
WPISUJE UCZEŃ

NUMER UCZNIA W DZIENNIKU

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA

dysleksja

PRÓBNY EGZAMIN
W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM

Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW
MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Instrukcja dla ucznia

1. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 11 stron. Ewentualny
brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi.

2. Na tej stronie i na karcie odpowiedzi wpisz swoje imię i nazwisko
oraz swój numer w dzienniku.

3. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania.

4. Rozwiązania zapisuj długopisem lub piórem z czarnym tuszem/
atramentem. Nie używaj korektora.

5. W zadaniach od 1. do 25. są podane cztery odpowiedzi: A, B, C, D.
Odpowiada im następujący układ na karcie odpowiedzi:

Wybierz tylko jedną odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą
jej literą – np. gdy wybrałeś odpowiedź „A”:

6. Staraj się nie popełnić błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale
jeśli się pomylisz,
błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz inną odpowiedź.

7. Rozwiązania zadań od 26. do 34. zapisz czytelnie i starannie
w wyznaczonych miejscach. Pomyłki przekreślaj.

8. Redagując odpowiedzi do zadań, możesz wykorzystać miejsce
opatrzone napisem Brudnopis. Zapisy w brudnopisie nie będą
sprawdzane i oceniane.

Powodzenia!

ROK 2010

Czas pracy:
120 minut

Liczba punktów
do zdobycia: 50
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Wspomnienia z wycieczki

Zadanie 1. (0–1)
Uczniowie w trakcie kilkudniowej wycieczki chodzili trasami jednego z parków narodowych
oraz poznali fragmenty leżącego opodal parku krajobrazowego i znajdującego się tam re-
zerwatu przyrody. Zwiedzili też ogród botaniczny prowadzony przez lokalny uniwersytet.
Wskaż, które z tych miejsc służy ochronie cennych składników przyrody poza miejscem
ich naturalnego występowania.

A. Park narodowy.

B. Park krajobrazowy.

C. Rezerwat przyrody.

D. Ogród botaniczny.

Zadanie 2. (0–1)
Przed wejściem do lasu wycieczkowicze
dostrzegli tablicę pokazującą skład drze-
wostanu. Jaki procent tego drzewostanu
stanowią drzewa iglaste?

A. 64%

B. 62%

C. 51%

D. 49%

Zadanie 3. (0–1)
Podczas jazdy autobusem Wojtkowi dokucza choroba lokomocyjna. Musi więc brać przed
wyjazdem specjalną tabletkę. Dolegliwości są związane z funkcjonowaniem błędnika, który
znajduje się w

A. mózgu.

B. uchu wewnętrznym.

C. gałce ocznej.

D. rdzeniu kręgowym.

Zadanie 4. (0–1)
Uczniowie wysiadający z autokaru wyrzucali śmieci do ustawionych na parkingu konte-
nerów. Kierowca zwrócił im uwagę, że plastikowe butelki po napojach oraz kartoniki po
sokach należy zgnieść lub spłaszczyć. Jest to działanie sprzyjające ochronie środowiska,
gdyż

A. pozwala wykorzystać te opakowania jako surowce wtórne.

B. ułatwia opróżnianie pojemników na śmieci.

C. powoduje zmniejszenie objętości odpadów na wysypisku.

D. przyspiesza rozkład materiału, z którego zrobione są te opakowania.

Zadanie 5. (0–1)
W przydrożnym barze uczniowie kupili sobie drobne posiłki: Asia – zapiekankę, Kasia –
frytki, Wojtek – jogurt owocowy, Jurek – hamburgera. Które z nich wybrało najzdrowszy
posiłek?

A. Asia.

B. Kasia.

C. Wojtek.

D. Jurek.
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Zadanie 6. (0–1)
Na butelce z napojem Asia przeczytała, że jednym z jego składników jest kwas fosforowy
stosowany jako regulator kwasowości E338. Siedzący obok Wojtek stwierdził, że gazowana
woda mineralna, w którą zaopatrzył się przed wyjazdem, nie zawiera żadnego kwasu. Asia
odpowiedziała, że nie ma racji, gdyż w takiej wodzie jest kwas węglowy. Który schemat
odpowiada wzorowi strukturalnemu kwasu fosforowego, a który – kwasu węglowego?

