i Siegoczyński – tom 1, strony 59–62. 
Falandysz – tom 2, strony 221–223. 
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J. Cykle termodynamiczne i druga zasada termodynami ki  

Podstawa programowa  

IVr.5.9) Uczeń interpretuje drugą zasadę termodynamiki; 

IVr.5.10) analizuje przedstawione cykle termodynamiczne, oblicza sprawność silników cieplnych w 
oparciu o wymieniane ciepło i wykonaną pracę; 
[od roku 2015 nie ma w podstawie programowej hasła entropia] 
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Cykle termodynamiczne i druga zasada termodynamiki – Zadania  

Arkusze maturalne CKE z lat 2005–2009 
Zakres podstawowy Zakres rozszerzony 
2005-05 z 19 Obliczenie pracy użytecznej silnika. 
2006-01 z 16 Silnik cieplny. 
2006-11 z 4 Sprawność silnika cieplnego. 
2007-05 z 9. Sprawność silnika cieplnego. 

 

 
Arkusze maturalne CKE z lat 2010–2014 

Zakres podstawowy Zakres rozszerzony 
2010-05 z 14 Silnik parowy. 
2010-08 z 4 Sprawność idealnego silnika. 
2012-05 z 7 Idealny silnik cieplny. 
2012-06 z 19 Silnik cieplny. 

2012-05 z 5 Silnik Stirlinga. 

 
Arkusze maturalne CKE – matura od roku 2015 

2014-12 z 17 Pompa cieplna w budynku. 

 
Inne zbiory zadań: 
Zamkor – tom 2, strony 32–35. 
Jenike – strony 119–121. 
Kozielski i Siegoczyński – tom 1, strony 62–64. 
Falandysz – tom 2, strony 223–225. 
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K. Ładunek elektryczny i pole elektryczne  

Podstawa programowa  

III.4.1) Uczeń opisuje sposoby elektryzowania ciał przez tarcie i dotyk; wyjaśnia, że zjawisko to polega 
na przepływie elektronów; analizuje kierunek przepływu elektronów; 

III.9.6) demonstruje doświadczalnie zjawisko elektryzowania przez tarcie oraz wzajemnego oddziały-
wania ciał naładowanych; 

III.4.3) odróżnia przewodniki od izolatorów oraz podaje przykłady obu rodzajów ciał; 

III.4.4) stosuje zasadę zachowania ładunku elektrycznego; 

III.4.5) posługuje się pojęciem ładunku elektrycznego jako wielokrotności ładunku elektronu (elemen-
tarnego); 

IVr.7.1) wykorzystuje prawo Coulomba do obliczenia siły oddziaływania elektrostatycznego między 
ładunkami punktowymi; 

IVr.7.2) posługuje się pojęciem natężenia pola elektrostatycznego; 

IVr.7.3) oblicza natężenie pola centralnego pochodzącego od jednego ładunku punktowego; 

IVr.7.4) analizuje jakościowo pole pochodzące od układu ładunków; 

IVr.7.5) wyznacza pole elektrostatyczne na zewnątrz naelektryzowanego ciała sferycznie symetrycz-
nego; 

IVr.7.6) przedstawia pole elektrostatyczne za pomocą linii pola; 

IVr.13.4) przeprowadza doświadczenia dotyczące kształtu linii pól magnetycznego i elektrycznego [...] 
– uczeń wykonuje pomiary, opisuje i analizuje wyniki oraz, jeżeli to możliwe, sporządza i interpretuje 
wykres; 

IVr.7.7) opisuje pole kondensatora płaskiego, oblicza napięcie między okładkami; 

IVr.7.8) posługuje się pojęciem pojemności elektrycznej kondensatora; 

IVr.7.9) oblicza pojemność kondensatora płaskiego, znając jego cechy geometryczne; 

IVr.7.10) oblicza pracę potrzebną do naładowania kondensatora; 

IVr.7.11) analizuje ruch cząstki naładowanej w stałym jednorodnym polu elektrycznym; 

IVr.7.12) opisuje wpływ pola elektrycznego na rozmieszczenie ładunków w przewodniku, wyjaśnia 
działanie piorunochronu i klatki Faradaya [nowe od roku 2015: piorunochron i klatka Faradaya] 
[od roku 2015 nie ma w podstawie programowej haseł: 
– energia potencjalna ładunku w polu elektrostatycznym 
– potencjał elektrostatyczny 
– pojemność zastępcza układu kondensatorów] 
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Ładunek elektryczny i pole elektryczne – Zadania  

Arkusze maturalne CKE z lat 2005–2009 
Zakres podstawowy Zakres rozszerzony 
2006-01 z 19 Naelektryzowana kropla tuszu w drukar-
ce atramentowej. 
2006-05 z 3 Linie pola elektrostatycznego dwóch ła-
dunków. 
2008-05 z 6 Wartość siły przyciągania elektrostatycz-
nego działającej pomiędzy jądrem i elektronem. 
z 16. Metalowa puszka i naelektryzowana pałeczka. 

 

 
Arkusze maturalne CKE z lat 2010–2014 

Zakres podstawowy Zakres rozszerzony 
2012-05 z 6 Licznik Geigera-Mullera. 2010-05 z 7 Naelektryzowana kula zbliżona do dwóch 

wiszących kul. 
z 15 Natężenie pola elektrostatycznego ładunku punk-
towego. 
2010-08 z 7 Naładowana metalowa kula i metalowe 
półkule. 
2012-05 z 17 Elektroskop. 
2012-06 z 9 Naelektryzowana pałeczka i strumień 
wody. 
z 12 Linie pola elektrycznego układu trzech ładunków. 
2013-05 z 20.2 Elektron i pozyton –oddziaływanie 
elektrostatyczne. 

2012-06 z 3 Elektron w kondensatorze. 

 
Arkusze maturalne CKE – matura od roku 2015 

2013-12 z 10 Elektroskop i dwie metalowe płytki. 
2014-12 z 12 Energia cieplna wydzielona podczas rozładowywania kondensatora. 

