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UZUPE NIA ZESPÓ  
NADZORUJ CY 

miejsce  

na naklejk   

z kodem 

WPISUJE UCZE  

KOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA 

dzie  miesi c rok 

dysleksja 

 

EGZAMIN PRÓBNY 
W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM 

Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW  
 MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZYCH 

 

Instrukcja dla ucznia 
 
1. Sprawd , czy zestaw egzaminacyjny zawiera 13 stron. 
      Ewentualny brak stron lub inne usterki zg o  nauczycielowi. 
 
2. Na tej stronie i na karcie odpowiedzi wpisz swój kod i dat  urodzenia. 
 
3. Czytaj uwa nie wszystkie teksty i zadania. 
 
4. Rozwi zania zapisuj d ugopisem lub piórem z czarnym 

tuszem/atramentem. Nie u ywaj korektora.  
 
5. W zadaniach od 1. do 25. s  podane cztery odpowiedzi: A, B, C, D. 

Odpowiada im nast puj cy uk ad kratek na karcie odpowiedzi: 
 

 
A B C D

 
 

Wybierz tylko jedn  odpowied  i zamaluj kratk  z odpowiadaj c  jej 
liter  - np. gdy wybra e  odpowied  „A":  

  

 
A B C D

 
 

6. Staraj si  nie pope ni  b dów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale, je li 
si  pomylisz,  
b dne zaznaczenie obwied  kó kiem i zamaluj inn  odpowied . 

 

 

 
A B C D

 
 

7. Rozwi zania zada  od 26. do 33 zapisz czytelnie i starannie  
w wyznaczonych miejscach. Pomy ki przekre laj.  

 
8. Redaguj c odpowiedzi do zada , mo esz wykorzysta  miejsce opatrzone 

napisem Brudnopis. Zapisy w brudnopisie nie b d  sprawdzane 
i oceniane. 

 

 
Powodzenia! 

Czas pracy: 
120 minut 

 
 

Liczba punktów  
do uzyskania: 50 

GM-A1 
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Zadanie 1. ( 0-1) 
Ptakiem charakterystycznym dla polskich krajobrazów jest bocian bia y. Jesieni  ten 
pi kny ptak opuszcza nasz kraj. Wybierz opis zaznaczonej na mapie trasy w drówki 
bociana z Polski do Afryki.  

.... trasa w drówki 
 
 A.  Pó nocna  i zachodnia Europa,  cz  Azji, wschodnie wybrze e Afryki. 
 B.  Pó nocna cz  Europy,  rodkowa Azja, po udniowa cz  Afryki. 
 C.  rodkowa Europa, zachodnie wybrze e Europy i Afryki. 
 D.  rodkowa Europa, zachodnia cz  Azji, wschodnia cz  Afryki. 
 
 
Zadanie 2. ( 0-1) 
Wska  cechy budowy bociana bia ego przystosowuj ce go do lotu. 

A. Ma a g owa, d uga szyja, d ugi dziób. 
B. Skrzyd a,  pióra, op ywowy kszta t cia a. 
C. Ma e skrzyd a, pióra puchowe, ma y dziób. 
D. Ma a g owa, ma y dziób, cienkie nogi. 
 
Zadanie 3. (0-1) 
O ka dej porze roku podziwia  mo na pi kno przyrody w parkach narodowych 
Tam ochronie podlega przyroda wraz ze swoistymi, wyj tkowymi cechami krajobrazu.  
Ustal cel, którym kieruje si  Rada Ministrów przy powo ywaniu parku narodowego. 
 
A. Utworzenie ciekawego miejsca do spacerów. 
B. Zachowanie chronionych gatunków zwierz t. 
C. Utworzenie  miejsca rozwoju ciekawych ro lin. 
D. Zachowanie ca o ci przyrody danego terenu. 
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Zadanie 4. (0-1) 
Mo na przyj , e parki narodowe w Polsce zajmuj   5103  ha, a powierzchnia Polski 
wynosi 7103  ha. Podaj, ile razy powierzchnia zajmowana przez parki narodowe jest 
mniejsza od powierzchni Polski. 
 
