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Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie. Egzamin gimnazjalny 2007 

Co sprawdzano w cz ci matematyczno-przyrodniczej 

egzaminu gimnazjalnego w kwietniu 2007 roku? 
 

 

 
 Prezentujemy zadania z arkusza egzaminacyjnego, które obejmowa y wiadomo ci 

i umiej tno ci z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych: matematyki, biologii, 

geografii, chemii, fizyki i astronomii oraz cie ek edukacyjnych zwi zanych z tymi 

przedmiotami.  

W przedstawionym materiale zadania zosta y pogrupowane w innej kolejno ci ni  

w arkuszu egzaminacyjnym. Uk ad ten jest zgodny z zapisami w standardach wymaga  

egzaminacyjnych i obejmuje nast puj ce obszary standardów: 

obszar I – umiej tne stosowanie terminów, poj  i procedur z zakresu przedmiotów 

matematyczno-przyrodniczych niezb dnych w praktyce yciowej i dalszym kszta ceniu 

obszar II – wyszukiwanie i stosowanie informacji 

obszar III – wskazywanie i opisywanie faktów, zwi zków i zale no ci, w szczególno ci 

przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych 

obszar IV – stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiej tno ci do rozwi zywania 

problemów.  

Pe n  list  standardów mo na znale  w Informatorze o egzaminie gimnazjalnym. 

W zadaniach zamkni tych wyboru wielokrotnego zaznaczono prawid ow  odpowied  

a pod zadaniami otwartymi podano przyk ady poprawnych rozwi za . Przy wszystkich 

zadaniach zapisano liczb  punktów mo liwych do uzyskania za ich rozwi zanie i wskazano 

sprawdzane za pomoc  tych zada  umiej tno ci. 

 

 

Obszar I  

Umiej tne stosowanie terminów, poj  i procedur z zakresu przedmiotów 

matematyczno-przyrodniczych niezb dnych w praktyce yciowej i dalszym 

kszta ceniu  

                                                                                                         (15 punktów) 

Standard  

Ucze  wykonuje obliczenia w ró nych sytuacjach praktycznych 
 

 

Zadanie 7. (0-1) Sprawdzano, czy umiesz

D ugo  trasy na mapie w skali 1  :  10 000 000 jest równa 

7,7 cm. W rzeczywisto ci trasa ta ma d ugo  

 

A. 7,7 km 

B. 77 km 

C. 770 km 

D. 7700 km 

 

 

 

 

obliczy  rzeczywist  

d ugo  trasy, pos uguj c 

si  skal  mapy 
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Zadanie 8. (0-1) Sprawdzano, czy umiesz

Uczniowie mieli otrzyma  5-procentowy wodny roztwór soli. 

Pracowali w czterech zespo ach. W tabeli podano masy 

sk adników wykorzystanych przez ka dy z zespo ów. 

 

Zespó  Masa soli Masa wody 

I 1 g 20 g 

II 1 g 19 g 

III 5 g 100 g 

IV 5 g 95 g 

 

Który zespó  prawid owo dobra  masy sk adników? 

 

A. Tylko zespó  III. 

B. Tylko zespó  IV. 

C. Zespó  I i zespó  III. 

D. Zespó  II i zespó  IV. 

 

oceni  poprawno  

doboru mas 

poszczególnych 

sk adników do otrzymania 

roztworu o zadanym 

st eniu 

Informacje do zadania 11. 

Powa nym problemem s  zanieczyszczenia Ba tyku substancjami biogennymi. Diagramy 

przedstawiaj  procentowy udzia  pa stw nadba tyckich w zanieczyszczeniu Morza 

Ba tyckiego zwi zkami azotu (diagram a) i zwi zkami fosforu (diagram b) w 1995 roku. 

 

 

 

Zadanie 11. (0-1) Sprawdzano, czy umiesz

Procentowy udzia  Polski w zanieczyszczeniu Ba tyku 

zwi zkami azotu w 1995 r. by  taki, jak cznie krajów  

 

A. Szwecji i Rosji.   B. Rosji i otwy. 

C. Danii i Finlandii.    D. Rosji i Finlandii. 

 

porówna  wielko ci 

wyra one w procentach 
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Informacje do zada  17. i 18. 

Rysunki przedstawiaj  wskazania wodomierza  

w dniach 1 wrze nia i 1 pa dziernika.  

 

 

 

Zadanie 17. (0-1) Sprawdzano, czy umiesz

 obliczy , zaokr glaj c do 

ca o ci, ró nic  odczytów 

wskaza  wodomierza 

Oblicz, zaokr glaj c do ca o ci, ile metrów sze ciennych wody 

zu yto od 1 wrze nia do 1 pa dziernika. 

