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UZUPEàNIA ZESPÓà
NADZORUJĄCY

WPISUJE UCZEē
DATA URODZENIA UCZNIA

KOD UCZNIA

dzieĔ miesiąc

miejsce
na naklejkĊ
z kodem

rok
dysleksja

PRÓBNY EGZAMIN
W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM
Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW
MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Instrukcja dla ucznia
1. SprawdĨ, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 12 stron.
Ewentualny brak stron lub inne usterki zgáoĞ nauczycielowi.
2. Na tej stronie i na karcie odpowiedzi wpisz swój kod i datĊ urodzenia.
Czas pracy:
120 minut

3. Czytaj uwaĪnie wszystkie teksty i zadania.
4. Rozwiązania zapisuj dáugopisem lub piórem z czarnym
tuszem/atramentem. Nie uĪywaj korektora.

Liczba punktów
do uzyskania: 50

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

B

C

D

Wybierz tylko jedną odpowiedĨ i zamaluj kratkĊ z odpowiadającą jej
literą - np. gdy wybraáeĞ odpowiedĨ "A":

6. Staraj siĊ nie popeániü báĊdów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeĞli siĊ
pomylisz,
báĊdne zaznaczenie otocz kóákiem i zamaluj inną odpowiedĨ.

7. Rozwiązania zadaĔ od 26. do 34 zapisz czytelnie i starannie
w wyznaczonych miejscach. Pomyáki przekreĞlaj.
8. Redagując odpowiedzi do zadaĔ, moĪesz wykorzystaü miejsca opatrzone
napisem Brudnopis. Zapisy w brudnopisie nie bĊdą sprawdzane
i oceniane.
Powodzenia!

GM-A1
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PoniĪsza mapa posáuĪy Ci do rozwiązania zadaĔ o numerach 1, 2, 3.
Mapa topograficzna
okolice Bursztynowa

Skala 1:25 000
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Legenda:
drogi gáówne
ĞcieĪki
aleje
tartak
poziomice
rzeka
máyn wodny
las mieszany
szkoáa
jezioro
zabudowania
punkt
widokowy

Zadanie 1. (0–1)
W jakim kierunku od szkoáy znajduje siĊ jezioro?

A. N – E

B. N – W

C. S – E

D. S – W

Zadanie 2. (0–1)
Na mapie zaznaczono dwa punkty widokowe. Jaka jest wysokoĞü wzglĊdna miĊdzy tymi
punktami?
A. 11 m

B. 41 m

C. 120 m

D. 281 m

C. 1 km

D. 0,5 km

Zadanie 3. (0–1)
Jaka jest rzeczywista dáugoĞü alei od szkoáy do jeziora?
A. 2 km

2

B. 1,2 km
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Zadanie 4. (0–1)
Woda z jeziora zawiera latem duĪo glonów. W ich organizmach zachodzi proces
fotosyntezy, który moĪna przedstawiü równaniem:
Ğwiatáo sáoneczne

C6H12O6 + ? O2

6 CO2 + 6 H2O
chlorofil

(glukoza)

Ile cząsteczek tlenu powstaje równoczeĞnie z jedną cząsteczką glukozy?
A. jedna

B. trzy

C. szeĞü

D. dwanaĞcie

Zadanie 5. (0–1)
Z wody z jeziora pobrano próbkĊ o masie 600 g zawierającą 2 g substancji
rozpuszczonych. Jakie jest wagowe stĊĪenie procentowe wody w tej próbce?
A. 0,20%

B. 0,33%

C. 0,35%

D. 0,60%

Zadanie 6. (0–1)
Przesączoną wodĊ z jeziora wykorzystano do doĞwiadczenia przedstawionego na
rysunku.
Stwierdzono lekko malinowe zabarwienie
wody pod wpáywem fenoloftaleiny oraz,
mimo silnego wstrząsania, brak piany
w probówce z mydáem.
Na
podstawie
wyników
tego
doĞwiadczenia moĪna powiedzieü, Īe
woda w jeziorze posiada
A. pH ! 7 i zawiera duĪo jonów Ca2+ i Mg2+
(jest wodą „twardą”).
B. pH < 7 i mieĞci siĊ w I klasie czystoĞci wód powierzchniowych.
C. pH > 7 i jest wodą „miĊkką”.
D. pH = 7 i zawiera duĪo związków organicznych.

Zadanie 7. (0–1)
Pantofelki (pierwotniaki sáodkowodne) rozmnaĪają siĊ przez podziaá i ich liczba
podwaja siĊ co 24 godziny. W ciągu 72 godzin liczba pantofelków zwiĊkszy siĊ
A. trzykrotnie.

