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Zagadnienia na egzamin poprawkowy z fizyki 

Przykładowe pytania: 

 Co to jest: grawitacja, satelita stacjonarny, orbita geostacjonarna, I i II prędkość 

kosmiczna, stała grawitacji. 

 Podaj Prawo Powszechnego Ciążenia 

 Dlaczego satelita nie spada na Ziemię 

 Jak zmieni się siła oddziaływania grawitacyjnego między dwoma ciałami, jeżeli na 

przykład masa jednego z ciał wzrośnie 3x, a odległość między nimi wzrośnie 2x. 

 O czym mówią I, II i III prawo Keplera. 

 Co to jest stan podstawowy, stan wzbudzony, stan metastabilny, widmo emisyjne, 

widmo absorbcyjne, laser,  

 Opisz model atomu Bohra. Podaj postulaty kwantowe Bohra. 

 Czym różni się widmo emisyjne od widma absorpcyjnego? 

 Na czym polega analiza widmowa? Do czego stosuje się analizę widmową? 

 Opisz budowę i podaj przykłady zastosowania laserów. Jakie zjawisko fizyczne 

wykorzystywane jest w laserach? 

 Podaj cechy światła laserowego. 

 Co to jest interferencja, dyfrakcja, fala elektromagnetyczna, światło, foton, 

fotokomórka, praca wyjścia  

 Wymień (w kolejności) rodzaje fal elektromagnetycznych 

 Wymień w kolejności podstawowe barwy. 

 Na czym polega zjawisko fotoelektryczne. 

 Wyjaśnij, jak Einstein wytłumaczył efekt fotoelektryczny. 

 Wyjaśnij, jak współczesna fizyka wyobraża sobie światło. 

 Wyjaśnij, co oznacza termin „dwojaka natura światła”. 

 Podaj przykłady zastosowania zjawiska fotoelektrycznego.  

 Opisz budowę i podaj przykłady zastosowania fotokomórek. Jakie zjawisko fizyczne 

wykorzystywane jest w fotokomórkach? 

 Czy energia fotonu zależy od barwy światła. Jeżeli tak, to światło jakiej barwy składa 

się z fotonów o najwyższej energii? Odpowiedź uzasadnij. 

 Co to jest promieniotwórczość naturalna, promienie , , i , masa atomowa, liczba 

atomowa, nukleon, izotop, czas połowicznego rozpadu, reakcja łańcuchowa, masa 

krytyczna, pozyton, anihilacja, reaktor jądrowy. 

 Czym charakteryzują się reakcje jądrowe? 

 Podaj reguły przesunięć przy rozpadzie typu  i rozpadzie typu . 

 Podaj pozytywne i negatywne skutki promieniotwórczości. 

 Czym różnią się reakcje jądrowe od termojądrowych. Podaj przykłady takich reakcji. 

 Skąd bierze się energia powstająca podczas reakcji jądrowych. Wyjaśnij pojęcie 

deficytu masy. 

 Omów zastosowanie promieniotwórczości w medycynie i technice. 

  

II  Zadania rachunkowe – zbliżone do tych zaprezentowanych na lekcjach. 

 Obliczanie ciężaru człowieka w windzie, gdy działa siła zewnętrzna. 

 Przeliczanie jednostek wielkości fizycznych  

 Obliczanie, czy zachodzi  zjawisko fotoelektryczne dal danego metalu, gdy padają na 

niego fotony o określonej częstotliwości 

 Obliczanie energii kinetycznej elektronu wybitego z powierzchni metalu, gdy pada na 

niego foton o określonej częstotliwości. 

 Obliczanie ilości energii powstającej podczas zamiany masy na energię 

 Obliczanie długości fali materii odpowiadającej ciału o danej asie poruszającemu się z 

podaną prędkością 