 

A. 16 m
3
  B. 17 m

3 
C. 18 m

3 
D. 22 m

3

 

Zadanie 18. (0-1) Sprawdzano, czy umiesz

Pierwszego pa dziernika wodomierz wskazywa  126,205 m
3
. 

Jakie b dzie wskazanie tego wodomierza po zu yciu kolejnych 

10 litrów wody? 

 

A. 136,205 m
3
  B. 127,205 m

3
  

C. 126,305 m
3
  D. 126,215 m

3

 

przeliczy  jednostki 

obj to ci 

Zadanie 30. (0-4) Sprawdzano, czy umiesz

W ci gu 30 dni w czajniku o mocy 1600 W podgrzewano wod  

rednio przez 15 minut dziennie. Oblicz koszt energii 

elektrycznej zu ytej przez czajnik w ci gu tych 30 dni. 

Przyjmij, e cena 1 kWh energii wynosi 32 gr. Zapisz 

obliczenia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obliczy  koszt zu ytej 

energii elektrycznej: 

a) obliczy  prac  pr du 

przep ywaj cego 

przez urz dzenie 

elektryczne 

b) zamieni  jednostki 

mocy, energii, czasu 

c) obliczy  koszt energii 

zu ytej przez 

urz dzenie elektryczne 

w okre lonym czasie 

d) wykona  obliczenia 

i poda  odpowied  

Przyk ady poprawnych rozwi za  zadania 30. 
 

Przyk ad 1.  

Obliczenie pracy pr du (w kWh) przep ywaj cego przez czajnik w ci gu 30 dni. 

W = P  t 

P = 1600 W = 1,6 kW 

t = 15 min = 
4

1
 h 

W = 1,6 kW  
4

1
 h  30 = 12 kWh 

Obliczenie kosztu energii elektrycznej zu ytej przez czajnik. 

12  32 gr = 384 gr = 3,84 z  

Odp. Koszt zu ytej energii elektrycznej wynosi 3,84 z . 
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Przyk ad 2. 

Obliczenie pracy pr du (w kWh) przep ywaj cego przez czajnik w ci gu jednego dnia. 

W = 1,6 kW  
4

1
 h = 0,4 kWh 

Obliczenie kosztu energii elektrycznej zu ytej przez czajnik w ci gu jednego dnia a nast pnie 

w ci gu 30 dni. 

0,4  32 gr = 12,8 gr 

12,8 gr  30 = 384 gr = 3,84 z  

Odp. Koszt zu ytej energii elektrycznej wynosi 3,84 z . 

 

Przyk ad 3. 

Obliczenie czasu pracy pr du elektrycznego przep ywaj cego przez spiral  czajnika w ci gu 

30 dni. 

t = 15 min  30 = 450 min = 7,5 h 

Obliczenie energii elektrycznej (w kWh) zu ytej przez czajnik w ci gu 30 dni a nast pnie jej 

kosztu. 

W = 1,6  7,5 = 12 (kWh) 

12  0,32 z  = 3,84 z  

Odp. Koszt zu ytej energii elektrycznej wynosi 3,84 z . 

 

Przyk ad 4. 

Obliczenie energii elektrycznej zu ytej przez czajnik w ci gu 30 dni i  przeliczenie tej 

warto ci na kilowatogodziny. 

W = 1600  15  30 = 720000  

W = 720000 : 1000 : 60 = 12 (kWh) 

Obliczenie kosztu energii elektrycznej zu ytej przez czajnik. 

12  0,32 = 3,84 (z ) 

Odp. Koszt energii elektrycznej zu ytej przez czajnik wynosi 3,84 z . 

 

Przyk ad 5. 

Obliczenie energii elektrycznej zu ytej przez czajnik w ci gu jednego dnia i przeliczenie tej 

warto ci na kilowatogodziny. 

W = 1600  15 = 24000  

W = 24000 : 1000 : 60 = 0,4 (kWh) 

Obliczenie kosztu energii elektrycznej zu ytej przez czajnik w ci gu 30 dni. 

0,4  32 gr  30 = 384 gr  

Odp. Koszt zu ytej energii elektrycznej wynosi 384 gr. 

 

Przyk ad 6. 

Obliczenie czasu pracy pr du elektrycznego przep ywaj cego przez spiral  czajnika w ci gu 

30 dni. 

t = 15 min  30 = 450 min = 7,5 h 

Obliczenie energii elektrycznej zu ytej przez czajnik w ci gu 30 dni a nast pnie wyra enie jej 

w kWh. 

W = 1600  7,5 = 12000  

12000 : 1000 = 12 (kWh) 

Obliczenie kosztu zu ytej energii elektrycznej. 

12  0,32 = 3,84 (z ) 

Odp. Koszt zu ytej przez czajnik energii elektrycznej wynosi 3,84 z . 
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Standard  

Ucze  pos uguje si  w asno ciami figur        
 

Informacje do zada  9. i 10. 