B. czterokrotnie.

C. szeĞciokrotnie.

D. oĞmiokrotnie.
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Zadanie 8. (0–1)
Po jeziorze páywa jacht z rozwiniĊtymi Īaglami. Jaka jest powierzchnia tych Īagli?
A. 3,9 m2
B. 5,2 m2
C. 5,85 m2
D. 10,4 m2

1,3m

2,6m

1m

2m

Zadanie 9. (0–1)
Wykres przedstawia temperaturĊ powietrza w dniu regat w godzinach 1000 – 1300.
Regaty rozpoczĊáy siĊ o godzinie 1100 i trwaáy 100 minut. Jakie byáa róĪnica temperatury
powietrza miĊdzy godzinami zakoĔczenia i rozpoczĊcia regat ?
18,0

temperatura

> C@
0

17,5

A. 4,0°C
B. 2,5°C
C. 1,5°C
D. 1,0°C

17,0
16,5
16,0
15,5

czas >h@

15,0
14,5
14,0
10:00

10:20

10:40

11:00

11:20

11:40

12:00

12:20

12:40

13:00

Zadanie 10. (0–1)
Regaty odbywają siĊ na trasie liczącej y kilometrów. Jacht páynący w czasie x godzin
km
z szybkoĞcią 30
ma jeszcze do pokonania drogĊ dáugoĞci dwóch kilometrów. Który
h
z poniĪszych wzorów opisuje dáugoĞü trasy regat?
A. y = 30x +2

4

B. y = 30x

C. y = 30x – 2

D. y =

1
x+2
30
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Zadanie 11. (0–1)
Lina dáugoĞci 13 metrów podtrzymuje pionowo ustawiony maszt i jest umocowana
do pokáadu w odlegáoĞci 5 metrów od podstawy masztu. Na jakiej wysokoĞci od pokáadu
jest umocowana na maszcie lina?

A. 10,5 m
B. 11 m
C. 12 m
D. 12,5 m

13 m

5m

Zadanie 12. (0–1)
Turbina wodna miaáa osiem równomiernie rozmieszczonych áopatek. Ile stopni ma kąt
dwukrotnie wiĊkszy od zaznaczonego na rysunku?

A. 120°
B. 135°
C. 240°
D. 270°

Zadanie 13. (0–1)
Podczas burzy Ania usáyszaáa uderzenie pioruna po upáywie 3 sekund od chwili, gdy
zobaczyáa báyskawicĊ. W jakiej odlegáoĞci od Ani uderzyá piorun, jeĪeli szybkoĞü
m
dĨwiĊku w powietrzu wynosi 340 ?
s
A. 113 m

B. 340 m

C. 343 m

D. 1020 m

Zadanie 14. (0–1)
JeĪeli tlen gwaátownie áączy siĊ z pierwiastkiem i towarzyszy temu Ğwiecenie oraz
wydzielanie ciepáa, to jest to reakcja
A. rozkáadu.

B. spalania.

C. wymiany.

D. zobojĊtniania.

5
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Zadanie 15. (0–1)
Michaá, Adam i KrzyĞ mieszkają w trzech domach ustawionych tak jak na poniĪszym
rysunku. Cháopcy wyznaczyli w parku miejsce spotkaĔ (S) w jednakowej odlegáoĞci
od kaĪdego z domów. Przyjmując oznaczenia: M – dom Michaáa, A – dom Adama,
K – dom Krzysia, okreĞl, czy miejsce „S” to punkt przeciĊcia siĊ

A

S

M

K
A. wysokoĞci trójkąta MAK.
C. dwusiecznych kątów trójkąta MAK.

B. symetralnych boków trójkąta MAK.
D. Ğrodkowych trójkąta MAK.

Zadanie 16. (0–1)
W parku rosną drzewa iglaste i liĞciaste. Wszystkich drzew jest 186. Gdyby byáo
o 12 drzew iglastych wiĊcej, to stanowiáyby one poáowĊ drzew liĞciastych. Który
z ukáadów opisuje treĞü zadania (x – liczba drzew iglastych, y – liczba drzew
liĞciastych)?
 x  186 y
°
A. ®
1
°̄ x  12 2 y

186  x y
°
B. ®
1
°̄ x  12 2 y

 x  y 186
C. ®
¯2( x  12) y

 x  y 186
D. ®
¯2 x  12 y

Zadanie 17. (0–1)
Wybierz odpowiedĨ, w której nazwy drzew są wymienione w takiej kolejnoĞci, jak szkice
liĞci na poniĪszym rysunku.
1.

