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Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie. Egzamin gimnazjalny 2008 

Co sprawdzano w cz ci matematyczno-przyrodniczej 

egzaminu gimnazjalnego w kwietniu 2008 roku? 
 

 

 
 Arkusz egzaminacyjny sk ada  si  z 33 zada , które sprawdza 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  stosuje terminy i poj cia matematyczno-przyrodnicze 

 

 
Zadanie 19. (0-1) Sprawdzano, czy umiesz 
Jak nazywa si  proces uwalniania energii w mitochondriach?

 

A. Mitoza. 

B. Fotosynteza. 

C. Osmoza. 

D. Oddychanie komórkowe. 

 

 

nazwa  proces uwalniania 

energii w komórkach
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Zadanie 28. (0-2) Sprawdzano, czy umiesz 
Zjawiska naturalne, pod wp ywem których skorupa ziemska 

i jej powierzchnia ulegaj  zmianom i przeobra eniom, 

nazywamy procesami geologicznymi.  

Uzupe nij tabel , wpisuj c odpowiednio:  

energia wn trza Ziemi, wietrzenie, trz sienia ziemi, procesy 

zewn trzne, dzia alno  wulkaniczna, erozja. 

 

Rodzaj energii 

powoduj cej 

zachodzenie 

procesów 

geologicznych 

Rodzaj procesów 

geologicznych 

Przyk ady 

procesów 

geologicznych 

akumulacja 

 
energia s oneczna 

 

 

ruchy górotwórcze

  

procesy 

wewn trzne 

 

 

 

uporz dkowa  procesy 

geologiczne: 

a) dobra  nazw  rodzaju 

procesu i przyk ady 

procesów 

geologicznych 

powodowanych przez 

energi  s oneczn  

b) dobra  nazw  rodzaju 

energii i przyk ady 

powodowanych przez 

ni  wewn trznych 

procesów 

geologicznych 

Przyk ad poprawnego rozwi zania zadania 28. 
 

Rodzaj energii powoduj cej 

zachodzenie procesów 

geologicznych 

Rodzaj procesów 

geologicznych 

Przyk ady procesów 

geologicznych 

akumulacja 

wietrzenie 
energia s oneczna procesy zewn trzne 

erozja 

ruchy górotwórcze 

trz sienia ziemi energia wn trza Ziemi procesy wewn trzne 

dzia alno  wulkaniczna 
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Standard  

Ucze  wykonuje obliczenia w ró nych sytuacjach praktycznych 
 

 

 

Zadanie 1. (0-1) 

Informacje do zada  1. i 2. 

Procentowy udzia  róde  energii zu ywanej rocznie w USA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie: Wiedza i ycie, luty 2007.

 

Spraw  dzano, czy umiesz

Energia s oneczna to zaledwie 1% energii ze róde  

B. 1%  C. 6%  D. 

odnawialnych zu ywanej rocznie w USA. Ile procent energii 

zu ywanej rocznie w USA stanowi energia s oneczna? 
 

oblicz t danej y  procen

liczby 

w proc

wyra onej 

entach 

A. 0,06% %
6

1
 

 

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

Na diagramie ko owym zaznaczono k t AOB. Ile stopni ma k t 

AOB? 

. 21,6º B. 6º  C. 3,6º  D. 25º 

oblicz

odpow go danemu 

 wycin

A
 

 

y  miar  k ta 

iadaj ce

kowi ko a 

Zadanie 7. (0-1) Spraw o, czy umieszdzan

W ró nych publikacjach jako jednostka energii pojawia si  

czasem toe.  

wej i równa si  41 868 MJ (1 MJ = 1 000 000 J). 

868 · 10  B. 4,1868 · 10

. 4,1868 · 10
9
 D. 4,1868 · 10

10

przelic

energii i wybra  

wyk a

1 toe odpowiada energii, jak  uzyskuje si  z 1 tony ropy 

nafto

odpow

Ilu  d ulom równa si  1 toe?  

A. 4,1
11 8

C

 

zy  jednostki 

iedni zapis 

dniczy 
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Informacje do zadania 9. 