I II III IV 

Na rysunkach przedstawiono flagi sygna owe Mi dzynarodowego Kodu Sygna owego, 

u ywanego do porozumiewania si  na morzu. 

 

Zadanie 9. (0-1) Sprawdzano, czy umiesz 

Który z przedstawionych rysunków flag ma 4 osie 

symetrii? 

 

A. I  B. II  C. III  D. IV 

 

wybra  figur  o okre lonej 

liczbie osi symetrii 

 

Zadanie 10. (0-1) Sprawdzano, czy umiesz

Który z przedstawionych rysunków flag nie ma rodka 

symetrii? 

 

A. I  B. II  C. III  D. IV 

 

wybra  figur  nie posiadaj c  

rodka symetrii 

Informacje do zadania 33. 

Przekrój poprzeczny ziemnego wa u przeciwpowodziowego ma mie  kszta t 

równoramiennego trapezu o podstawach d ugo ci 6 m i 16 m oraz wysoko ci 12 m. Trzeba 

jednak usypa  wy szy wa , bo przez dwa lata ziemia osi dzie i wysoko  wa u zmniejszy si  

o 20% (szeroko  wa u u podnó a i na szczycie nie zmienia si ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 33. (0-4) Sprawdzano, czy umiesz 

obliczy  pole powierzchni zbocza 

wa u przeciwpowodziowego: 

Po zako czeniu osiadania ziemi, w celu zmniejszenia 

przesi kania, na zboczu wa u od strony wody zostanie 

u o ona warstwa gliny. Oblicz pole powierzchni, któr  

trzeba b dzie wy o y  glin  na 100-metrowym odcinku 

tego wa u (wa  ma kszta t graniastos upa prostego). 

Zapisz obliczenia. Wynik podaj z jednostk . 

 

 

 

 

 

a) stosowa  w asno ci trapezu 

równoramiennego 

b) stosowa  twierdzenie 

Pitagorasa 

c) obliczy  pole prostok ta 

zgodnie z warunkami zadania

d) wykona  obliczenia i zapisa  

wynik z odpowiedni  

jednostk  
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Przyk ad poprawnego rozwi zania zadania 33. 

12 x 

c

 

Obliczenie d ugo ci odcinka c korzystaj c z w asno ci trapezu równoramiennego 

c = 
2

1
(16 – 6) = 5               

c = 5 m 

Obliczenie d ugo ci ramienia trapezu x z twierdzenia Pitagorasa 

x
2 
 = 12

2
 + 5

2
   

x
2 
 = 169 

x = 13 (m) 

Powierzchnia zbocza wa u, któr  nale y wy o y  glin  ma kszta t prostok ta. 

Pole powierzchni prostok ta   

P = 13 m  100 m = 1300 m
2

Odp. Trzeba wy o y  glin  1300 m
2
 powierzchni wa u. 

 

 

Obszar II 

Wyszukiwanie i stosowanie informacji                                         (12 punktów) 
 

Standard  

Ucze  odczytuje informacje  

 

N

 

Informacje do zada  1. i 5. 

Zasolenie morza okre la si  jako ilo  gramów soli rozpuszczonych w jednym 

kilogramie wody morskiej i podaje w promilach (‰). Przeci tnie w jednym kilogramie wody 

morskiej znajduje si  34,5 g ró nych rozpuszczonych w niej soli (czyli przeci tne zasolenie 

wody morskiej jest równe 34,5‰). 

Zasolenie Ba tyku ( rednio 7,8‰) jest znacznie mniejsze od zasolenia oceanów, 

co  t umaczy si  wielko ci  zlewiska (du y dop yw wód rzecznych), warunkami 

klimatycznymi (ma e parowanie) oraz utrudnion  wymian  wód z oceanem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Na podstawie: J. Kondracki, 

Geografia fizyczna Polski, 

Warszawa 1988. 

Zasolenie 

Morza Ba tyckiego 
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Zadanie 1. (0-1) Sprawdzano, czy umiesz 

Pokonuj c tras  z Kopenhagi do Oulu, statek p ynie 

przez wody Morza Ba tyckiego o zasoleniu 

 

A. coraz mniejszym. 

B. coraz wi kszym. 

C. sta ym. 

D. pocz tkowo rosn cym, a potem malej cym. 

 

odczyta  zmiany zasolenia wody 

(na podstawie odpowiednich 

izolinii) 

 

Zadanie 5. (0-1) Sprawdzano, czy umiesz 

Zasolenie zmieniaj ce si  od 2‰ do ponad 20‰ maj  

wody wzd u  wybrze a pa stwa, które na rysunku 

oznaczono liczb  

 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

 

odczyta  informacje z rysunku 

Informacje do zadania 26.  