2.

3.
A. Kasztanowiec, dąb, klon.
B. Kasztanowiec, klon, dąb.
C. Klon, kasztanowiec, dąb.
D. Klon, dąb, kasztanowiec.
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Zadanie 18. (0–1)
Na pniach drzew uczniowie zaobserwowali liczne porosty. Na podstawie obecnoĞci
porostów na pniach moĪna wnioskowaü, Īe
A. drzewa są zaatakowane przez pasoĪyty.
B. powietrze w ich miejscowoĞci jest zbyt suche.
C. powietrze w ich miejscowoĞci jest zanieczyszczone.
D. powietrze w ich miejscowoĞci nie jest zanieczyszczone.

Zadanie 19. (0–1)
Grzybnia wielu gatunków grzybów oplata korzenie drzew lub wnika do wnĊtrza ich
komórek. Zjawisko to nazywamy mikoryzą. Taki związek grzybów i korzeni drzew to
A. pasoĪytnictwo, poniewaĪ grzyby czerpią substancje
organiczne z komórek korzeni i utrudniają pobieranie
wody przez korzenie.
B. komensalizm, gdyĪ grzyby czerpią substancje
organiczne z komórek korzeni, ale drzewa nie ponoszą
z tego powodu strat i nie czerpią korzyĞci.
C. konkurencja, poniewaĪ grzyby i korzenie drzew
konkurują o wodĊ w glebie.
D. symbioza, gdyĪ grzyby uáatwiają drzewom pobieranie
wody z gleby i uzyskują od nich substancje
organiczne.

Zadanie 20. (0–1)
W jednej szyszce sosny znajduje siĊ okoáo 35 nasion. Do obsadzenia jednego ara szkóáki
leĞnej potrzeba sadzonek wysianych z 5000 nasion. Ile szyszek naleĪy zebraü, aby
obsadziü 1,5 ha szkóáki leĞnej (1 ha = 100 a)?
A. ok. 214500

B. ok. 21450

C. ok. 2145

D. ok. 215

Zadanie 21. (0–1)
Jedna duĪa sosna „produkuje” w ciągu doby 14,4 m3 tlenu. Czáowiek zuĪywa 0,2 m3
tlenu na godzinĊ. Na ile godzin wystarczy czáowiekowi tlenu „wyprodukowanego” przez
sosnĊ w ciągu doby?
A. 2,88

B. 7,20

C. 28,80

D. 72

Zadanie 22. (0–1)
Resory samochodowe áagodzą wstrząsy na wyboistej leĞnej drodze. Jaką cechĊ ciaá
staáych wykorzystano w resorach samochodowych?
A. KruchoĞü.

B. PlastycznoĞü.

C. SprĊĪystoĞü.

D. TwardoĞü.
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Zadanie 23. (0–1)
Kompas i mapa uáatwiają poruszanie siĊ po obszarze leĞnym. Dziaáanie kompasu opiera
siĊ na
A. magnetycznym oddziaáywaniu wskazówki kompasu i Ziemi.
B. grawitacyjnym przyciąganiu wskazówki kompasu i Ziemi.
C. elektrostatycznym przyciąganiu wskazówki kompasu i Ziemi.
D. grawitacyjnym przyciąganiu wskazówki kompasu przez GwiazdĊ Polarną.

Zadanie 24. (0–1)
Czáonkowie klubu wykonali kalendarz na rok przestĊpny (366 dni). Na kaĪdy dzieĔ
przeznaczyli jedną kartkĊ. Z jednego arkusza papieru wycinali piĊü takich kartek. Ile
arkuszy papieru musieli kupiü, aby powstaá kalendarz?
A. 37

B. 73

C. 74

D. 366

Zadanie 25. (0–1)
Oto dwie kartki z kalendarza:
MAJ 2002
Wsch. Sá. 331

CZERWIEC 2002

Zach. Sá. 1935

Wsch. Sá. 314

20

Zach. Sá. 2001

21

O ile minut dzieĔ 21 czerwca 2002 r. byá dáuĪszy od 20 maja 2002 r.?
A. 9

B. 17

C. 26

D. 43

Zadanie 26. (0–3)
ĩóáte kwiaty berberysu zwyczajnego rosną w gronach skáadających siĊ z jednego kwiatu
szczytowego i róĪnej liczby kwiatów bocznych. KaĪdy kwiat boczny ma po 6 páatków,
zaĞ kwiat szczytowy ma ich 5. Uzupeánij tabelkĊ przedstawiającą zaleĪnoĞü liczby
páatków od liczby kwiatów w gronie.