Kraj/obszar 
Ludno  

w milionach 

Ca kowite roczne 

zu ycie energii 

(w milionach toe) 

Roczne zu ycie energii 

na mieszka ca 

(w toe) 

Indie 1049 539 0,51 

Chiny 1287 1245 0,97 

Brazylia 174 191 1,10 

USA 287 2290 7,98 

Afryka 832 540 0,65 

UE 455 1692 3,72 

wiat 6196 10231 1,65 
Na podstawie: Energy, Powering Your World, EFDA, 2005. 

 

Zadanie 9. (0-1) Spraw  dzano, czy umiesz

Które wyra enie arytmetyczne pozwoli obliczy , o ile milionów 

. 2290 – 539 

) · 6196 

wybra nie, za 

toe wzros oby ca kowite roczne zu ycie energii na wiecie, 

gdyby w Indiach zu ywano tyle samo energii na jednego 

mieszka ca, co w USA? 

 

pomoc

obliczy

A

B. (7,98 – 0,51

C. (1049 – 287) · 7,98 

D. (7,98 – 0,51) · 1049 

 

 wyra e

 którego mo na 

 szukan  wielko  

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

Grupa z o ona z trzynastu dziesi ciolatków, jednego 

dwunastolatka i dwóch siedemnastolatków utworzy a Ko o 

D. 14 

oblicz

arytm

Ekologiczne. rednia wieku cz onków tego ko a jest równa 

 

A. 11  B. 12  C. 13  

 

y  redni  

etyczn  

Zadanie 31. (0-2) Sprawdzano, czy umiesz 

Postanowiono postawi  przydomow  elektrowni  wiatrow . 

eceniami maksymalna odleg o  ko ca 

obracaj cej si  opaty elektrowni od ciany domu powinna by  

Zgodnie z zal

równa podwojonej wysoko ci domu. 

 
Wysoko  s upa elektrowni wiatrowej jest równa 16,5 m, 

a d ugo  opaty jest równa 3,5 m. W jakiej odleg o ci od ciany 

domu o wysoko ci H = 12,3 m powinien sta up tej elektrowni 

obliczy  odleg o  na 

podsta

i wska trzebn  

 s

wiatrowej? Która z danych podana zosta a niepotrzebnie? 

 

 

wie danych 

za  niepo

dan  
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Odpowied :  Odleg o  s upa elektrowni od ciany domu powinna 

y  równa ....................... 

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

b

 

Niepotrzebna dana .....

 

Przyk ad poprawnego rozwi zania zadania 31. 

 

dp. Odleg o  s upa elektrowni od ciany domu powinna by  równa 21,1 m. 

a 

 
Obliczenie odleg o ci s upa elektrowni od ciany domu

2 · 12,3 m – 3,5 m = 24,6 m – 3,5 m = 21,1 m 

O

 

Niepotrzebna dana  16,5 m lub wysoko  s up

   

 

tandard  

cze  pos uguje si  w asno ciami figur      

 (0-5) Sprawdzano, czy umiesz 

 

 

S

U
 

Zadanie 33.

Jad c d ug , prost  drog , Ewa widzia a elektrowni  

wiatrow  zaznaczon  na rysunku liter  E. Z punktu A wida  

 pod k tem 30º od kierunku jazdy, 

ziesi tych. 

by o elektrowni

a z punktu B – pod k tem 60º. D ugo  odcinka AB jest 

równa 20 km. Po pewnym czasie, przeje d aj c przez 

punkt C, Ewa min a elektrowni .  

Wpisz na rysunku miary k tów zaznaczonych ukami 

(  BEC i  AEB).  

Oblicz odleg o  (BE) elektrowni od

stosowa  w asno ci 

 punktu B oraz odleg o  

(CE) elektrowni od drogi. Zapisz obliczenia. Wynik 

zaokr glij do cz ci d

Przyjmij 3  = 1,73 

 

trójk tów: 

 

zenia miar 

b) ci 

amiennych do 

ójk ta 

c) 

ci 

d) enie 

iczenia d ugo ci 

e) iczenia 

a) korzysta  z w asno ci 

k tów w trójk cie

do oblic

k tów 

korzysta  z w asno

trójk tów 

równor

wyznaczenia d ugo ci 

ramienia tr

korzysta  z w asno ci 

trójk ta b d cego 

po ow  trójk ta 

równobocznego 

do obliczenia d ugo

boku 

stosowa  twierdz

Pitagorasa 

do obl

przyprostok tnej 

wykona  obl
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Przyk ady poprawnych rozwi za  zadania 33. 
 