Na schemacie zilustrowano zmiany wielko ci produkcji fitoplanktonu oraz ilo ci wiat a 

docieraj cego do Morza Ba tyckiego w kolejnych porach roku.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Na podstawie: www.naszbaltyk.pl 
 

Zadanie 26. (0-1) Sprawdzano, czy umiesz 

W której porze roku do wód Morza Ba tyckiego 

dociera najwi cej wiat a? 

 

Odpowied : ................................................................. 

 

odczyta  informacje ze schematu 

W której porze roku produkcja fitoplanktonu w Morzu 

Ba tyckim jest najwi ksza? 

 
Odpowied : ................................................................. 
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Poprawne rozwi zanie zadania 26.  
 

Najwi cej wiat a do Morza Ba tyckiego dociera latem. 

Produkcja fitoplanktonu w Morzu Ba tyckim jest najwi ksza wiosn . 

 

 

 

Standard  

Ucze  operuje informacj   
 

Informacje do zada  2., 3., 4. i 6. 

Zasolenie morza okre la si  jako ilo  gramów soli rozpuszczonych w jednym 

kilogramie wody morskiej i podaje w promilach (‰). Przeci tnie w jednym kilogramie wody 

morskiej znajduje si  34,5 g ró nych rozpuszczonych w niej soli (czyli przeci tne zasolenie 

wody morskiej jest równe 34,5‰).  

Zasolenie Ba tyku ( rednio 7,8‰) jest znacznie mniejsze od zasolenia oceanów, 

co  t umaczy si  wielko ci  zlewiska (du y dop yw wód rzecznych), warunkami 

klimatycznymi (ma e parowanie) oraz utrudnion  wymian  wód z oceanem. 

 

 

N
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Zadanie 2. (0-1) Sprawdzano, czy umiesz 

Statek, który przep yn  z Kopenhagi do Oulu, przemie ci  

si  w kierunku 

 

A. po udniowo-wschodnim. 

B. po udniowo-zachodnim. 

Zasolenie 

Morza Ba tyckiego 

okre li  kierunek 

geograficzny 

 

C. pó nocno-zachodnim. 

D. pó nocno-wschodnim. 

 

 

Na podstawie: J. Kondracki, 

Geografia fizyczna Polski, 

Warszawa 1988. 
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Zadanie 3. (0-1) Sprawdzano, czy umiesz 

Na stosunkowo du e zasolenie w cie ninach du skich 

(od 10‰ do 30‰) decyduj cy wp yw ma 

 

A. opad atmosferyczny w postaci niegu. 

B. du y dop yw wód rzecznych. 

C. ma e parowanie. 

D. sta y dop yw wód oceanicznych. 

 

interpretowa  informacje 

zawarte w  tek cie 

dotycz ce zasolenia 

Ba tyku 

 

Zadanie 4. (0-1) Sprawdzano, czy umiesz 

Jedna tona rednio zasolonej wody z Morza Ba tyckiego 

zawiera oko o 

 

A. 0,078 kg soli. 

B. 0,78 kg soli. 

C. 7,8 kg soli. 

D. 78 kg soli. 

 

przetworzy  informacje 

zawarte w  tek cie 

dotycz ce zasolenia 

Ba tyku 

 

Zadanie 6. (0-1) Sprawdzano, czy umiesz 

Wybierz zestaw, w którym liczbom z rysunku prawid owo 

przyporz dkowano nazwy pa stw.  

 

A. 1-Finlandia, 2-Szwecja, 3-Estonia, 4-Dania 

B. 1-Szwecja, 2-Norwegia, 3-Litwa, 4-Niemcy 

C. 1-Szwecja, 2-Finlandia, 3-Litwa, 4-Dania 

D. 1-Norwegia, 2-Szwecja, 3-Estonia, 4-Dania 

 

wybra  zestaw, w którym 

prawid owo 

przyporz dkowano nazwy 

pa stw oznaczonych na 

rysunku liczbami 

 

 

Informacje do zadania 27. 

Na schemacie zilustrowano zmiany wielko ci produkcji fitoplanktonu oraz ilo ci wiat a 

docieraj cego do Morza Ba tyckiego w kolejnych porach roku.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Na podstawie: www.naszbaltyk.pl 
 

Zadanie 27. (0-2) Sprawdzano, czy umiesz 

W tabeli podano cztery hipotezy. Wpisz obok ka dej z nich 

odpowiednio: tak – je li analiza schematu potwierdza 

hipotez , nie – je li jej nie potwierdza. 

interpretowa  informacje 

przedstawione na 

schemacie 
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Lp. Hipoteza tak / nie 

1. Produkcja fitoplanktonu w Morzu 

Ba tyckim jest najwi ksza wtedy, gdy 

dociera do niego najwi ksza ilo  wiat a. 