A. 1000 razy             
B. 10 razy                  
C. 30 razy               
D. 100 razy 
 
 
Zadanie 5. ( 0-1) 
Le nik powi kszy  dwukrotnie herb Pieni skiego Parku Narodowego. Wybierz 
przekszta cenie geometryczne, które móg  w tym celu wykorzysta . 

                                             
A. symetria rodkowa 
B. symetria osiowa 
C. jednok adno  
D. nie ma takiego przekszta cenia 
 
 
Zadanie 6. ( 0-1) 
W Ciechocinku do celów leczniczych wykorzystuje si  naturalne wody mineralne bogate 
w jony siarczkowe i sodowe. Na podstawie informacji zawartych w tabeli wybierz wzory 
tych jonów. 
 

Rodzaj jonu Ilo   protonów Ilo  elektronów 
 
siarczkowy 

 
16 

  
18 

 
sodowy 

         
11 

              
 10 

 
 
A.  S2-,  Na+               
B.  S-,  Na2+              
C.  S2+, Na-                 
D.  S-, Na+ 
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Zadanie 7. (0-1) 
Polacy kupuj  wody mineralne pochodz ce z naturalnych róde . Oblicz redni  
arytmetyczn  sprzeda y wód przedstawionych na diagramie. 

  
A. 50 tys. litrów               B. 100 tys. litrów           C. 150 tys. litrów           D. 200 tys. litrów 
 
 
 
Informacja do zada  8. i 9.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zadanie 8. (0-1) 
Podaj, który kraj s siaduj cy od wschodu z Polsk  jest pa stwem ródl dowym. 
 
A. otwa.                           B. Litwa.                        C. Ukraina.                               D. Bia oru . 
 
 
Zadanie 9. (0-1) 
Codziennie, dok adnie w tym samym czasie, z Warszawy wylatuj  dwa samoloty 
pasa erskie: jeden do Aten, a drugi do Moskwy. Który podró ny, po wyl dowaniu na 
miejscu b dzie musia  przestawi  wskazówki zegarka?  
 
A. Podró ny lec cy na wschód. 
B. Podró ny lec cy na po udnie. 
C. Jeden i drugi podró ny. 
D. Ani jeden, ani drugi podró ny. 
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Zadanie 10. (0-1) 
Wybierz informacj , któr  mo na odczyta  z wykresu przedstawiaj cego zale no  
wysoko ci od czasu dla lec cego balonu. 
 
 
wysoko  balonu            h 
nad powierzchni  ziemi                       B                                             C 
                                                              
 
 
                                          A                                                                                  D 
                                                                                                                     t czas trwania lotu 
 
A. Czasy pokonywania drogi dla krzywych AB, BC, CD s  jednakowe. 
B. Krzywa BC przedstawia ruch jednostajny balonu, AB - opadanie balonu. 
C. Krzywa AB przedstawia wznoszenie, a CD - opadanie balonu. 
D. Krzywa BC przedstawia wzrost wysoko ci  balonu nad powierzchni  ziemi. 
 
 
Zadanie 11. (0-1) 
Wybierz gaz, który b dzie najlepszy do wype nienia balonu gazowego. 
 

W a ciwo ci Dwutlenek w gla Wodór Hel Metan 
g sto  gazu  
w porównaniu 
 z g sto ci  powietrza 

g sto  wi ksza  
od powietrza 

g sto  
mniejsza od 
powietrza 

g sto   
mniejsza od 
powietrza 

g sto  
mniejsza od 
powietrza 

palno  gazu nie pali si  jest gazem 
palnym 

nie pali si  jest gazem 
palnym 

 
A. Dwutlenek w gla. 
B. Wodór. 
C. Hel. 
D. Metan. 
 
 
Zadanie 12.  (0-1) 
Podró nik omin  miasto, w którym zim  noce trwaj  najd u ej. Zaznacz to miasto. 
 