Przyk ad 1. 

Obliczenie miar k tów BEC i  AEB 

Korzystaj c z w asno ci sumy miar k tów w trójk cie, mamy  BEC = 180º – (90º + 60º) = 

= 30º,   AEB = 180º – (120º + 30º) = 30º 

Trójk t ABE jest trójk tem równoramiennym, w którym BE = AB, czyli BE = 20 km. 

Trójk t BCE jest trójk tem prostok tnym b d cym po ow  trójk ta równobocznego o boku 

równym BE, wi c d ugo  boku BC = 
2

1 BE, czyli BC = 10 km. 

Obliczenie d ugo ci boku CE w trójk cie BCE 

Korzystaj c z twierdzenia Pitagorasa  

(CE)
2
 + (BC)

2
 = (BE)

2

(CE)
2
 = (BE)

2
 – (BC)

2

(CE)
2
 = 20

2  
– 10

2

(CE)
2
 = 300 

CE = 310  

CE = 10 · 1,73  

CE = 17,3 (km) 

Odp. Odleg o  elektrowni od drogi wynosi 17,3 km. 

 

Przyk ad 2.  

Obliczenie miar k tów BEC i AEB  

 BEC = 30º,  AEB = 30º  

Trójk t ABE jest trójk tem równoramiennym, w którym BE = AB, czyli BE = 20 km. 

Obliczenie d ugo ci odcinka BC 

BC = 
2

1 AB 

Obliczenie d ugo ci odcinka CE 

Odcinek CE jest wysoko ci  h trójk ta równobocznego o boku  a = 20 km. 

h = 
2

3a
 

CE = 
2

320
 = 310  

CE = 10 · 1,73  

CE = 17,3 (km) 

Odp. Odleg o  elektrowni od drogi wynosi 17,3 km. 
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Obszar II 

Wyszukiwanie i stosowanie informacji     (12 punktów) 
 

Standard  

Ucze  odczytuje informacje  
 

 

 

Informacje do zadania 22.  

Wykres przedstawia zale no  temperatury wrzenia w glowodorów nasyconych od liczby 

atomów w gla w ich cz steczkach. 

 

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

Który w glowodór wrze w temperaturze wy szej ni  

–100ºC, a ni szej ni   –50ºC? 

 

A. CH4  B. C2H6 C. C4H10 D. C6H14 

 

odczyta  informacje 

z wykresu  

 

 

 

Standard  

Ucze  operuje informacj   
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Informacje do zada  3. i 4. 

Unia Europejska jest najwi kszym na wiecie producentem biodiesla (biopaliwa uzyskiwanego 

z oleju ro linnego). Na rysunku przedstawiono produkcj  biodiesla w tysi cach ton 

w pa stwach nale cych do UE w 2005 r. 

 

Na podstawie: Rzeczpospolita, 21 lutego 2007. 

 

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

Które pa stwo b d ce cz onkiem Unii Europejskiej 

. Francja. B. Niemcy. C. W ochy. D. Polska. 

nku wyprodukowa o w 2005 roku najwi ksz  ilo  biodiesla? 

 

A

porówna  informacje 

przedstawione na rysu

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

Do pa stw UE, które w 2005 r. nie produkowa y biodiesla, 

. Irlandia i Portugalia. 

u nale  

 

A

B. Finlandia i Szwecja. 

C. W gry i Holandia. 

D. S owacja i Austria. 

 

przetworzy  informacje 

przedstawione na rysunk
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Informacje do zada  5. i 6. 

Gospodarstwa domowe w zale no ci od poziomu zamo no ci korzystaj  z ró nych róde  

energii i zu ywaj  ró n  jej ilo . Wykres ilustruje t  zale no  dla Brazylii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Na podstawie: Energy, Powering Your World, EFDA, 2005. 