 

2. Produkcja fitoplanktonu maleje zawsze 

wtedy, gdy maleje ilo  wiat a 

docieraj cego do Morza Ba tyckiego.  

 

3. Produkcja fitoplanktonu w Morzu 

Ba tyckim jest najmniejsza wtedy, gdy 

dociera do niego najmniejsza ilo  wiat a. 

 

4. Spadek produkcji fitoplanktonu mo e by  

spowodowany zarówno du , jak i ma  

ilo ci  wiat a docieraj cego do Morza 

Ba tyckiego. 

 

 

 

 

Poprawne rozwi zanie zadania 27. 
1. nie 

2. nie 

3. tak 

4. tak 

Informacje do zadania 31. 

Na wykresach przedstawiono zale no  rozpuszczalno ci wybranych substancji w wodzie od 

temperatury.  

 

 rozpuszczalno  soli 

KNO3

CuSO4

NaNO3
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Na podstawie: W. Mizerski, Tablice chemiczne, Warszawa 2003.

 

Zadanie 31. (0-3) Sprawdzano, czy umiesz 

Korzystaj c z wykresów, uzupe nij zdania. 

 

Ze wzrostem temperatury rozpuszczalno  soli .........................., 

a gazów .............................. . 

 

wnioskowa  o charakterze 

zale no ci rozpuszczalno ci 

cia  sta ych i gazów od 

temperatury na podstawie 

wykresu 

 

 

ro nie / maleje 

ro nie / maleje 
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W 100 g wody o temperaturze 50°C mo na rozpu ci  co 

najwy ej  ...............  g  NH3. 

 

Aby w 50 g wody mo na by o rozpu ci  75 g NaNO3, trzeba 

ogrza  wod  do temperatury co najmniej  ..................  °C. 

odczyta  rozpuszczalno  

wskazanej substancji 

w danej temperaturze 

 

przetworzy  informacje 

dotycz ce rozpuszczalno ci 

cia  sta ych 

Poprawne rozwi zanie zadania 31. 
Ze wzrostem temperatury rozpuszczalno  soli ro nie, a gazów maleje. 

W 100 g wody o temperaturze 50°C mo na rozpu ci  co najwy ej 30 g NH3. 

Aby w 50 g wody mo na by o rozpu ci  75 g NaNO3, trzeba ogrza  wod  do temperatury 

co najmniej 80°C. 
 

Obszar III 

Wskazywanie i opisywanie faktów, zwi zków i zale no ci, w szczególno ci 

przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych 

          (15 punktów) 

Standard  

Ucze  wskazuje prawid owo ci w procesach, w funkcjonowaniu uk adów 

i systemów   
 

Zadanie 13. (0-1) Sprawdzano, czy umiesz 

wykorzysta  prawo sta o ci 

sk adu zwi zku chemicznego 

Wybierz zdanie, które jest prawdziwe dla wody jako 

zwi zku chemicznego. 

 

A. Woda nale y do w glowodanów. 

B. Sk ad chemiczny wody mo na zmieni . 

C. Sk adu chemicznego wody nie mo na zmieni . 

D. Woda nale y do wodorotlenków. 

 

 

Zadanie 14. (0-1) Sprawdzano, czy umiesz 

Ile atomów tworzy cz steczk  wody i ile pierwiastków 

wchodzi w jej sk ad? 

 

A. Dwa atomy, trzy pierwiastki. 

B. Trzy atomy, dwa pierwiastki. 

C. Trzy atomy, jeden pierwiastek. 

D. Dwa atomy, dwa pierwiastki. 

 

okre li  sk ad cz steczki wody 

 

Zadanie 15. (0-1) Sprawdzano, czy umiesz 

Ile gramów wodoru i ile gramów tlenu znajduje si  w 72 

g wody? (Masy atomowe: MH = 1 u, MO = 16 u) 

 

A. wodoru –   8 g,  tlenu – 64 g  

B. wodoru –   2 g,  tlenu – 16 g 

C. wodoru – 48 g,  tlenu – 24 g 

D. wodoru – 64 g,  tlenu –   8 g  

 

okre li  masy poszczególnych 

sk adników w podanej ilo ci 

wody 

 11

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl



Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie. Egzamin gimnazjalny 2007 

1 

2 

3 4 

promie  

wiat a 
powietrze 

 

 

woda 

Zadanie 21. (0-1) Sprawdzano, czy umiesz 

Która strza ka poprawnie ilustruje bieg promienia 

wiat a po przej ciu z powietrza do wody? 

wybra

 

 

 

 

 

 

 

 

A. 1  B. 2   C. 3   D. 4 

 

 odpowiedni  ilustracj  

biegu promienia wiat a 

 