A. I – kwas węglowy, III – kwas fosforowy

B. II – kwas fosforowy, III – kwas węglowy

C. I – kwas fosforowy, III – kwas węglowy

D. III – kwas fosforowy, III – kwas węglowy

Zadanie 7. (0–1)
Asia podczas poprzedniej wycieczki była w nadmorskiej miejscowości Trzęsacz, leżącej
na południku 15◦E. W miejscowym muzeum otrzymała „Certyfikat potwierdzający pobyt
na 15. południku wyznaczającym czas środkowoeuropejski”. Działo się to o godzinie 1100

czasu miejscowego. W tym samym momencie według czasu miejscowego w Londynie była
godzina

A. 1000.

B. 1045.

C. 1145.

D. 1200.

Zadanie 8. (0–1)
W jednym z muzeów Asia wśród zwiedzających dostrzegła
grupy Japończyków oraz Afroamerykanów. Są oni przed-
stawicielami odmiany żółtej i czarnej. Diagram przedstawia
przybliżony podział ludności świata według odmian. Który
opis do diagramu jest poprawny?

A. I – żółta, II – biała, III – czarna

B. I – biała, II – żółta, III – czarna

C. I – żółta, II – czarna, III – biała

D. I – biała, II – czarna, III – żółta

Zadanie 9. (0–1)
Trasa wycieczki klasowej liczyła 320 km. Po przejechaniu 128 km pozostało grupie jeszcze
do przebycia

A. 40% trasy.

B. 60% trasy.

C. więcej niż 60% trasy.

D. więcej niż 40% trasy i mniej niż 60% trasy.

Zadanie 10. (0–1)
Koszt wycieczki klasowej można zapisać wzorem: K = 57du + 70, gdzie d oznacza liczbę
dni, u – liczbę uczniów, K – koszt wycieczki. Po wyznaczeniu ze wzoru u otrzymamy

A. u = K
57d − 70

B. u = K + 70
57d

C. u = K − 70
57d

D. u = K − 70 − 57d
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Informacje do zadań 11. i 12.

Przed wejściem do muzeum przyrodniczego wisiała tablica z następującymi informacjami:

Zadanie 11. (0–1)
Za zwiedzanie muzeum z przewodnikiem przez grupę liczącą 41 uczniów i kilku dorosłych
opiekunów zapłacono 165 zł. Ilu dorosłych opiekunów było w grupie?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Zadanie 12. (0–1)
Wskaż koszt zwiedzania muzeum przyrodniczego z przewodnikiem przez grupę złożoną
z a uczniów i 2 razy mniej dorosłych opiekunów.

A. 5,5a + 27 [zł]

B. 5,5a [zł]

C. 13a [zł]

D. 13a + 27 [zł]

Zadanie 13. (0–1)
Na planie miasta w skali 1: 4000 podziwiany przez grupę zamek i okoliczne ogrody zaj-
mują prostokąt o wymiarach 5 cm × 3 cm. Ile hektarów w rzeczywistości zajmuje zamek
z ogrodami?

A. 0,24 ha

B. 2,4 ha

C. 1,5 ha

D. 0,15 ha

Zadanie 14. (0–1)
Uczniowie postanowili, że trasę rajdu pokonają w czasie 6 godzin. Oznaczało to, że będą
musieli się poruszać z prędkością średnią równą vsr. Okazało się, że wędrowali o 2 go-
dziny dłużej, niż planowali. Uczniowie obliczyli, że prędkość średnia, z jaką się poruszali,
była o 1km

h
mniejsza od planowanej prędkości średniej vsr. Planowana prędkość średnia vsr

uczniów wynosiła

A. 2 km
h

B. 5 km
h

C. 3 km
h

D. 4 km
h
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Zadanie 15. (0–1)
Uczniowie zwiedzający ruiny starego zamku ze zdumieniem stwierdzili, że na jednej z baszt
zachował się zegar słoneczny. Na jego tarczy można było nawet odczytać rok ukończenia
budowy zamku: MDCXXXVIII. Budowę zamku zakończono w roku

A. 1438.

B. 1488.

C. 1638.

D. 1642.

Zadanie 16. (0–1)
Trasa wycieczki wiodła przez pięknie ukształtowaną krainę geograficzną. Jest ona najwięk-
szym obniżeniem u podnóży Karpat. Na mapie łatwo ją rozpoznać, gdyż ma kształt trójkąta,
leży w dorzeczu Wisły, a od południa graniczy z Pogórzem Karpackim. W okresie wiosen-
nych roztopów woda w rzekach płynących przez tę krainę szybko wzbiera, dlatego często
występują tam powodzie. O jakiej krainie geograficznej mowa?