 

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

W którego typu gospodarstwach podstawowym ród em 

zu ywanej energii jest drewno opa owe?  

 

A. W gospodarstwach niezamo nych. 

B. W gospodarstwach rednio zamo nych. 

C. W gospodarstwach zamo nych. 

D. W gospodarstwach wszystkich typów. 

 

porówna  informacje 

z wykresu 

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

Z analizy wykresu wynika, e w Brazylii  

 

A. gospodarstwa zamo ne zu ywaj  przeci tnie mniej gazu 

ziemnego ni  niezamo ne. 

B. gospodarstwa zamo ne zu ywaj  przeci tnie wi cej energii 

uzyskanej z gazu ziemnego ni  pozosta e. 

C. wszystkie gospodarstwa zu ywaj  g ównie energi  uzyskan  

z paliw p ynnych.  

D. gospodarstwa zamo ne zu ywaj  przeci tnie wi cej energii 

elektrycznej i paliw p ynnych ni  pozosta e. 

 

analizowa  informacje 

z wykresu 
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Informacje do zadania 8. 

Kraj/obszar 
Ludno  

w milionach 

Ca kowite roczne 

zu ycie energii 

(w milionach toe) 

Roczne zu ycie energii 

na mieszka ca 

(w toe) 

Indie 1049 539 0,51 

Chiny 1287 1245 0,97 

Brazylia 174 191 1,10 

USA 287 2290 7,98 

Afryka 832 540 0,65 

UE 455 1692 3,72 

wiat 6196 10231 1,65 
Na podstawie: Energy, Powering Your World, EFDA, 2005. 

 

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

W którym z krajów wymienionych w tabeli roczne zu ycie 

energii na mieszka ca jest najwi ksze? 

 

A. W USA. B. W Chinach. 

C. W Indiach.  D. W krajach UE. 

 

porówna  dane liczbowe 

z tabeli 

Informacje do zada  12. i 13. 

Poni sze piramidy wieku ilustruj  struktur  wiekow  czterech populacji. Szeroko  poziomów 

piramid jest proporcjonalna do liczebno ci danych klas wiekowych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Na podstawie: Geografia. Encyklopedia PWN, Warszawa 2002. 

Zadanie 12. (0-1) Sprawdzano, czy umiesz 

W której populacji stosunek liczby ludno ci w wieku 15 – 19 

lat do liczby ludno ci w wieku 45 – 49 lat jest najwi kszy? 

 

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

 

porówna  informacje 

z piramid wiekowych 

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

rednia wieku jest najwi ksza w populacji 

 

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

 

 

oszacowa  redni  wieku 

populacji na podstawie 

piramid wiekowych 
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 11

kapusta 

Zadanie 16. (0-1) 

ma e ptaki 

ma e paj ki 

larwy osy 
mszyce 

oprz dziki pr gowane

groch 

g sienice bielinka kapustnika 

Sprawdzano, czy umiesz 

Które organizmy uwzgl dnione w poni szej sieci pokarmowej 

nale  do wi cej ni  jednego poziomu troficznego (mog  by  

konsumentami ró nych rz dów)?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A. Mszyce i oprz dziki pr gowane. 

B. Ma e paj ki i ma e ptaki. 

wybra  organizmy nale ce 

do wi cej ni  jednego 

poziomu troficznego 

C. Kapusta i groch. 

D. Oprz dziki pr gowane. 

 

Rysunek 1. Rysunek 2. 

Rysunek 3. Rysunek 4. 

Informacje do zadania 21. 

Alkany to w glowodory a cuchowe nasycone, których cz steczki zawieraj  tylko pojedyncze 

wi zania pomi dzy atomami w gla. Wzór ogólny alkanów to CnH2n+2, gdzie n jest liczb  

ca kowit  dodatni , okre laj c  liczb  atomów w gla w cz steczce alkanu. 