8

Liczba
wszystkich
kwiatów w gronie

7

Liczba páatków
w gronie

41

9

n

77
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Zadanie 27. (0–2)
W puste prostokąty na ilustracji wpisz odpowiednio okreĞlenia:
reducent, konsument I rzĊdu, konsument II rzĊdu, producent.

Zadanie 28. (0–3)
Na szkóákĊ leĞną przeznaczono prostokątną dziaákĊ o powierzchni 300 m2 i szerokoĞci 15
metrów. Ile metrów siatki naleĪaáoby kupiü na ogrodzenie tej szkóáki, gdyby dáugoĞci
boków zwiĊkszono o 2 metry kaĪdy? Zapisz obliczenia.

OdpowiedĨ: ..................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

9
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Zadanie 29. (0–2)
Wiewiórka moĪe pokonaü 90 metrów w 30 sekund, zaĞ kuna leĞna przebywa 100 metrów
w 25 sekund. Z jaką szybkoĞcią moĪe poruszaü siĊ kaĪde z wymienionych zwierząt?
Ile czasu potrzebuje wiewiórka na pokonanie 150 metrów? Zapisz obliczenia.

OdpowiedĨ: ................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Zadanie 30. (0–3)
Uczniowie prowadzili obserwacje meteorologiczne. Wyniki obserwacji zapisali w tabeli:

Temp.
w oC
Opady
w mm

III

IV

V

Miesiące
VI

VII

VIII

IX

3,6

7,9

13,8

15,7

18,0

17,7

13,6

35

42

50

63

76

70

30

Na podstawie danych z powyĪszej tabeli oblicz
a. Ğrednią temperaturĊ obserwowanego okresu - ..................................................................
b. amplitudĊ temperatury - .....................................................................................................
c. caákowity opad w obserwowanym okresie - .......................................................................
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Zadanie 31. (0–3)
ProstopadáoĞcienna piaskownica ma wymiary: 2 m; 2 m; 0,6 m. Ile metrów szeĞciennych
3
jej wysokoĞci? Zapisz
piasku naleĪy dostarczyü, aby tĊ piaskownicĊ wypeániü w
4
obliczenia.

OdpowiedĨ: ..................................................................................................................................

Zadanie 32. (0–2)
Záoty pierĞcionek waĪy 3,5 g i wykonany zostaá ze záota próby 750 (próba oznacza liczbĊ
gramów czystego záota w 1000 g wyrobu). Ile gramów czystego záota jest w tym
pierĞcionku? Zapisz obliczenia.

OdpowiedĨ: ..................................................................................................................................
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Zadanie 33. (0–3)
W kolumnie I podano nazwy grup związków chemicznych, a w kolumnie II nazwy
produktów uĪywanych w gospodarstwie domowym.
I. 1. wĊglowodory
2. alkohole
3. kwasy
4. táuszcze
5. cukry
6. biaáka

II. a) cukier w kostkach, glukoza, mąka ziemniaczana
b) masáo, olej
c) mleko, jaja, miĊso
d) gliceryna, spirytus salicylowy
e) benzyna, wosk, folia polietylenowa
f) ocet, kwasek cytrynowy
g) mydáo, szampon

KaĪdej grupie związków chemicznych z kolumny I (liczby od 1 do 6) przyporządkuj
jedną reprezentującą ją grupĊ produktów z kolumny II (litery od a do g). Wpisz
odpowiednie litery w poniĪsze kratki.

1

2

3

4

5

6

Zadanie 34. (0–4)
Klub Janka za zwyciĊstwo w regatach otrzymaá nagrodĊ w wysokoĞci 2000 zá. NagrodĊ
tĊ czáonkowie klubu chcą ulokowaü w banku na okres jednego roku. RozwaĪane są dwie
oferty:
I – lokata na okres 12 miesiĊcy wedáug staáej stopy procentowej w wysokoĞci 8%
w stosunku rocznym,
II – lokata na okres póá roku oprocentowana wedáug staáej stopy procentowej
w wysokoĞci 4% w stosunku póárocznym. Po 6 miesiącach dopisywane są odsetki
i nowa kwota jest ulokowana ponownie na koncie o takim samym oprocentowaniu.
Oblicz kwotĊ odsetek przy kaĪdej z proponowanych ofert. Zapisz obliczenia.

OdpowiedĨ: ............................................................................................................................
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