A. O Kotlinie Sandomierskiej.

B. O Wyżynie Małopolskiej.

C. O Nizinie Wielkopolskiej.

D. O Nizinie Śląskiej.

Zadanie 17. (0–1)
Autobus wycieczkowy, wyjeżdżając z Żabiej Góry, kieruje się do Mysiego Potoku przez
Leszcze Wielkie. Oznacza to, że będzie jechał

A. najpierw w kierunku północno-zachodnim, a potem północno-wschodnim.

B. najpierw w kierunku północno-wschodnim, a potem południowo-zachodnim.

C. najpierw w kierunku północno-zachodnim, a potem południowo-zachodnim.

D. najpierw w kierunku północno-wschodnim, a potem południowo-wschodnim.

Zadanie 18. (0–1)
Kiedy autokar przejeżdżał obok skałek, uczniowie spostrzegli, że u ich podnóży jest dużo
mniejszych i większych odłamków skalnych. Przewodnik wyjaśnił, że są one wynikiem
tzw. erozji, czyli procesów niszczących skały. Jednym z czynników erozji jest anomalna
rozszerzalność wody, która w przypadku skał polega na

A. wnikaniu w szczeliny skalne wody, która krzepnąc, zwiększa swoją objętość i rozsadza
skały.

B. wymywaniu przez wodę niektórych składników, co powoduje łatwiejsze kruszenie się
skał.

C. podmywaniu podłoża, na którym znajdują się skały, co powoduje, że przechylają się one
i odpadają od nich mniejsze kawałki.

D. przesiąkaniu skały wilgocią z gleby i podłoża, przez co skała staje się bardziej miękka
i podatna na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie wiatru.
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Zadanie 19. (0–1)
Autokar wycieczkowy zjechał na nocleg na cam-
ping. Odległość parkingu (oznaczonego kropką)
od każdej z trzech dróg „tworzących trójkąt”
(zob. rysunek) jest taka sama i wynosi

A. 1,5
√

3 km

B. 2,25
√

3 km

C. 3
√

3 km

D. 0,5
√

3 km

Zadanie 20. (0–1)
Domki noclegowe były ustawione tak, jak poka-
zuje rysunek. Odległość między I i III domkiem
wynosiła

A.
√

170 m

B. 130 m

C. 170 m

D. 160 m

Zadanie 21. (0–1)
Wieczór pierwszego dnia wycieczki młodzież spędziła przy ognisku, siedząc w kręgu o śred-
nicy 7 m. Ile osób utworzyło ten krąg, jeśli każdej z nich przypadło około 55 cm kręgu?
Przyjmij, że π ≈ 22

7 .

A. 10

B. 30

C. 35

D. 40

Zadanie 22. (0–1)
Podczas wieczornego ogniska uczniowie obserwowali Księżyc w pełni. Które uporządkowa-
nie rysunków pokazuje zmianę kształtu widocznej, oświetlonej części Księżyca od pełni do
nowiu?

A. 6 – 4 – 8 – 7 – 5

B. 5 – 7 – 8 – 4 – 6

C. 6 – 1 – 3 – 7 – 5

D. 5 – 2 – 3 – 1 – 6

Zadanie 23. (0–1)
Śniadanie i kolację uczniowie jedli na dużych stołach, których blaty wykonano z drewna
dębowego o gęstości 0,8 g

cm3
. Jaka jest masa blatu stołu, jeśli jego długość jest równa 2,5 m,

szerokość – 1 m, a grubość – 3 cm?

A. 80 kg

B. 60 kg

C. 6 kg

D. 0,6 kg
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Zadanie 24. (0–1)
Autokar jadący autostradą mijał ustawione na poboczu billboardy reklamowe informujące,
że jedna z sieci handlowych w najbliższy weekend będzie sprzedawała swoje towary po
cenach niższych o podatek VAT. Przyjmijmy, że stawka VAT na towary w tych sklepach
wynosi 22%. Z reklamy wynika, że cena promocyjna w porównaniu z dotychczasową będzie
niższa o

A. około 18%.

B. 22%.

C. około 26%.

D. nie można tego ustalić, bo nie jest znana cena towaru.

Zadanie 25. (0–1)
Podróż zaczęła się Wojtkowi dłużyć. Zapadając w lekką drzemkę, rozmyślał o podróżach
z prędkością światła, czyli z prędkością o wartości 3 · 108 m

s
. Autokar tymczasem jechał

z prędkością o wartości jedynie 60 km
h

, czyli

A. 180 milionów razy wolniej.

B. 18 milionów razy wolniej.

C. 180 tysięcy razy wolniej.

D. 18 tysięcy razy wolniej.

Zadanie 26. (0–2)
Podczas postoju na jednym z parkingów przewodnik zerwał kilka kłosów rosnących na
pobliskim polu i przeprowadził błyskawiczny konkurs na rozpoznawanie zbóż i ich zasto-
sowanie. Połącz strzałkami nazwy zbóż z polami zawierającymi informację o nich.