 
Inne zbiory zadań: 
Zamkor – tom 2, strony 42–52. 
Kozielski i Siegoczyński – tom 2, strony 23–29. 
Falandysz – tom 2, strony 14–24. 
Subieta – strony 144–153. 
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L. Prąd stały  

Podstawa programowa  

III.4.6) Uczeń opisuje przepływ prądu w przewodnikach jako ruch elektronów swobodnych; 

III.4.7) posługuje się pojęciem natężenia prądu elektrycznego; 

III.4.9) posługuje się pojęciem oporu elektrycznego, stosuje prawo Ohma w prostych obwodach elek-
trycznych; 

III.9.8) wyznacza doświadczalnie opór elektryczny opornika lub żarówki za pomocą woltomierza i am-
peromierza; 

III.4.12) buduje proste obwody elektryczne i rysuje ich schematy; 

III.9.7) [...] wymagana jest znajomość symboli elementów: ogniwo, opornik, żarówka, wyłącznik, wol-
tomierz, amperomierz; 

IVr.8.2) oblicza opór przewodnika, znając jego opór właściwy i wymiary geometryczne; 

IVr.8.3) rysuje charakterystykę prądowo-napięciową opornika podlegającego prawu Ohma; 

IVr.13.5) przeprowadza doświadczenia dotyczące charakterystyki prądowo-napięciowej opornika, 
żarówki, ewentualnie diody (np. pomiar i wykonanie wykresu zależności I(U)) – uczeń wykonuje po-
miary, opisuje i analizuje wyniki oraz, jeżeli to możliwe, sporządza i interpretuje wykres; 

IVr.8.1) wyjaśnia pojęcie siły elektromotorycznej ogniwa i oporu wewnętrznego; 

IVr.8.4) stosuje prawa Kirchhoffa do analizy obwodów elektrycznych; 

IVr.8.5) oblicza opór zastępczy oporników połączonych szeregowo i równolegle; 

III.4.13) wymienia formy energii, na jakie zamieniana jest energia elektryczna; 

IVr.8.6) oblicza pracę wykonaną podczas przepływu prądu przez różne elementy obwodu oraz moc 
rozproszoną na oporze; 

III.9.9) wyznacza doświadczalnie moc żarówki zasilanej z baterii za pomocą woltomierza i amperomie-
rza; 

III.4.11) przelicza energię elektryczną podaną w kilowatogodzinach na dżule i dżule na kilowatogodzi-
ny; 

IVr.8.7) opisuje wpływ temperatury na opór metali i półprzewodników; 
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Prąd stały – Zadania  

Arkusze maturalne CKE z lat 2005–2009 
Zakres podstawowy Zakres rozszerzony 

2005-12 z 25 Akumulator kwasowo-żelowy UPS. 
2006-01 z 24 Żaróweczki. 
2006-05 z 23 Ogrzewacz wody. 
2006-11 z 3 Potencjometr suwakowy. 

2009-05 z 5 Przepływ prądu w przewodniku. 

2009-05 z 2 Woda w kalorymetrze. 

 
Arkusze maturalne CKE z lat 2010–2014 

Zakres podstawowy Zakres rozszerzony 
2011-06 z 5. Dlaczego z ogrzewaniem rośnie opór 
metalu? 

2011-05 z 4 Dioda – dane tabelaryczne dla dwóch 
temperatur. 

2012-05 z 19 Żyrandol z żarówkami. 2012-06 z 2.4 Żyrobus – ostatnia część zadania – 
silnik elektryczny. 

 
Arkusze maturalne CKE – matura od roku 2015 

2013-12 z 13 Obwód elektryczny z drutami z konstantanu i chromonikieliny. 
2014-12 z 10 Obwód z miedzianym przewodnikiem w kształcie okręgu. 
z 11 Obwód z opornicą suwakową i żarówką. 

 
Inne zbiory zadań: 
Zamkor – tom 2, strony 54–72. 
Kozielski i Siegoczyński – tom 2, strony 32–38. 
Falandysz – tom 2, strony 60–66. 
Subieta – strony 154–170. 
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M. Pole magnetyczne  

Podstawa programowa  

III.5.1) Uczeń nazywa bieguny magnetyczne magnesów trwałych i opisuje charakter oddziaływania 
między nimi; 

III.5.2) opisuje zachowanie igły magnetycznej w obecności magnesu oraz zasadę działania kompasu; 

III.5.3) opisuje oddziaływanie magnesów na żelazo i podaje przykłady wykorzystania tego oddziały-
wania; 

III.5.4) opisuje działanie przewodnika z prądem na igłę magnetyczną; 

III.9.10) demonstruje doświadczalnie działanie prądu w przewodzie na igłę magnetyczną (zmiany kie-
runku wychylenia przy zmianie kierunku przepływu prądu, zależność wychylenia igły od pierwotnego 
jej ułożenia względem przewodu); 

III.5.5) opisuje działanie elektromagnesu i rolę rdzenia w elektromagnesie; 

III.5.6) opisuje wzajemne oddziaływanie magnesów z elektromagnesami i wyjaśnia działanie silnika 
elektrycznego prądu stałego. 

IVr.13.4) przeprowadza doświadczenia dotyczące kształtu linii pól magnetycznego i elektrycznego (np. 
wyznaczenie pola wokół przewodu w kształcie pętli, w którym płynie prąd) – uczeń wykonuje pomiary, 
opisuje i analizuje wyniki oraz, jeżeli to możliwe, sporządza i interpretuje wykres; 

IVr.9.1) szkicuje przebieg linii pola magnetycznego w pobliżu magnesów trwałych i przewodników z 
prądem (przewodnik liniowy, pętla, zwojnica); 

IVr.9.2) oblicza wektor indukcji magnetycznej wytworzonej przez przewodniki z prądem (przewodnik 
liniowy, pętla, zwojnica); 

IVr.9.3) analizuje ruch cząstki naładowanej w stałym jednorodnym polu magnetycznym; 

IVr.9.4) opisuje wpływ materiałów na pole magnetyczne; 

IVr.9.5) opisuje zastosowanie materiałów ferromagnetycznych; 

IVr.9.6) analizuje siłę elektrodynamiczną działającą na przewodnik z prądem w polu magnetycznym; 

IVr.9.7) opisuje zasadę działania silnika elektrycznego; 
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Pole magnetyczne – Zadania  

Arkusze maturalne CKE z lat 2005–2009 
Zakres podstawowy Zakres rozszerzony 

2006-11 5.1, 5.2, 5.3 Naładowana cząstka w polu 
magnetycznym. 