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

Który rysunek przedstawia wzór strukturalny w glowodoru 

nasyconego? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na podstawie informacji 

z tekstu wybra  wzór 

strukturalny w glowodoru 

nasyconego 

 

 

 
 

A. Rysunek 1. i rysunek 2. 

B. Tylko rysunek 2. 

C. Rysunek 3. i rysunek 4. 

D. Tylko rysunek 4. 
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Zadanie 29. (0-2) Sprawdzano, czy umiesz 

Rysunek przedstawia schemat obwodu termowentylatora 

zawieraj cego dwie grza ki (G1 i G2), dmuchaw  (D), trzy 

wy czniki (W1, W2 i W3) oraz ród o napi cia (U). 

  

  

 

 

 

 

 

Które wy czniki trzeba zamkn , a który pozostawi  

otwarty, by w czona zosta a dmuchawa i tylko jedna 

grza ka? 
 

Odpowied : Wy czniki zamkni te – .........................., wy cznik 

otwarty – .......................... . 
 

Je li wy czniki W2 i W3 b d  zamkni te, a W1 pozostanie 

otwarty, to czy pr d elektryczny b dzie p yn  przez który  

element termowentylatora: dmuchaw  (D), grza k  pierwsz  

(G1), grza k  drug  (G2)? 
 

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

na podstawie schematu 

obwodu elektrycznego 

okre li , przy jakich 

warunkach pracuj  jego 

poszczególne cz ci: 

a) opisa  stan wy czników, 

przy którym pr d 

elektryczny p ynie przez 

cz  obwodu 

b) stwierdzi , czy 

urz dzenie b dzie 

pracowa  przy zadanym 

stanie wy czników 

Poprawne rozwi zanie zadania 29. 
 

Wy czniki zamkni te – W1, W2, wy cznik otwarty – W3
 

Pr d nie b dzie p yn  przez aden element termowentylatora. 

 

 

 

 

 

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   
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Informacje do zadania 14. 

Poni sze piramidy wieku ilustruj  struktur  wiekow  czterech populacji. Szeroko  

poziomów piramid jest proporcjonalna do liczebno ci danych klas wiekowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Na podstawie: Geografia. Encyklopedia PWN, Warszawa 2002.

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

W 2000 roku piramida wieku dla wiatowej populacji by a 

podobna do piramidy I. Jednak tempo wzrostu liczby 

ludno ci wiata spada i zbli a si  do zera. Jedna z prognoz 

demograficznych przewiduje, e w 2050 roku wszystkie 

roczniki w wieku poni ej 60 lat b d  prawie tak samo liczne. 

Populacji wiatowej b dzie wtedy odpowiada  piramida typu 

 

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

dobra  kszta t piramidy 

wiekowej do podanych 

warunków dotycz cych 

populacji 

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

Z zale no ci pokarmowych podanych na rysunku do zadania 

16. wynika, e je li zniszczone zostan  wszystkie uprawy 

grochu, to wygin   
 

A. mszyce. 

B. mszyce i oprz dziki pr gowane. 

C. oprz dziki pr gowane. 

D.  mszyce, ma e paj ki i ma e ptaki. 

wskaza  konsekwencje 

zaburze  w a cuchu 

pokarmowym 

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

Mitochondria to elementy komórki, w których uwalniana jest 

energia potrzebna organizmowi. W organizmie cz owieka 

najwi cej mitochondriów jest w komórce 

 

A. kostnej. 

B. t uszczowej. 

C. naskórka. 

D. mi niowej. 

 

powi za  liczb  organelli 

w komórce z jej funkcj  

Zadanie 30. (0-3) Sprawdzano, czy umiesz 

Woda uwalniana w elektrowni wodnej z wysoko po o onego 

zbiornika sp ywa w dó  i obraca turbiny, one za  nap dzaj  

generatory. Czy elektrownie wodne korzystaj  

z odnawialnych róde  energii?  

 

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

stwierdzi  odnawialno  

wskazanego ród a energii 

oraz poda  kolejno  

przemian energii 

w elektrowni wodnej 
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Uzupe nij schemat ilustruj cy przemiany energii w takiej 

elektrowni, wpisuj c odpowiednio kinetyczna albo

potencjalna.