A. Oslo ( 600 N)       B. Nowy York ( 410 N)       C. Kair  ( 300 N)       D. Kraków ( 500 N) 
 
 
Zadanie 13. (0-1) 
W Moskwie znajduje si  jeden z wi kszych placów wiata. Ma on kszta t prostok ta  
o bokach: 400 m i 150 m. Pewnego dnia plac pokry a warstwa niegu o wysoko ci 0,2 m. 
Podaj obj to  tego niegu. 
 
A. 1200 m3                              B. 2400 m3                  C.6000 m3                  D. 12000 m3  
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Zadanie 14. (0-1) 
W niektórych krajach europejskich jednostk  d ugo ci b d c  nadal w u yciu jest stopa. 
Zale no  metra od stopy okre la wzór:  y = 0,3•x, gdzie y oznacza d ugo  w metrach, 
a x oznacza d ugo  w stopach. Podaj w stopach wysoko  dziewi ciometrowej latarni 
morskiej. 
 
A. 2,7                       B. 20                         C. 27                            D. 30 
 
 
Zadanie 15. (0-1) 
Wyobra  sobie, e  z Wie y Eiffla w Pary u spada swobodnie kamie . Wybierz wykres, 
który przedstawia zale no  pr dko ci od czasu spadania dla tego kamienia. 
 
 
v                               v                                      v                                          v  
 
 
 
 
                                                                                                                         
      A.                                B.                  C.     D.                     
 
 
Zadanie 16. (0-1) 
Podró nik chcia  zagotowa  wod  na szczycie Mount Everestu. Odczytaj, w jakim 
przedziale temperatur woda zacznie wrze , je eli ci nienie atmosferyczne jest tam równe 
330 hPa. 
 

Ci nienie (hPa) 23 74 199 473 1013 
Temperatura  
wrzenia wody (0C) 

 
20 

 
40 

 
60 

 
80 

 
100 

 
A.  200C–400C             B.   400C–600C            C.   600C–800C          D.   800C–1000C 
 
 
Zadanie 17. (0-1) 
Narodowym napojem Japo czyków jest herbata. Ustal, w którym dzbanku mo na 
przygotowa  najwi cej napoju. 
 
 

 
               A.                            B.                            C.                                 D.         

t t t t 
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Zadanie 18. (0-1) 
Podró nik w dwóch naczyniach umie ci  tak  sam  mas  wody z  Morza Martwego 
i z Ba tyku. W pierwszym naczyniu umie ci  wod  z Morza Martwego o zasoleniu 24 % ,  
a w drugim -  wod  z Ba tyku o zasoleniu 0,8 %. Nast pnie odparowa  do sucha 
zawarto  naczy . Zaznacz wynik do wiadczenia, który uzyska  podró nik. 
 
A. W pierwszym naczyniu pozosta o 3-krotnie mniej soli ni  w drugim. 
B. W pierwszym naczyniu pozosta o 3-krotnie wi cej soli ni  w drugim  
C. W pierwszym naczyniu pozosta o 30-krotnie wi cej soli ni  w drugim. 
D. W pierwszym  naczyniu pozosta o 300-krotnie wi cej soli ni  w drugim. 

 
 
 
Zadanie 19. (0-1) 
Krater Barringera, który jest zag bieniem na pustyni powsta ym wskutek uderzenia 
meteorytu, ma kszta t okr gu o obwodzie 1264  m. Podaj d ugo  promienia tego 
okr gu. 
 