Zadanie 23. (0-1) Sprawdzano, czy umiesz 

Wody rzeki rze bi  jej brzegi, powoduj c czasami 

powstanie starorzecza. Wybierz prawid ow  kolejno  

poni szych rysunków ilustruj cych ten proces. 

ustali

 

A. 1-2-3  B.  3-2-1  

C.  3-1-2  D.  1-3-2 

 

 kolejno  etapów 

powstawania starorzecza 

 

Zadanie 24. (0-1) Sprawdzano, czy umiesz 

W ekosystemie wodnym fitoplankton (plankton 

ro linny) pe ni rol   

 

A. producentów. 

B. destruentów. 

C. konsumentów I rz du. 

D. konsumentów wy szych rz dów. 

 

 

okre li  rol  fitoplanktonu 

w ekosystemie 

Zadanie 25. (0-1) Sprawdzano, czy umiesz 

ywych form fitoplanktonu nie spotyka si  na du ych 

g boko ciach w morzach i oceanach przede wszystkim 

dlatego, e 

wyst

 

A. panuje tam za niska temperatura. 

B. dociera tam za ma o wiat a. 

C. panuje tam za wysokie ci nienie. 

D. jest tam za ma o pokarmu. 

 
 

 

wskaza  przyczyn  braku 

powania fitoplanktonu na 

du ych g boko ciach 

 

1 2 3
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Standard  

Ucze  pos uguje si  j zykiem symboli i wyra e  algebraicznych 
 

 

Zadanie 19. (0-1) Sprawdzano, czy umiesz 

Obj to  (V) cieczy przep ywaj cej przez rur  o polu 

przekroju S oblicza si  wed ug wzoru V = Svc t, gdzie vc 

oznacza pr dko  przep ywu cieczy, t – czas przep ywu. 

Który wzór na pr dko  cieczy przep ywaj cej przez 

rur  jest rezultatem poprawnego przekszta cenia 

podanego wzoru? 

 

A. vc = 
St

V
  B. vc = 

V

St
  

  

C. vc = VSt  D. vc = 
Vt

S
 

 

przekszta ci  wzór algebraiczny 

 

Zadanie 20. (0-1) Sprawdzano, czy umiesz 

Rodzice Jacka kupili 36 butelek wody mineralnej 

o pojemno ciach 0,5 litra i 1,5 litra. W sumie zakupili 

42 litry wody. Przyjmij, e x oznacza liczb  butelek 

o pojemno ci 0,5 litra, y – liczb  butelek o pojemno ci 

1,5 litra. Który uk ad równa  umo liwi obliczenie, 

ile zakupiono mniejszych butelek wody mineralnej, 

a ile wi kszych?  

 

A.                 B.   
365,15,0

42

yx

yx

425,15,0

36

yx

yx

wybra  uk ad równa  

odpowiedni do opisanej sytuacji 

 

 

C.          D.  
42)5,15,0)((

36

yx

yx

365,15,0

42

xy

yx

 

Zadanie 29. (0-2) Sprawdzano, czy umiesz 

W wiadrze jest x litrów wody, a w garnku y litrów 

wody. Ile litrów wody b dzie w wiadrze, a ile w garnku, 

je li: 

1. z wiadra przelejemy do garnka 1,5 litra wody; 

2. przelejemy po ow  wody z garnka do wiadra? 

zapisa  wyra enia algebraiczne 

zgodne z tre ci  zadania 

 

Wpisz do tabeli odpowiednie wyra enia algebraiczne. 
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 Ilo  wody (w litrach) 

 

 

w wiadrze w garnku 

Pocz tkowo x y
1. 

Po przelaniu z wiadra do 

garnka 1,5 litra wody. 

Pocz tkowo x y
2. 

Po przelaniu po owy wody 

z garnka do wiadra. 

 

Przyk ad prawid owego rozwi zania zadania 29. 

  
  Ilo  wody (w litrach) 

 w wiadrze w garnku 

Pocz tkowo x y
1. 

Po przelaniu z wiadra do garnka 

1,5 litra wody. x – 1,5 y + 1,5 

Pocz tkowo x y
2. 

Po przelaniu po owy wody z garnka 

do wiadra. x + 0,5y 0,5y

 

 

Standard  

Ucze  stosuje zintegrowan  wiedz  do obja niania zjawisk przyrodniczych 
 

Informacje do zadania 16. 

Ciep o w a ciwe substancji to ilo  energii, któr  nale y dostarczy , aby ogrza  1 kg 

substancji o 1 C. W tabeli podano ciep a w a ciwe wybranych cieczy o temperaturze 20 C. 