2005-05 z 16 Spoczywające ładunki w polach magne-
tycznym i elektrycznym. 
z 18 Żelazne szpilki rozsypane po podłodze i magnes. 

2005-12 z 5 Elektron w polu magnetycznym. 
2006-01 z 12 Dwie cząstki w polu magnetycznym. 
2006-05 z 17 Proton krążący w polu magnetycznym. 
2006-11 z 8 Cyklotron 
z 19 Prędkość cząstki w polu magnetycznym, wykres 
prędkość-częstotliwość. 
2007-05 z 3 Linie pola magnetycznego wokół dwóch 
równoległych przewodników. 
z. 6. Wiązka naładowanych cząstek w ziemskim polu 
magnetycznym. 
2008-05 z 7 W cyklotronie do zakrzywiania torów 
naładowanych cząstek wykorzystuje się… 
2009-05 z 12 Proton w polu magnetycznym – siła i 
energia kinetyczna. 

2008-05 z 4 Żarówka – temperaturowy współczynnik 
wzrostu oporu, pole magnetyczne. 

 
Arkusze maturalne CKE z lat 2010–2014 

Zakres podstawowy Zakres rozszerzony 
2010-05 z 8 Prostoliniowy przewodnik umieszczony 
wewnątrz zwojnicy. 
2011-05 z 20 Proton w polu magnetycznym. 
z 21.1 i 21.2 Transformator (prąd zmienny) – rdzeń, 
moc, dlaczego linie wysokiego napięcia. 
2011-06 z 10 Jak wytworzyć jednorodne pole magne-
tyczne? 
z 17.1 i 17.2 Rola pola elektrycznego i magnetycznego 
w cyklotronie. 
2012-05 z 9 Strumień elektronów w polu magnetycz-
nym. 
2013-05 z 8 Bieg naładowanej cząstki w pobliżu prze-
wodnika prostoliniowego. 

2012-05 2.5 Jednostki – wzorzec ampera. 

 
Arkusze maturalne CKE – matura od roku 2015 

2014-12 z 9 Prosty silnik prądu stałego – ramka z rdzeniem. 
z 12 Ruch prostoliniowego drucika w polu magnetycznym. 

 
Inne zbiory zadań: 
Zamkor – tom 2, strony 74–86. 
Kozielski i Siegoczyński – tom 2, strony 42–44. 
Falandysz – tom 2, strony 86–88. 
Subieta – strony 171–181. 
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N. Indukcja elektromagnetyczna i pr ąd przemienny  

Podstawa programowa  

IVr.9.8) Uczeń oblicza strumień indukcji magnetycznej przez powierzchnię; 

IVr.9.9) analizuje napięcie uzyskiwane na końcach przewodnika podczas jego ruchu w polu magne-
tycznym; 

IVr.9.10) oblicza siłę elektromotoryczną powstającą w wyniku zjawiska indukcji elektromagnetycznej; 

IVr.9.11) stosuje regułę Lenza w celu wskazania kierunku przepływu prądu indukcyjnego; 

IVr.9.12) opisuje budowę i zasadę działania prądnicy i transformatora; 

IVr.9.13) opisuje prąd przemienny (natężenie, napięcie, częstotliwość, wartości skuteczne); 

IVr.9.14) opisuje zjawisko samoindukcji; 

IVr.9.15) opisuje działanie diody jako prostownika; 
[od roku 2015 nie są wymagane na maturze: 
– obwody prądu przemiennego z pojemnością i indukcyjnością 
– równania Maxwella] 
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Indukcja elektromagnetyczna i pr ąd przemienny – Zadania  

Arkusze maturalne CKE z lat 2005–2009 
Zakres podstawowy Zakres rozszerzony 
– nie obowiązywało –  2005-12 z 27 Transformator. 

2007-05 z 2 Prąd zmienny, wykres natężenia prądu od 
czasu. 

 
Arkusze maturalne CKE z lat 2010–2014 

Zakres podstawowy Zakres rozszerzony 
2011-05 z 6.1–6.3 Prądnica (pierwsza część). – nie obowiązywało – 
2013-05 z 5.1–5.7 Agregat prądotwórczy – moc, natę-
żenie prądu, sprawność. 

 
Arkusze maturalne CKE – matura od roku 2015 

2013-12 z 12 Transformator. 
z 21 Magnes i zwojnica oraz oddziaływanie wzajemne zwojów zwojnicy. 

 
Inne zbiory zadań: 
Zamkor – tom 2, strony 86–98. 
Kozielski i Siegoczyński – tom 2, strony 46–48. 
Falandysz – tom 2, strony 108–111 i 122–124. 
Subieta – strony 182–189. 
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O. Fale 

Podstawa programowa  

III.6.3) Uczeń opisuje mechanizm przekazywania drgań z jednego punktu ośrodka do drugiego w 
przypadku fal na napiętej linie i fal dźwiękowych w powietrzu; 

III.6.4) posługuje się pojęciem amplitudy fali [...]; 

IVr.6.8) stosuje w obliczeniach związek między parametrami fali: długością, częstotliwością, okresem, 
prędkością; 

IVr.6.9) opisuje załamanie fali na granicy ośrodków; 

IVr.6.10) opisuje zjawisko interferencji, wyznacza długość fali na podstawie obrazu interferencyjnego; 

IVr.6.11) wyjaśnia zjawisko ugięcia fali w oparciu o zasadę Huygensa; 

IVr.6.12) opisuje fale stojące i ich związek z falami biegnącymi przeciwbieżnie; 

IVr.13.6) przeprowadza doświadczenia dotyczące drgań struny (np. pomiar częstotliwości podstawo-
wej drgań struny dla różnej długości drgającej części struny) – uczeń wykonuje pomiary, opisuje i ana-
lizuje wyniki oraz, jeżeli to możliwe, sporządza i interpretuje wykres; 

IVr.6.13) opisuje efekt Dopplera w przypadku poruszającego się źródła i nieruchomego obserwatora; 
[od roku 2015 podstawa programowa nie obejmuje efektu Dopplera dla ruchomego obserwatora.] 