 

energia ........................................ wody  
 

energia ........................................ wody 
 

praca turbiny 
 

    energia pr du elektrycznego 

 

Przyk ad poprawnego rozwi zania zadania 30. 
 

Tak, elektrownie wodne korzystaj  z odnawialnych róde  energii. 

 

energia potencjalna wody 

 

energia kinetyczna wody 

 

praca turbiny 

 

  energia pr du elektrycznego 

 

 

Standard  

Ucze  pos uguje si  j zykiem symboli i wyra e  algebraicznych 
 

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

W pewnym pa stwie liczba osób niepe noletnich jest równa 

p, pe noletnich w wieku poni ej 60 lat jest o po ow  mniej, 

a pozosta ych doros ych jest  k  razy mniej ni  osób 

niepe noletnich. Liczbie ludno ci tego pa stwa odpowiada 

wyra enie 

u

algebraiczne 

odpowiadaj

sytuac

 

A. 
k

p
5,1   B.   kp 0,5

C. 
k

p
p 5,0   D. 

k

p
p5,1  

 

o y  wyra enie 

ce danej 

ji 

 

Informacje do zadania 20. 

Alkany to w glowodory a cuchowe nasycone, których cz steczki zawieraj  tylko 

pojedyncze wi zania pomi dzy atomami w gla. Wzór ogólny alkanów to CnH2n+2, gdzie n jest 

liczb  ca kowit  dodatni , okre laj c  liczb  atomów w gla w cz steczce alkanu. 

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

W cz steczce pewnego alkanu jest 16 atomów wodoru. 

Ile atomów w gla zawiera ta cz steczka? 

ustali

 

A. 6  B. 8  C. 7  D. 14 

 

 liczb  atomów 

w gla w cz steczce 

w glowodoru na podstawie 

ogólnego wzoru alkanów 
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Zadanie 27. (0-3) Sprawdzano, czy umiesz 

a) poda  wzory r

w reakcji fotosyntezy 

dobra  wspó 

H2O 6 + ............ C6H12O6 + ............

energia 

s oneczna 

Uzupe nij poni szy zapis reakcji fotosyntezy, wpisuj c 

odpowiednie wzory i wspó czynniki. 

 

 

 

 

Uzupe nij brakuj ce wyrazy w s ownym zapisie reakcji 

zachodz cej podczas utleniania biologicznego (procesu 

uwalniania energii). 

 

glukoza  +  ..............    ...........  +  dwutlenek w gla  +  energia 

 

eagentów 

b) czynniki 

c)  

akcji 

go 

w równaniu reakcji 

fotosyntezy 

poda  nazwy

reagentów w re

zachodz cej podczas 

utleniania 

biologiczne

Przyk ad poprawnego rozwi zania zadania 27. 
 

 

  

 
 

glukoza + tlen  woda + dwutlenek w gla + energia 
 

 

 

 

Standard 

Ucze  pos uguje si  funkcjami 

 
Informacje do zadania 23.  

Wykres przedstawia zale no  temperatury wrzenia w glowodorów nasyconych od liczby 

atomów w gla w ich cz steczkach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ród o: K.M. Pazdro, Repetytorium z chemii, Warszawa 2001.

 
 

energia 

s oneczna 
6H2O  +  6CO2 C6H12O6  +  6O2
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Zadanie 23. (0-1) Sprawdzano, czy umiesz 
Z wykresu wynika, e temperatura wrzenia w glowodoru 

nasyconego 

 

A. ro nie coraz szybciej w miar  wzrostu liczby atomów w gla 

w jego cz steczce. 

B. ro nie coraz wolniej w miar  wzrostu liczby atomów w gla 

w jego cz steczce. 

C. zmienia si  wprost proporcjonalnie do liczby atomów w gla 

w jego cz steczce. 

D. zmienia si  odwrotnie proporcjonalnie do liczby atomów 

w gla w jego cz steczce. 

 

 wybra  poprawny wniosek 

na podstawie analizy 

wykresu 

 

 

 

Standard  

Ucze  stosuje zintegrowan  wiedz  do obja niania zjawisk przyrodniczych 
 

Informacje do zadania 10. 
 