A. 632 m           B.  1264 m             C. 632  m                   D. m 
 
 
 
Zadanie 20. (0-1) 
Statua Wolno ci jest wy sza o 38 metrów od Krzywej Wie y w Pizie. Suma liczb 
wyra aj cych wysoko ci tych budowli (w metrach) wynosi 146. Przez x oznaczono 
wysoko  Statui Wolno ci w metrach, a przez y - wysoko  Krzywej Wie y w metrach. 
Zaznacz uk ad równa , który pozwoli na obliczenie wysoko ci tych budowli. 
 
     A.                                 B.                               C.                                    D. 
 

    
38

146

xy

yx
            

38

146

yx

yx
           

38

146

xy

yx
                 

38

146

xy

yx
                  

 
  
Zadanie 21. (0-1) 
Jeszcze niedawno lasy pokrywa y znaczn  cz  powierzchni Ziemi. Niestety, do chwili 

obecnej zniszczeniu uleg o a  
5

4
 powierzchni naturalnych lasów. Wybierz diagram, 

który przedstawia opisan  sytuacj . 
 
         - powierzchnia zniszczonych lasów                      - powierzchnia pozosta ych lasów 
 
 
 
 
 
  
 
                 A.                               B.                               C.                                 D. 
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Zadanie 22. (0-1) 
Lasy pe ni  ró norakie funkcje we wspó czesnym wiecie. Zaznacz funkcj  drzewa 
przedstawion  na schemacie. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
A. Zmniejsza ilo  tlenu w atmosferze i zmniejsza ilo  wody w glebie. 
B. Zwi ksza ilo  tlenu i zwi ksza ilo  dwutlenku w gla w atmosferze. 
C. Zmniejsza ilo  tlenu w atmosferze i zwi ksza ilo  wody w glebie. 
D. Zwi ksza ilo  tlenu w atmosferze i zmniejsza ilo  wody w glebie. 
 

 
Zadanie 23. (0-1) 
Podczas spaceru po lesie  turysta zauwa y  wiewiórk , która w sze ciu równych skokach 
pokona a drog  o szeroko ci 5,3 m. Podaj z dok adno ci  do jednego miejsca po 
przecinku  redni  d ugo  pojedynczego skoku wiewiórki. 
 
A. 0,7 m              
B. 0,8 m                
C. 0,9 m                        
D. 1,0 m 
 
 
Zadanie 24. (0-1) 
Turysta podczas spaceru zauwa y , e rosn ce w lesie sosny ró ni  si  od siebie 
wygl dem. Wybierz opis, który charakteryzuje sosn  rosn c  w rodku g stego lasu. 
 
A. Ma prosty pie , du  i nisko osadzon  koron , u o one poziomo ga zie. 
B. Ma prosty pie , ma  i wysoko osadzon  koron , suche dolne ga zie. 
C. Ma krótki pie , szerok  koron  przypominaj c  krzew, powyginane ga zie. 
D. Ma krótki pie , du  i szerok  koron , ga zie roz o one poziomo. 
 
 
Zadanie 25. (0-1) 
Gro ne kapturnice z Ameryki Pó nocnej maj  li cie przekszta cone w narz dy chwytne, 
zwykle w  kszta cie kielichów. Na ich dnie znajduj  si  liczne miodniki. Owad po wej ciu 
do kielicha ze lizguje si  na dno i topi  w cieczy zawieraj cej sok trawienny. Kapturnice 
zaliczymy do 
 
A. limaków owado ernych.        
B. ro lin owado ernych. 
C.  ro lin paso ytniczych.              
D.  owadów ro lino ernych.         
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Opady w mm 
Temperatura w  0C 

0

100

200

300

400

500

600

700

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Zadanie 26. (0-3) 
Turysta wypoczywa  w upalny dzie  nad Jeziorem Górnym w Ameryce Pó nocnej. 
Temperatura wody by a równa  240 C. Oblicz, ile gramów tlenu rozpu ci si  w 0,2 m3 tej       

wody, przyjmuj c, e jej g sto  wynosi 1000 
3m

kg
.  Zapisz obliczenia. 