III.6.5) opisuje mechanizm wytwarzania dźwięku w instrumentach muzycznych; 

III.6.6) wymienia, od jakich wielkości fizycznych zależy wysokość i głośność dźwięku; 
[od roku 2015 nie ma w podstawie programowej pojęć: 
– natężenie fali akustycznej 
– poziom natężenia dźwięku [dB]] 

III.9.13) wytwarza dźwięk o większej i mniejszej częstotliwości od danego dźwięku za pomocą dowol-
nego drgającego przedmiotu lub instrumentu muzycznego; 

III.6.7) posługuje się pojęciami infradźwięki i ultradźwięki; 

(zob. także dział Optyka falowa) 
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Fale – Zadania  

Arkusze maturalne CKE z lat 2005–2009 
Zakres podstawowy Zakres rozszerzony 
 2007-05 z 3 Wózek z nadajnikiem fal ultradźwięko-

wych. 

 
Arkusze maturalne CKE z lat 2010–2014 

Zakres podstawowy Zakres rozszerzony 
2010-08 z 18 Brzęczenie komara. 2012-05 z 4 Dźwięki w powietrzu, interferencja dźwię-

ku z dwóch głośników. 2012-06 z 10 Dźwięk harmoniczny – częstotliwość, 
amplituda. 2012-06 z 6 Prędkość dźwięku, kamerton, mikrofony, 

amplituda sygnału. 

 
Arkusze maturalne CKE – matura od roku 2015 

2013-12 z 19 Nietoperz i fala odbita od muru. 
2014-12 z 15 Głośnik zawieszony na sprężynie. 

 
Inne zbiory zadań: 
Zamkor – tom 2, strony 14–22. 
Kozielski i Siegoczyński – tom 2, strony 55–57. 
Falandysz – tom 1, strony 222–226. 
Subieta – strony 190–201. 
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P. Optyka geometryczna  

Podstawa programowa  

III.7.2) Uczeń wyjaśnia powstawanie obszarów cienia i półcienia za pomocą prostoliniowego rozcho-
dzenia się światła w ośrodku jednorodnym; 

III.7.3) wyjaśnia powstawanie obrazu pozornego w zwierciadle płaskim, wykorzystując prawa odbicia; 
opisuje zjawisko rozproszenia światła przy odbiciu od powierzchni chropowatej; 

III.7.4) opisuje skupianie promieni w zwierciadle wklęsłym, posługując się pojęciami ogniska i ogni-
skowej, rysuje konstrukcyjnie obrazy wytworzone przez zwierciadła wklęsłe; 

III.9.11) demonstruje doświadczalnie zjawisko załamania światła (zmiany kąta załamania przy zmianie 
kąta padania – jakościowo); 

IVr.10.6) stosuje prawa odbicia i załamania fal do wyznaczenia biegu promieni w pobliżu granicy 
dwóch ośrodków; 

IVr.10.7) opisuje zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia i wyznacza kąt graniczny; 

IVr.13.8) przeprowadza doświadczenia dotyczące załamania światła (np. wyznaczenie współczynnika 
załamania światła z pomiaru kąta granicznego) – uczeń wykonuje pomiary, opisuje i analizuje wyniki 
oraz, jeżeli to możliwe, sporządza i interpretuje wykres; 

III.7.6) opisuje bieg promieni przechodzących przez soczewkę skupiającą i rozpraszającą (biegnących 
równolegle do osi optycznej), posługując się pojęciami ogniska i ogniskowej; 

III.9.14) wytwarza za pomocą soczewki skupiającej ostry obraz przedmiotu na ekranie, odpowiednio 
dobierając doświadczalnie położenie soczewki i przedmiotu; 

III.7.7) [...] rozróżnia obrazy rzeczywiste, pozorne, proste, odwrócone, powiększone, pomniejszone; 

IVr.10.8) rysuje i wyjaśnia konstrukcje tworzenia obrazów rzeczywistych i pozornych otrzymywane za 
pomocą soczewek skupiających i rozpraszających; 

IVr.10.9) stosuje równanie soczewki, wyznacza położenie i powiększenie otrzymanych obrazów. 

IVr.13.9) przeprowadza doświadczenia dotyczące obrazów optycznych otrzymywanych za pomocą 
soczewek (np. wyznaczenie powiększenia obrazu i porównanie go z powiększeniem obliczonym teo-
retycznie) – uczeń wykonuje pomiary, opisuje i analizuje wyniki oraz, jeżeli to możliwe, sporządza i 
interpretuje wykres; 

III.7.8) wyjaśnia pojęcia krótkowzroczności i dalekowzroczności oraz opisuje rolę soczewek w ich ko-
rygowaniu; 

III.7.9) opisuje zjawisko rozszczepienia światła za pomocą pryzmatu; 

III.7.10) opisuje światło białe jako mieszaninę barw, a światło lasera jako światło jedno barwne; 
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Optyka geometryczna – Zadania  

Arkusze maturalne CKE z lat 2005–2009 
Zakres podstawowy Zakres rozszerzony 

2006-05 z 24 Soczewka – tabela i wykres x-y. 2005-05 z 27 Soczewka dwuwypukła – konstrukcja 
obrazu. 2006-11 z 4 Soczewka rozpraszająca – konstrukcja 

obrazu zapałki. 

2008-05 z 3.1 i 3.2 Obraz tworzony przez soczewkę 
skupiającą. 

2005-12 z 16 Soczewka skupiająca – konstrukcja 
obrazu, obliczenie powiększenia. 
z 17 Załamanie światła i odbicie. 