Kraj/obszar 
Ludno  

w milionach 

Ca kowite roczne 

zu ycie energii 

(w milionach toe) 

Roczne zu ycie energii 

na mieszka ca 

(w toe) 

Indie 1049 539 0,51 

Chiny 1287 1245 0,97 

Brazylia 174 191 1,10 

USA 287 2290 7,98 

Afryka 832 540 0,65 

UE 455 1692 3,72 

wiat 6196 10231 1,65 

Na podstawie: Energy, Powering Your World, EFDA, 2005.

 

 

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

Z danych zapisanych w tabeli wynika, e rocznie 

 

A. w Afryce zu ywa si  mniej energii ni  na ka dym 

z pozosta ych kontynentów. 

B. najwi cej energii zu ywa si  na kontynencie 

po udniowoameryka skim. 

C. w Azji zu ywa si  wi cej energii ni  w UE. 

D. w Ameryce Pó nocnej zu ywa si  mniej energii ni  w UE. 
 

oceni  prawdziwo  

wniosków na podstawie 

danych z tabeli 

 

 

 

 

 16

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl



Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie. Egzamin gimnazjalny 2008 

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

W ciep y, s oneczny dzie  postawiono na parapecie okiennym 

dwie identyczne szklanki. Do jednej z nich nalano 150 ml 

wody, a do drugiej 150 ml denaturatu o tej samej 

temperaturze. Po pewnym czasie zaobserwowano, e 

zmniejszy a si  ilo  obu cieczy, ale denaturatu uby o wi cej. 

Z tej obserwacji wynika, e 

 

wskaza  wniosek 

wynikaj cy z opisanej 

obserwacji 

A. woda nagrza a si  do wy szej temperatury ni  denaturat. 

B. denaturat paruje wolniej ni  woda. 

C. niektóre ciecze paruj  szybciej ni  inne. 

D. ciecze paruj  tylko w miejscach nas onecznionych. 

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

Niektóre ssaki zapadaj ce w sen zimowy zwijaj  si  w kul . 

Przyjmuj c taki kszta t, 

 

A. zajmuj  w norach maksymalnie du o miejsca. 

B. chroni  si  przed nadmiernym wypromieniowaniem ciep a. 

C. bardziej nagrzewaj  wn trze nory. 

D. pobieraj  podczas snu najwi cej wilgoci potrzebnej do 

przetrwania. 

obja ni  przyczyn  

zjawiska wyst puj cego 

w przyrodzie 

 

Obszar IV 

Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiej tno ci do rozwi zywania 

problemów         (8 punktów) 

         

Standard 

Ucze  tworzy model sytuacji problemowej 

 
Zadanie 32. (0-2) Sprawdzano, czy umiesz 

Dla patrz cego z góry p ytka chodnika ma kszta t o miok ta, 

w którym kolejne boki s  prostopad e. Na rysunkach 

przedstawiono jego kszta t, sposób uk adania p ytek oraz 

niektóre wymiary w centymetrach. 

 
 

U o ono sze  p ytek.  

 

 
Oblicz d ugo  odcinka  a.  

Napisz wyra enie algebraiczne, odpowiadaj ce d ugo ci 

analogicznego odcinka dla pasa z o onego z   n   p ytek. 

a) obliczy  d ugo  

chodnika u o onego 

z podanej liczby p ytek 

o okre lonym kszta cie  

b) zapisa  wyra enie 

algebraiczne 

odpowiadaj ce d ugo ci 

chodnika u o onego z n 

p ytek  
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Odpowied : D ugo  odcinka  a ............................. 
 

Wyra enie algebraiczne ......................................... 

Przyk ady poprawnych rozwi za  zadania 32. 
 

Przyk ad 1.  

Obliczenie d ugo ci odcinka a  

29 cm – 17 cm = 12 cm 

17 cm – 12 cm = 5 cm 

6 · 12 cm + 5 cm = 77 cm 

D ugo  odcinka  a = 77 cm 

Wyra enie algebraiczne  12n + 5  lub 17n – 5(n – 1) 

 

Przyk ad 2.  