Ciecz Ciep o w a ciwe 
Ckg

J
 

Kwas octowy 2050 

Olej lniany 1840 

Olej parafinowy 2200 

Woda 4180 

Na podstawie: W. Mizerski, Tablice fizyczno-astronomiczne, Warszawa 2002.
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Zadanie 16. (0-1) Sprawdzano, czy umiesz 

Do czterech jednakowych naczy  wlano po 

200 gramów: kwasu octowego, oleju lnianego, oleju 

parafinowego i wody (do ka dego naczynia inn  ciecz). 

Temperatura pocz tkowa ka dej cieczy wynosi a 20 C. 

Do wszystkich naczy  dostarczono tak  sam  ilo  

energii. Najbardziej wzros a temperatura 

 

A. kwasu octowego. 

B. oleju lnianego. 

C. oleju parafinowego. 

D. wody. 

 

korzystaj c z podanych warto ci 

ciep a w a ciwego substancji, 

porówna  zmian  temperatury 

cieczy podczas ich ogrzewania 

Zadanie 34. (0-3) Sprawdzano, czy umiesz 

Uzupe nij zdania pod rysunkiem, wpisuj c 

w  wykropkowane miejsca odpowiednie wyrazy 

spo ród podanych. 

 

 

 

 

 

wskaza  konsekwencje ruchu 

obrotowego Ziemi 

 

 

Gdy w Krynicy Morskiej S o ce góruje, to 

w  Mi dzyzdrojach ................................. górowa o. 

   

Je eli w Mi dzyzdrojach jest godzina 12.00 czasu 

miejscowego (s onecznego), to w Krynicy Morskiej 

po udnie s oneczne ............................................................. .

 

W Krynicy Morskiej i w innych miejscowo ciach 

po o onych na po udniku 19 30 E S o ce góruje 

.......................................... . 

 

 

 

ju  / jeszcze nie 

by o wcze niej / b dzie pó niej 

jednocze nie / niejednocze nie 
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Poprawne rozwi zanie zadania 34. 

 
Gdy w Krynicy Morskiej S o ce góruje, to w Mi dzyzdrojach jeszcze nie górowa o. 

Je eli w Mi dzyzdrojach jest godzina 12.00 czasu miejscowego (s onecznego), to w Krynicy 

Morskiej po udnie s oneczne by o wcze niej. 

W Krynicy Morskiej i w innych miejscowo ciach po o onych na po udniku 19 30 E S o ce 

góruje jednocze nie. 

 

 

 

 

Obszar IV 

Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiej tno ci do rozwi zywania 

problemów         (8 punktów) 

         

Standard  

Ucze  stosuje techniki twórczego rozwi zywania problemów  

     
Informacje do zadania 12. 

Powa nym problemem s  zanieczyszczenia Ba tyku substancjami biogennymi. Diagramy 

przedstawiaj  procentowy udzia  pa stw nadba tyckich w zanieczyszczeniu Morza 

Ba tyckiego zwi zkami azotu (diagram a) i zwi zkami fosforu (diagram b) w 1995 roku. 
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Zadanie 12. (0-1) Sprawdzano, czy umiesz 

Czworo uczniów podj o prób  ustalenia na podstawie 

diagramów, czy w 1995 roku do Ba tyku trafi o 

z  obszaru Polski wi cej ton zwi zków azotu czy 

zwi zków fosforu. Oto ich odpowiedzi: 

Bartek – Trafi o wi cej ton zwi zków fosforu. 

Ewa –  Trafi o wi cej ton zwi zków azotu. 

Tomek – Do Ba tyku trafi o tyle samo ton zwi zków 

azotu co fosforu. 

Hania – Nie mo na obliczy , bo brakuje danych 

o masie zanieczyszcze  poszczególnymi 

zwi zkami. 

Kto odpowiedzia  poprawnie?  

 

A. Ewa B. Tomek C. Bartek D. Hania 

 

sprawdzi  zgodno  podanych 

stwierdze  z warunkami zadania 

 

Zadanie 22. (0-1) Sprawdzano, czy umiesz 

Kropla wody spadaj ca z chmury porusza a si  

pocz tkowo ruchem przyspieszonym, a pó niej ruchem 

jednostajnym. Wybierz rysunki, na których poprawnie 

przedstawiono si y dzia aj ce na kropl  wody 

w  pocz tkowej i w ko cowej fazie spadania 

( oF  oznacza si  oporu powietrza, gF  – si  ci ko ci). 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Faza pocz tkowa – rysunek II,  ko cowa – rysunek III 

B. Faza pocz tkowa – rysunek I,   ko cowa – rysunek III  

C. Faza pocz tkowa – rysunek II,  ko cowa – rysunek IV 

D. Faza pocz tkowa – rysunek IV, ko cowa – rysunek I 

 

kojarzy  ró norodne fakty 

i wyci ga  wnioski dotycz ce si  

dzia aj cych na cia o 

poruszaj ce si  ze zmienn  

i sta  pr dko ci  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gF

oF

gF

oF
oF

gF
gF

I II III IV
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Standard  

Ucze  tworzy modele sytuacji problemowej 

 
Zadanie 28. (0-2) Sprawdzano, czy umiesz 

Do pocz tkowo pustych wazonów, takich jak 

przedstawione na rysunkach, jednakowym 

i  równomiernym strumieniem wp ywa a woda. 