2006-01 z 7 Soczewka skupiająca. 
2006-05 z 5 Zdolność skupiająca zwierciadła kuliste-
go. 
z 18 Dwie identyczne soczewki płasko-wypukłe. 
2006-11 z 6 Współczynnik załamania, długość fali, 
prędkość. 
2007-05 z 8 Współczynnik załamania, długość fali, 
prędkość. 
z 17. Światło pada na płytkę – współczynnik załama-
nia; całkowite wewnętrzne odbicie. 
2008-05 z 19 Zdolność skupiająca soczewki płasko-
wypukłej; wada wzroku. 
2009-05 z 7 Bieg światła w światłowodzie. 
z 16 Całkowite wewnętrzne odbicie. 

2009-05 z 3 Sferyczna, wypolerowana srebrna miska. 

 
Arkusze maturalne CKE z lat 2010–2014 

Zakres podstawowy Zakres rozszerzony 
2010-05 z 4 Soczewka, obraz Słońca, natężenie świa-
tła. 

2010-05 z 9 Trzy ośrodki – kąty a współczynniki zała-
mania. 
z 17 Zwierciadło kosmetyczne – konstrukcja obrazu. 
2010-08 z 5 Powiększone obrazy w soczewkach. 
z 6 Rozszczepienie światła na granicy dwóch ośrod-
ków. 
z 20 Obraz żarówki wytwarzany przez soczewkę. 
2011-05 z 3 Jaki typ obrazu powstał w soczewce? 
z 16 Światło wchodzi do szkla – co się zmienia, a co 
nie zmienia. 
z 18 Konstrukcja obrazu w zwierciadle płaskim. 
2011-06 z 15 Załamanie światła. 
2012-05 z 20 Pomiar ogniskowej soczewki. 
2012-06 z 8 Współczynniki załamania i długości fal. 
z 16 Szkicowanie biegu promieni w szklanym półkrąż-
ku i płytce. 
2013-05 z 6 i 7 Bieg promieni przez soczewkę. 
z 9 Bieg promienia przez płytkę szklaną. 

2011-05 z 3.1–3.5 Luneta Keplera 

 
Arkusze maturalne CKE – matura od roku 2015 

2013-12 z 20 Rodzaj obrazu otrzymanego za pomocą soczewki skupiającej. 
2014-12 z 16 Bieg promieni w różnych ośrodkach: powietrze, woda, szkło, szklana kolba z zawartością. 

 
Inne zbiory zadań: 
Zamkor – tom 2, strony 99–118. 
Kozielski i Siegoczyński – tom 2, strony 65 i 68–70. 
Falandysz – tom 2, strony 143–152. 
Subieta – strony 202–223. 
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Q. Optyka falowa  

Podstawa programowa  

III.7.1) Uczeń porównuje (wymienia cechy wspólne i różnice) rozchodzenie się fal mechanicznych i 
elektromagnetycznych; 

III.7.11) podaje przybliżoną wartość prędkości światła w próżni; wskazuje prędkość światła jako mak-
symalną prędkość przepływu informacji; 

IVr.10.2) opisuje jedną z metod wyznaczenia prędkości światła [nowe od roku 2015]; 

III.7.12) nazywa rodzaje fal elektromagnetycznych (radiowe, mikrofale, promieniowanie podczerwone, 
światło widzialne, promieniowanie nadfioletowe i rentgenowskie) i podaje przykłady ich zastosowania; 

IVr.10.1) opisuje widmo fal elektromagnetycznych i podaje źródła fal w poszczególnych zakresach z 
omówieniem ich zastosowań; 

IVr.10.3) opisuje doświadczenie Younga; 

IVr.10.4) wyznacza długość fali świetlnej przy użyciu siatki dyfrakcyjnej; 

IVr.13.7) przeprowadza doświadczenia dotyczące dyfrakcji światła na siatce dyfrakcyjnej lub płycie CD 
(np. wyznaczenie gęstości ścieżek na płycie CD) – uczeń wykonuje pomiary, opisuje i analizuje wyniki 
oraz, jeżeli to możliwe, sporządza i interpretuje wykres; 

IVr.10.5) opisuje i wyjaśnia zjawisko polaryzacji światła przy odbiciu i przy przejściu przez polaryzator; 
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Optyka falowa – Zadania  

Arkusze maturalne CKE z lat 2005–2009 
Zakres podstawowy Zakres rozszerzony 
2005-12 z 6 Laser i siatka dyfrakcyjna. 
2006-01 z 21 Płyta kompaktowa – tęczowe barwy. 
2006-11 z 7 Pryzmat, promień czerwony, promień 
fioletowy. 
z 20 Interferencja – dwie szczeliny – warunek interfe-
rencji. 
2007-05 z 4. Monochromatyczne światło pada na 
siatkę dyfrakcyjną. 
2008-05 z 10 Przyrząd służący do uzyskiwania i ob-
serwacji widma promieniowania elektromagnetyczne-
go. 
z 20 (bez 20.3) Siatka dyfrakcyjna i dwa lasery. 

 

 
Arkusze maturalne CKE z lat 2010–2014 

Zakres podstawowy Zakres rozszerzony 
2010-08 z 19 Na siatkę dyfrakcyjną pada światło białe. 
2011-05 z 6 Trójkolorowa wiązka światła pada na 
siatkę dyfrakcyjną. 
2011-06 z 9 Patrzymy na świecącą diodę przez 
szklankę z wodą. 
z 19 Zagadkowa plastikowa płytka znaleziona w pra-
cowni fizycznej. 
2012-05 z 8 Jaki kolor załamuje się najbardziej w 
szkle. 
2012-06 z 20 Siatka dyfrakcyjna – kolorowe prążki. 
2013-05 z 16 Szklana płytka z wyrytymi liniami. 
z 17 Polaryzacja światła. 

 

 
Arkusze maturalne CKE – matura od roku 2015 

2013-12 z 23 Rozpraszanie światła, niebieskie niebo i czerwony zachód słońca – tekst popularnonaukowy. 
2014-12 z 14 Porównanie odbicia światła i dźwięku od powierzchni wody. 