Obliczenie d ugo ci odcinka a  

29 cm – 17 cm = 12 cm 

29 cm – 2 ·12 cm = 29 cm – 24 cm = 5 cm 

6 · 12 cm + 5 cm = 77 cm 

D ugo  odcinka  a = 77 cm 

Wyra enie algebraiczne  17 + (n – 1) · 12  

 

 

 

Standard  

Ucze  tworzy i realizuje plan rozwi zania 

     
Zadanie 26. (0-6) Sprawdzano, czy umiesz 

Kula o promieniu 10 cm i prostopad o cian, którego jedna ze 

cian ma wymiary 8 cm i 12,5 cm, maj  tak  sam  obj to . 

Oblicz, ile razy pole powierzchni prostopad o cianu jest 

wi ksze od pola powierzchni kuli. Zapisz obliczenia. 

W obliczeniach przyjmij  = 3. Wynik zaokr glij do cz ci 

dziesi tych. 

(U yteczne wzory dotycz ce kuli: 
3

4
V r

3
,  4P r

2
, 

 r – promie  kuli) 

 

porówna  pola 

powierzchni bry :  

a) zastosowa  wzór do 

obliczenia pola 

powierzchni kuli 

b) zastosowa  wzór do 

obliczenia  obj to ci 

kuli 

c) wyznaczy  d ugo  

trzeciej kraw dzi 

prostopad o cianu  
d) zastosowa  wzór do 

obliczenia pola 

powierzchni 

prostopad o cianu 

 

 

 

 
e) porówna  pole 

powierzchni 

prostopad o cianu 

z  polem powierzchni 

kuli 

 

 

 

 

 
f) wykona  obliczenia  
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Przyk ady poprawnych rozwi za  zadania 26. 
 

Przyk ad 1. 

Obliczenie pola powierzchni kuli Pk

 Pk = 4 · 3 · 10
2
           Pk = 1200 (cm

2
) 

Obliczenie obj to ci kuli Vk

Vk = 
3

103
3

4            Vk = 4000 (cm
3
) 

Obliczenie d ugo ci trzeciej kraw dzi c prostopad o cianu  

Wykorzystuj c równo  obj to ci  prostopad o cianu i kuli  (Vp = Vk), mo na obliczy   

8 · 12,5 c = 4000 

100 c = 4000 

c = 40 (cm) 

Obliczenie pola powierzchni prostopad o cianu Pp

P  = 2 · 8 · 12,5 + 2 · 8 · 40 + 2 · 12,5 · 40  p

P  = 200 + 640 + 1000  p

P  = 1840 (cm
2
) p

Porównanie pól powierzchni prostopad o cianu i kuli oraz zaokr glenie wyniku 

1200

1840

k

p

P

P
                    

k

p

P

P
 1,5 

Odp. Pole powierzchni prostopad o cianu jest oko o 1,5 razy wi ksze ni  pole powierzchni 

kuli. 

 

Przyk ad 2.  

Obliczenie pola powierzchni kuli Pk

 Pk = 4 · 3 · 10
2
              Pk = 1200 (cm

2
) 

Obliczenie obj to ci kuli Vk

Vk = 
3

103
3

4               Vk = 4000 (cm
3
) 

Obliczenie d ugo ci trzeciej kraw dzi c prostopad o cianu  

Wykorzystuj c równo  Vp = Vk, gdzie Vp = P  · c,  mo na obliczy   c = Vp : P

P  – pole ciany prostopad o cianu 

P  = 8 · 12,5           P  = 100 (cm
2
) 

c = 4000 : 100         c = 40 (cm) 

Obliczenie pola powierzchni prostopad o cianu Pp

P  = 2(8 · 12,5 + 8 · 40 + 12,5 · 40)  p

P  = 2(100 + 320 + 500)  p

P  = 2 · 920  p

P  = 1840 (cm
2
) p

Porównanie pól powierzchni prostopad o cianu i kuli oraz zaokr glenie wyniku 

1200

1840

k

p

P

P
                     

k

p

P

P
 1,5 

Odp. Pole powierzchni prostopad o cianu jest oko o 1,5 razy wi ksze ni  pole powierzchni 

kuli. 
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