 

 

 

 

 

 

Na wykresach I – IV przedstawiono schematycznie 

charakter zale no ci wysoko ci poziomu wody 

w wazonie od czasu jego nape niania. Pod ka dym 

wazonem wpisz numer odpowiedniego wykresu. 

 

dobra  wykresy ilustruj ce 

charakter zale no ci wysoko ci 

poziomu wlewanej do naczy  

wody od czasu 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Poprawne rozwi zanie zadania 28. 
 

 

 

 

 

 

 

 

II IV I 
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Standard  

Ucze  tworzy i realizuje plan rozwi zania 

Standard  

Ucze  opracowuje wyniki 

 
Informacje do zadania 32.  

Przekrój poprzeczny ziemnego wa u przeciwpowodziowego ma mie  kszta t 

równoramiennego trapezu o podstawach d ugo ci 6 m i 16 m oraz wysoko ci 12 m. Trzeba 

jednak usypa  wy szy wa , bo przez dwa lata ziemia osi dzie i wysoko  wa u zmniejszy si  

o 20% (szeroko  wa u u podnó a i na szczycie nie zmienia si ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 32. (0-4) Sprawdzano, czy umiesz 

obliczy  obj to  ziemi 

potrzebnej do usypania wa u 

przeciwpowodziowego: 

Oblicz, ile metrów sze ciennych ziemi trzeba przywie  

na usypanie 100-metrowego odcinka ziemnego wa u 

przeciwpowodziowego (w kszta cie graniastos upa 

prostego) opisanego w informacjach. Zapisz obliczenia. a) obliczy  liczb  maj c dany  

procent tej liczby  

b) obliczy  obj to  

graniastos upa zgodnie 

z warunkami zadania 

 

 

 

c) obliczy  pole trapezu zgodnie 

z warunkami zadania 

 

 

d) przedstawi  wyniki 
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Przyk ady poprawnych rozwi za  zadania 32. 
 

Przyk ad 1. 

Obliczenie wysoko ci H wie o usypanego wa u. 

H – 20%H = 12  

80%H = 12 

H = 12 : 0,80 

H = 15 m 

 

Obliczenie pola powierzchni przekroju Pt wa u przed jego osiadaniem (pola powierzchni 

trapezu). 

2

1
P (a + b)  H  = t

2

1
P  = (6 + 16)  15 = 11  15 = 165 t

 = 165 m
2

Pt

 

Obliczenie obj to ci 100-metrowego odcinka wie o usypanego wa u (obj to ci 

graniastos upa prostego). 

V = P  100 t

V = 165 m
2
  100 m = 16 500 m

3
 

 

Odp. Na usypanie wa u trzeba przywie  16 500 m
3
 ziemi. 

 
 

Przyk ad 2. 

Obliczenie obj to ci docelowego odcinka wa u. 

V  – obj to  100-metrowego odcinka wa u po zako czeniu osiadania ziemi 1

P  – pole przekroju docelowego odcinka wa u  1

h – wysoko  wa u po zako czeniu osiadania ziemi 

 

 = PV1 1  100 

Obliczenie pola powierzchni P1 trapezu b d cego przekrojem docelowego odcinka wa u. 

2

1
P (a + b)  h  = 1

2

1
P  = (6 + 16)  12 = 11  12 = 132 1

P  = 132 m
2

1

V  = 132  100 = 13 200 (m
3
) 1

 

Obliczenie obj to ci (V) 100-metrowego odcinka wa u przed jego osiadaniem. 

 = 80%V V1

V = V  : 0,8 1

V = 13 200 m
3
 : 0,8 = 16 500 m

3 

 

Odp. Trzeba przywie  16 500 m
3
 ziemi. 
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Przyk ad 3. 

Obliczenie pola powierzchni P1 trapezu b d cego przekrojem docelowego odcinka wa u.  

2

1
P (a + b)  h  = 1

2

1
P  = (6 + 16)  12 = 11  12 = 132 1

P  = 132 m
2 

1

 

 wa u przed jego osiadaniem. Obliczenie pola powierzchni przekroju Pt

 = 80%PP1 t

P  = P  : 0,8 t 1

Pt = 132 m
2
: 0,8 = 165 m

2 

 

Obliczenie obj to ci 100-metrowego odcinka wa u przed jego osiadaniem. 

V = 165 m
2
  100 m = 16 500 m

3

 

Odp. Na usypanie wa u trzeba przywie  16 500 m
3
 ziemi. 
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