 
Inne zbiory zadań: 
Zamkor – tom 2, strony 120–124. 
Kozielski i Siegoczyński – tom 2, strony 65–66 (są tylko 3 zadania – na siatki dyfrakcyjne). 
Falandysz – tom 2, strony 190–192. 
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R. Zjawiska kwantowe  

Podstawa programowa  

IVp.2.1) Uczeń opisuje promieniowanie ciał, rozróżnia widma ciągłe i liniowe rozrzedzonych gazów 
jednoatomowych, w tym wodoru; 

IVp.2.2) interpretuje linie widmowe jako przejścia między poziomami energetycznymi atomów; 

IVp.2.3) opisuje budowę atomu wodoru, stan podstawowy i stany wzbudzone; 

IVr.11.1) opisuje założenia kwantowego modelu światła; 

IVp.2.6) opisuje efekt fotoelektryczny, wykorzystuje zasadę zachowania energii do wyznaczenia ener-
gii i prędkości fotoelektronów. 

IVr.11.2) stosuje zależność między energią fotonu a częstotliwością i długością fali do opisu zjawiska 
fotoelektrycznego zewnętrznego, wyjaśnia zasadę działania fotokomórki; 

IVp.2.5) interpretuje zasadę zachowania energii przy przejściach elektronu między poziomami energe-
tycznymi w atomie z udziałem fotonu; 

IVr.11.3) stosuje zasadę zachowania energii do wyznaczenia częstotliwości promieniowania emitowa-
nego i absorbowanego przez atomy; 
Podstawa programowa od roku 2015 nie zawiera hasła pęd fotonu. Wzór na pęd fotonu został usunięty ze wzorów na maturę.] 

IVr.11.4) opisuje mechanizmy powstawania promieniowania rentgenowskiego [nowe od roku 2015]; 

IVr.11.5) określa długość fali de Broglie’a poruszających się cząstek; 
[od roku 2015 nie ma w podstawie programowej zasady nieoznaczoności Heisenberga.] 
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Zjawiska kwantowe – Zadania  

Arkusze maturalne CKE z lat 2005–2009 
Zakres podstawowy Zakres rozszerzony 
2005-05 z 6 Dyfrakcja światła, elektronów, neutronów. 
z 22 Proton. 
2005-12 z 18 Laser, impuls. 
z 20(b) Atom wodoru emituje foton. 
2006-01 z 20 Dwoista natura światła, atom wodoru. 
z 22 Fale materii. 
2006-11 z 21 Atom wodoru. 
z 22 Elektron. 
2007-05 z 20 Światło emitowane przez wodór. 
z 22 Długość fali de Broglie’a elektronu przyspieszo-
nego napięciem 14 kV. 
2009-05 z 10 Porównanie długości fal de Broglie’a 
protonu i cząstki alfa. 
z 15 Laser – liczba fotonów na sekundę, moc, długość 
fali. 

2006-05 z 25. Fotoefekt.  
z 26.1 i 26.3 Laser. 

 
Arkusze maturalne CKE z lat 2010–2014 

Zakres podstawowy Zakres rozszerzony 
2010-05 z 5. Satelita GLAST. 
2011-05 z 3.6. Fotony padają na oko. 

2010-05 z 16 Odtwarzacz z niebieskim laserem (Blue 
Ray). 
z 18 Fotoefekt. 
z 20 Akcelerator. 

2010-08 z 19 Światło pada na metalową płytkę. 
2011-05 z 14 Chlorofil. 
2011-06 z 4 Które zjawisko tłumaczy kwantowa teoria 
światła? 
z 16 Poziomy energetyczne atomu. 
2012-05 z 21 Działanie światła na metal. 
z 22 Atom wodoru. 
2012-06 z 21 Elektroskopy i światło. 
2013-05 z 4 Rodzaje widm. 
z 18 Fotony z lampy UV. 

2012-06 z 3.6. Długość fali de Broglie’a elektronów. 

 
Arkusze maturalne CKE – matura od roku 2015 

2013-12 z 22 Światło pada na płytkę pokrytą sodem. 
2014-12 z 18 Promieniowanie rentgenowskie. 
z 19 Fale de Broglie’a – zastosowanie do atomu wodoru. 

 
Inne zbiory zadań: 
Zamkor – tom 2, strony 124–132. 
Kozielski i Siegoczyński – tom 2, strony 72–74 i 76. 
Falandysz – tom 2, strony 201–205. 
 
 



 
 

 
 

41 

S. Reakcje j ądrowe  

Podstawa programowa  

IVp.3.1) Uczeń posługuje się pojęciami pierwiastek, jądro atomowe, izotop, proton, neutron, elektron; 
podaje skład jądra atomowego na podstawie liczby masowej i atomowej; 

IVp.3.2) posługuje się pojęciami: energii spoczynkowej, deficytu masy i energii wiązania; oblicza te 
wielkości dla dowolnego pierwiastka układu okresowego; 

IVp.3.3) wymienia właściwości promieniowania jądrowego alfa, beta, gamma; opisuje rozpady alfa, 
beta (wiadomości o neutrinach nie są wymagane), sposób powstawania promieniowania gamma; 
posługuje się pojęciem jądra stabilnego i niestabilnego; 

IVp.3.4) opisuje rozpad izotopu promieniotwórczego, posługując się pojęciem czasu połowicznego 
rozpadu; rysuje wykres zależności liczby jąder, które uległy rozpadowi od czasu; wyjaśnia zasadę 
datowania substancji na podstawie składu izotopowego, np. datowanie węglem 14C [nowe od roku 
2015]; 

IVp.3.5) opisuje reakcje jądrowe, stosując zasadę zachowania liczby nukleonów i zasadę zachowania 
ładunku oraz zasadę zachowania energii; 

IVp.3.6) opisuje wybrany sposób wykrywania promieniowania jonizującego [nowe od roku 2015]; 

IVp.3.7) wyjaśnia wpływ promieniowania jądrowego na materię oraz na organizmy [nowe od roku 
2015]; 

IVp.3.8) podaje przykłady zastosowania zjawiska promieniotwórczości i energii jądrowej; 