a) jęczmień
1) największe uprawy tego zboża są w Europie, wschodniej Azji, In-

diach, obu Amerykach oraz Australii; wykorzystywane do produk-
cji mąki, kaszy, paszy dla zwierząt domowych oraz w medycynie

b) żyto 2) zboże odporne na mróz, z małymi wymaganiami glebowymi i ciepl-
nymi; wykorzystywane w piekarnictwie i jako pasza dla zwierząt

c) pszenica
3) zboże powszechnie uprawiane w strefie umiarkowanej Eurazji

i Ameryki Płn.; jego ziarno używane jest do wyrobu kasz i płatków;
młode rośliny i słoma bywają używane w celach leczniczych

d) owies
4) surowiec do produkcji kaszy, do wyrobu pasz dla zwierząt; ma

krótki okres wegetacji (90 dni), co umożliwia uprawę tego zboża
na terenach o chłodniejszym klimacie

Zadanie 27. (0–2)
Od przewodnika uczniowie dowiedzieli się, że region, który właśnie zwiedzają, często na-
wiedza wiatr halny. W każdej z par określeń podkreśl to, które charakteryzuje ten rodzaj
wiatru.

ciepły chłodny niosący wilgoć suchy

porywisty spokojny
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Zadanie 28. (0–4)
W pierwszym dniu wycieczki uczniowie podróżowali autokarem od godziny ósmej do szes-
nastej. Wojtek, siedząc z przodu autokaru, obserwował liczbę przejechanych kilometrów
i co godzinę notował stan licznika.

800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600

62 350 62 435 62 510 62 530 62 530 62 590 62 670 62 705 62 750

a) Korzystając z notatek Wojtka, sporządź diagram słupkowy przedstawiający drogę
przebytą w kolejnych godzinach.

b) Oblicz, jaki procent drogi przebytej przez autokar przez cały dzień stanowiła droga
przebyta przez autokar w ciągu ostatnich dwóch godzin jazdy.

c) Oblicz prędkość średnią autokaru podczas całej podróży.

Zadanie 29. (0–2)
Z okien autokaru grupa wycieczkowiczów podziwiała piękne formy krajobrazowe. Od prze-
wodnika dowiedzieli się, że część z nich to efekt działalności lądolodu skandynawskiego,
który niegdyś obejmował swoim zasięgiem terytorium Polski. Podkreśl te formy ukształto-
wania terenu, które powstały wskutek działalności lodowca.

jezioro rynnowe morena czołowa pradolina

mierzeja jaskinia sandry

zjawiska krasowe ostańce
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Zadanie 30. (0–3)
Mama Asi upiekła rogaliki posypane cukrem – glukozą. Cukier ten jest związkiem chemicz-
nym o wzorze C6H12O6. Kilka rogalików Asia wzięła ze sobą. Na jednym z nich spostrzegła,
że podczas pieczenia cukier uległ zwęgleniu, czyli reakcji, w wyniku której otrzymujemy
węgiel i wodę.

a) Napisz równanie tej reakcji.

b) Podkreśl właściwe określenie tej reakcji.

synteza analiza wymiana

Zadanie 31. (0–2)
Autokar, którym Wojtek wraz z kolegami pojechał na wycieczkę, miał nową karoserię bez
śladów korozji. Między chłopcami wywiązała się dyskusja na temat zabezpieczania przed-
miotów metalowych – głównie stalowych – przed korozją. Wstaw znak × w odpowiedniej
rubryce.

Zapobiega korozji
Czynność

Tak Nie

malowanie powierzchni

powlekanie plastikiem

owijanie w tkaninę lub papier

pokrywanie metalem, który nie koroduje

smarowanie i oliwienie

polerowanie

Zadanie 32. (0–3)
Uczniowie, zwiedzając zabytkowy dworzec, dostali od przewodnika do rozwiązania nastę-
pujący problem: Ilu wagonów o ładowności 20 ton i 30 ton potrzebujemy, aby przewieźć
830 ton węgla, jeżeli do przewozu wykorzystamy łącznie 33 wagony? Rozwiąż ten problem.
Zapisz obliczenia.
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Zadanie 33. (0–4)
Plac przed dworcem był pięknie zagospodarowany. Klomb obsadzono czerwonymi różami,
a ścieżkę wokół wyłożono kostką. Oblicz koszt wyłożenia ścieżki kostką, jeśli za 1 m2

zapłacono 30 złotych. Przyjmij, że π ≈ 3,14.

Zadanie 34. (0–3)
Namiot przedstawiony na rysunku pełnił funkcję stołówki. Jaka jest objętość powietrza
wypełniającego ten namiot? Wynik podaj w metrach sześciennych i zaokrąglij do jedności.
Zapisz obliczenia.
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Brudnopis
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