 
 
  Rozpuszczalno  tlenu  
  w  g  na 100 kg wody 
 
   
 
 
 
                                                                      
                                                                                                                      
                                                                                                                        Temperatura w 0C 
 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
 
 
Zadanie 27. (0- 3) 
Przeanalizuj wykres A i schemat B. Okre l cechy pogody, jakiej mo e si  spodziewa  
podró nik jad cy w lipcu na po udniowo - wschodnie wybrze e Chin.  
 
                              A.  wykres                                                            B. schemat 
  
      
                                                              30 

                                                                                 Ni                    
                                                                                                           0 

                                                                                                                                           
-30                                                                     
                                                                           Wy
  

                                                                           

                                  
L d                           Morze 

 
             
............................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
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Zadanie 28. (0-3) 
Na podstawie poni szych informacji podaj, w jakich warunkach termicznych znalaz  si  
podró nik. Okre l dwie widoczne reakcje zewn trzne, które wyst pi y u podró nika 
w tych warunkach.  
 

MÓZG 
Podwzgórze 

O rodek  regulacji temperatury 
 
                                               

Impuls nerwowy 
  

 Rozszerzenie naczy                                                          Zwi kszenie aktywno ci  

 krwiono nych  w skórze                                                    gruczo ów potowych 
 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 
 
 
Zadanie 29. (0-3) 
Turysta wypoczywa  w domu rybaka. Dom ten znajduje si  w miejscu, któremu 
na rysunku odpowiada punkt o wspó rz dnych ( 2, -1 ). Zaznacz w uk adzie 
wspó rz dnych po o enie domu rybaka i podaj odleg o  domu rybaka od latarni 
znajduj cej si  w punkcie L.  Zapisz kolejne obliczenia. 
 
                                                                                                                                     
                                    
                                       
                                                                                                                
 
 
                                                    
 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
 

 X 

 Y

 L

 1 

 1 

 0 
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Zadanie 30. (0-3) 
Oblicz,  które z przedstawionych na rysunku zwierz t ma w rzeczywisto ci wi ksz  
d ugo  cia a. Zapisz obliczenia. 
 
                                     Skala 1: 1         ryba                               Skala  1: 6    ó w 
 
 
 
                                                         4,5 cm                                                                     3,3 cm 
 
 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
 
 
Zadanie 31. (0-4) 
Palma o wysoko ci  a [metrów] stoi obok piramidy w kszta cie ostros upa o obj to ci  
1200 m3. Korzystaj c z danych na rysunku, oblicz wysoko  piramidy oraz pole jej 
podstawy. Zapisz obliczenia. 
 
 
 
                                                            
                                                                               
                                                                 kierunek biegu promienia s onecznego  
 
 
 
                                                                                                                
 
 
 
 
 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 

   40

   2a 
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Zadanie 32.  (0-2) 
Atrakcj  turystyczn  Kairu s  bardzo w skie uliczki. Uk ad kilku z nich przedstawiono 
na rysunku. Ulica Cheopsa jest prostopad a do ulicy Sfinksa.  Odleg o  lotniska 
od ko cio a jest taka sama jak odleg o   lotniska od fabryki. Oblicz miar  zaznaczonego 
k ta , pod którym przecinaj  si  ulica Sfinksa i ulica Kleopatry. Zapisz obliczenia.   
 
 
 
                                   
 
 
 
 
 
 
                                                                                          ul. Sfinksa  
                             
                     
 
 
 
                                                                             ul. Kleopatry 
                      ul. Cheopsa 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
 
 
 
Zadanie 33. (0-4) 
Na rzece zbudowano most, który zachodzi na jej brzegi: 150 metrów mostu zachodzi  

na jeden brzeg, a 
3

1
 d ugo ci mostu na drugi. Oblicz szeroko  rzeki, je eli stanowi ona 

6

1
 d ugo ci mostu. Zapisz obliczenia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odpowied : …………………………………………………………………………………… 
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Brudnopis 
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