IVp.3.9) opisuje reakcję rozszczepienia uranu 235U zachodzącą w wyniku pochłonięcia neutronu; po-
daje warunki zajścia reakcji łańcuchowej; 

IVp.3.10) opisuje działanie elektrowni atomowej oraz wymienia korzyści i zagrożenia płynące z ener-
getyki jądrowej [nowe od roku 2015]; 

IVp.3.11) opisuje reakcje termojądrowe zachodzące w gwiazdach oraz w bombie wodorowej; 
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Reakcje j ądrowe – Zadania  

Arkusze maturalne CKE z lat 2005–2009 
Zakres podstawowy Zakres rozszerzony 

2006-11 z 5.4 i 5.5 Rozpady alfa i beta. 2005-05 z 7 Rozpad alfa. 
z 13 Rozpad spoczywającego jądra berylu na dwie 
cząstki alfa. 

2005-12 z 10 Pochłanianie neutronu przez jądro ma-
gnezu. 
z 21 Okres połowicznego rozpadu i liczba jąder, która 
uległa rozpadowi. 
2006-01 z 17 Masa i energia – Słońce. 
2006-05 z 4 Skład jądra uranu. 
z 21 Energia wiązania. 
2006-11 z 2 Ruch cząstki w polu magnetycznym. 
z 9 Okres połowicznego rozpadu. 
z 10 Bombardowanie berylu cząstkami alfa. 
z 23 Radioterapia. 
2007-05 z 10. Okres połowicznego rozpadu. 
z 21 Bombardowanie jąder glinu neutronami o różnej 
prędkości. 
2008-05 z 9 Rozpad promieniotwórczy. 
z 21 Energia uwalniana w rozpadzie promieniotwór-
czym uranu. 
2009-05 z 8 Masa jądra berylu a masa jego składni-
ków. 
z 17 Rozpad izotopu złota. 

2007-05 z 4 Reakcje rozszczepienia. 

 
Arkusze maturalne CKE z lat 2010–2014 

Zakres podstawowy Zakres rozszerzony 
2010-05 z 4 Rozpad promieniotwórczy kobaltu. 
z 19 Czujnik dymu. 
2010-08 z 10 Emisja cząstki beta minus w przemia-
nach jądrowych. 
z 21 Wiązka protonów z akceleratora pada na tarczę z 
litu. 
z 22 Synteza jądrowa. 
2011-05 z 4 Izotopy. 
z 19 Rozpad promieniotwórczy jodu. 
2011-06 z 20 Szereg aktynowy. 

2012-05 z 10 Deterministyczny (przyczynowy) opis 
zjawisk. 
z 17 Reakcja rozszczepienia. 
2013-05 z 19 Medycyna nuklearna. 
z 20 Elektron i pozyton – anihilacja i oddziaływanie 
elektrostatyczne. 

2011-05 z 5 Sonda New Horizons z zasilaniem radio-
izotopowym. 

 
Arkusze maturalne CKE – matura od roku 2015 

2013-12 z 18 Rozpad izotopu tytanu z emisją pozytonu. 
2014-12 z 12 Równanie reakcji jądrowej z emisją cząstki alfa. 

 
Inne zbiory zadań: 
Kozielski i Siegoczyński – tom 2, strona 81. 
Falandysz – tom 3, strony 26–30. 
Subieta – strony 224–229. 
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T. Astronomia  

Podstawa programowa  

IVp.1.7) Uczeń wyjaśnia, dlaczego planety widziane z Ziemi przesuwają się na tle gwiazd; 

IVp.1.8) wyjaśnia przyczynę występowania faz i zaćmień Księżyca; 

IVp.1.9) opisuje zasadę pomiaru odległości z Ziemi do Księżyca i planet opartą na paralaksie i zasadę 
pomiaru odległości od najbliższych gwiazd opartą na paralaksie rocznej, posługuje się pojęciem jed-
nostki astronomicznej i roku świetlnego [nowe od roku 2015]; 

IVp.3.11) opisuje reakcje termojądrowe zachodzące w gwiazdach oraz w bombie wodorowej; 
[Od roku 2015 nie obowiązuje diagram Hertzsprunga–Russela.] 

IVp.1.10) opisuje zasadę określania orientacyjnego wieku Układu Słonecznego [nowe od roku 2015]; 

IVp.1.11) opisuje budowę Galaktyki i miejsce Układu Słonecznego w Galaktyce [nowe od roku 2015]; 

IVp.1.12) opisuje Wielki Wybuch jako początek znanego nam Wszechświata; zna przybliżony wiek 
Wszechświata, opisuje rozszerzanie się Wszechświata (ucieczkę galaktyk); 

(zob. także dział Grawitacja) 
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Astronomia – Zadania  

Arkusze maturalne CKE z lat 2005–2009 
Zakres podstawowy Zakres rozszerzony 

2005-05 z 31 Syriusz. 
2006-01 z 28 Sonda Pioneer 10. 

2005-05 z 5 Pęd szybkiej cząstki. 
z 23 Zmiany prędkości Ziemi w ruchu wokół Słońca. 
z 25 Analiza widmowa. 

2005-12 z 22 Księżyce Saturna. 
z 23 Urządzenie wykorzystywane w badaniach astro-
nomicznych. 
2006-01 z 4 Tory ruchu planet. 
z 6 Plamy Słoneczne. 
z 8 Zaćmienie Słońca. 
2006-05 z 7 Energia elektromagnetyczna emitowana z 
powierzchni Słońca. 
z 9 Teleskop na orbicie. 
2008-05-z 1 Ziemia pozostaje w spoczynku wzglę-
dem… 
z 22 Obserwacje kosmosu. 
2009-05 z 20 Gwiazdy – Słońce, Aldebaran, Syriusz B. 

2008-05 z 5 Asteroida Apophis. 

 
Arkusze maturalne CKE z lat 2010–2014 

Zakres podstawowy Zakres rozszerzony 
2010-08 z 9 Fazy księżyca. 
2011-05 z 8 Jak Słońce oświetla Księżyc. 

2012-05 z 5 Ruch Plutona po wydłużonej orbicie elip-
tycznej. 

 

 
Arkusze maturalne CKE – matura od roku 2015 

2013-12 z 11.2 Zaćmienie Księżyca. 
2014-12 z 8 Metoda paralaksy. 

 
Inne zbiory zadań: 
Kozielski i Siegoczyński – tom 2, strony 86–89. 
Falandysz – tom 3, strony 56–60 i 93–97. 
Subieta – strony 203–204 (zaćmienia). 
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U. Wymagania przekrojowe  

Podstawa programowa  

III.8.1) Uczeń opisuje przebieg i wynik przeprowadzanego doświadczenia, wyjaśnia rolę użytych przy-
rządów, wykonuje schematyczny rysunek obrazujący układ doświadczalny; 

III.8.2) wyodrębnia zjawisko z kontekstu, wskazuje czynniki istotne i nieistotne dla wyniku doświad-
czenia; 

III.8.5) rozróżnia wielkości dane i szukane; 

III.8.12) planuje doświadczenie lub pomiar, wybiera właściwe narzędzia pomiaru; mierzy: czas, dłu-
gość, masę, temperaturę, napięcie elektryczne, natężenie prądu. 

III.8.6) odczytuje dane z tabeli i zapisuje dane w formie tabeli; 

III.8.7) rozpoznaje proporcjonalność prostą na podstawie danych liczbowych lub na podstawie wykre-
su oraz posługuje się proporcjonalnością prostą; 

III.8.8) sporządza wykres na podstawie danych z tabeli (oznaczenie wielkości i skali na osiach), a 
także odczytuje dane z wykresu; 

III.8.9) rozpoznaje zależność rosnącą i malejącą na podstawie danych z tabeli lub na podstawie wy-
kresu oraz wskazuje wielkość maksymalną i minimalną; 

IVr.12.1) przedstawia jednostki wielkości fizycznych wymienionych w podstawie programowej, opisuje 
ich związki z jednostkami podstawowymi; 

III.8.4) przelicza wielokrotności i podwielokrotności (przedrostki mikro-, mili-, centy-, hekto-, kilo-, me-
ga-); przelicza jednostki czasu (sekunda, minuta, godzina, doba); 

IVr.12.2) samodzielnie wykonuje poprawne wykresy (właściwe oznaczenie i opis osi, wybór skali, 
oznaczenie niepewności punktów pomiarowych); 

IVr.12.3) przeprowadza złożone obliczenia liczbowe, posługując się kalkulatorem; 

IVr.12.4) interpoluje, ocenia orientacyjnie wartość pośrednią (interpolowaną) między danymi w tabeli, 
także za pomocą wykresu [nowe od roku 2015]; 

IVr.12.5) dopasowuje prostą y = ax + b do wykresu i ocenia trafność tego postępowania; oblicza war-
tości współczynników a i b (ocena ich niepewności nie jest wymagana) [nowe od roku 2015]; 

IVr.12.6) opisuje podstawowe zasady niepewności pomiaru (szacowanie niepewności pomiaru, obli-
czanie niepewności względnej, wskazywanie wielkości, której pomiar ma decydujący wpływ na nie-
pewność otrzymanego wyniku wyznaczanej wielkości fizycznej) [nowe od roku 2015]; 

IVr.12.7) szacuje wartość spodziewanego wyniku obliczeń, krytycznie analizuje realność otrzymanego 
wyniku; 

III.8.11) zapisuje wynik pomiaru lub obliczenia fizycznego jako przybliżony (z dokładnością do 2–3 cyfr 
znaczących); 

IVr.12.8) przedstawia własnymi słowami główne tezy poznanego artykułu popularno-naukowego z 
dziedziny fizyki lub astronomii; 

 
 
 
 
CKE-R-2012-05-2.1.-2.4. jednostki SI. 
CKE P 2010-05 z 6. Jednostki podstawowe układu SI. 
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A co ze szczególn ą teori ą wzgl ędno ści?  
[Od roku 2015 usunięto z wymagań egzaminacyjnych następujące hasła: 
– dylatacja czasu, 
– masa, pęd i energia w ujęciu relatywistycznym.] 

Pozostawiono "Uczeń wskazuje prędkość światła jako maksymalną prędkość przepływu informacji" 
(III.7.11) oraz E = mc² w zastosowaniu do fizyki jądrowej (IVp.3.2). 

Zob. także komentarz Jana Mostowskiego do podstawy programowej (Podstawa programowa z ko-
mentarzami, MEN). 

 

Inne zagadnienia usuni ęte z wymaga ń egzamnacyjnych od 
roku 2015  
[Nie obowiązują: zasada działania i zastosowania laserów.]  

(Pozostawiono jedynie "Uczeń opisuje światło białe jako mieszaninę barw, a światło lasera jako świa-
tło jednobarwne" (III.7.10)). 
[Nie obowiązują: fizyczne podstawy mikroelektroniki i telekomunikacji – pasmowa teoria przewodnictwa, złącze p-n, działanie 
diody półprzewodnikowej, tranzystora i układu wzmacniającego zawierającego tranzystor, cyfrowy i analogowy zapis sygnałów.]  

(Pozostawiono jedynie "Uczeń opisuje działanie diody jako prostownika." (IVr.9.15)). 

Zob. także komentarz Jana Mostowskiego do podstawy programowej (Podstawa programowa z ko-
mentarzami, MEN). 

 

Cele kształcenia – wymagania ogólne  

Podstawa programowa MEN, oprócz podanych wyżej treści kształcenia, formułuje także "cele kształ-
cenia–wymagania ogólne" (strony 195, 201 i 203 dokumentu MEN). Istotę tych wymagań można ująć 
następująco. To, czego uczeń się uczy, ma mu pomóc w opisie i zrozumieniu otaczającej rzeczywi-
stości. Uczeń musi umieć samodzielnie obserwować, przeprowadzać doświadczenia i obliczenia, wy-
ciągać wnioski, rozumieć i oceniać teksty i diagramy. 


