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WPISUJE UCZE  

UZUPE NIA ZESPÓ  
NADZORUJ CY 

rok miesi c dzie  

DATA URODZENIA UCZNIA 

 

 

KOD UCZNIA 

miejsce  

na naklejk   

z kodem 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRÓBNY EGZAMIN  
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 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":  

 
 

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 . 
 

 
7. Rozwi zania zada  od 26. do 34. zapisz czytelnie i starannie  

w wyznaczonych miejscach. Pomy ki przekre laj.  

 

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

napisem Brudnopis. Zapisy w brudnopisie nie b d  sprawdzane 

i oceniane. 

dysleksja 

Czas pracy: 
120 minut 

 
 
 
 

Liczba punktów 
do uzyskania: 50 
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Zadanie 1. (0-1) 
Wska  zestaw, w którym prawid owo uporz dkowano etapy integracji gospodarczej 
krajów Unii Europejskiej. 
 

A. Wspólny rynek, strefa wolnego handlu, unia walutowa, unia celna. 

B. Unia celna, unia walutowa, strefa wolnego handlu, wspólny rynek. 

C. Unia walutowa, wspólny rynek, strefa wolnego handlu, unia celna. 

D. Strefa wolnego handlu, wspólny rynek, unia celna, unia walutowa. 

 
 
Wykres do zadania 2. 

Struktura zatrudnienia w krajach o ró nym poziomie rozwoju 
d

Polska 

Kraj nisko rozwini ty 

Kraj nale cy do Unii Europejskiej 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

rolnictwo przemys us ugi 

 

Zadanie 2. (0-1) 
Na podstawie analizy wykresu doko cz poni sze zdanie.  
W krajach wysoko rozwini tych najwi cej ludzi zatrudnionych jest 
 

A. w us ugach.   B. w rolnictwie.       C. w przemy le.           D. nie ma regu y. 

 

 

Zadanie 3. (0-1) 
Ustal kolejno  ustawienia S o ca, Ziemi i Ksi yca w czasie za mienia S o ca. 
 
A. S o ce, Ksi yc, Ziemia. 

B. Ziemia, S o ce, Ksi yc. 

C. Ksi yc, S o ce Ziemia. 

D. S o ce, Ziemia, Ksi yc. 
 
 
Zadanie 4. (0-1) 
Stan atmosfery w danym miejscu i w danej chwili to 
 

A. meteorologia.           B. klimat.                        C. pogoda.                       D. synoptyka. 
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Zadanie 5. (0-1) 
rednia temperatura powietrza od poniedzia ku do rody wynosi a 15 0C. Natomiast 

od tego samego poniedzia ku do czwartku 17 0C. Jaka by a temperatura w czwartek? 
 
A. 17 

0
C                         B. 19 

0
C                       C. 20 

0
C                             D. 23 

0
C 

 
 
Zadanie 6. (0-1) 

Wiatr wieje z szybko ci  1
s

m
. Ile to kilometrów na godzin ? 

A. 3,6
h

km
  B. 60

h

km
  C. oko o 16,7

h

km
  D. oko o 0,2

h

km
 

 
  
Zadanie 7. (0-1) 
Je eli wiatr wieje w twarz, nale y oddycha  g boko.  
Mo na wtedy zauwa y , e podczas wdechu  
 
A. kurczy si  przepona i rozlu niaj  si  mi nie mi dzy ebrowe. 

B. rozlu nia si  przepona i rozlu niaj  si  mi nie mi dzy ebrowe.  

C. kurczy si  przepona i kurcz  mi nie mi dzy ebrowe. 

D. rozlu nia si  przepona i kurcz  si  mi nie mi dzy ebrowe. 

 

 
 
Zadanie 8. (0-1) 
Sok, z ugotowanej w wodzie czerwonej kapusty, wskazuje 
 

A. odczyn tylko roztworu zasady. 

B. obecno  wszystkich jonów w roztworze. 

C. odczyn tylko roztworu kwasu. 

D. odczyn roztworu. 

 

 
Zadanie 9. (0-1) 
Wiele rodzin segreguje mieci w swoim domu. Najwi cej odpadów trafia do pojemnika 
z przeznaczeniem na kompost. Wska , których z poni szych odpadków nie mo na tam 
wyrzuci .  
 
A. Fusy od kawy i herbaty. 

B. Skorupki od jaj.  

C. Kartony po mleku. 

D. Obierki z warzyw i owoców. 
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Zadanie 10. (0-1) 
Rysunek przedstawia zestaw do wiadczalny do wykazania zjawiska osmozy.  

Szklana rurka z podzia k

 
Je eli wszystko wykonamy prawid owo, to po up ywie pó  godziny zaobserwujemy 
 

A. zabarwienie wody w zlewce na kolor herbaciany. 

B. wzrost poziomu herbaty w szklanej rurce. 

C. spadek poziomu herbaty w szklanej rurce. 

D. s odki smak wody w zlewce. 

 

 

Informacja do zada  11., 12., i 13.  

 
Najwi ksze znaczenie maj  plantacje herbaty w Chinach po udniowo-wschodnich 

(g ównie Yunan) oraz w Indiach (Asam, Madras). Herbaty z Cejlonu uwa ane s  ze wzgl dów 

na smak i aromat za najlepsze na wiecie. Uprawy krzewu herbacianego w Indonezji 

po o one s  na wysoko ci od 200 - 1500 m. n.p.m. na Sumatrze i do 1800 na Jawie. Plantacje 

herbaty po o one s  równie  w Kenii, Turcji i Gruzji oraz wzd u  czarnomorskiego wybrze a 

Kaukazu zachodniego i we wschodniej cz ci Niziny La Platy.  

Krzewy herbaciane wymagaj  du o s o ca i obfitych regularnych deszczów. G ówny 

obszar upraw rozci ga si  w pasie pomi dzy 45
0 
N  a 30

0 
S. 

 
Zadanie 11. (0-1) 
Gdzie produkuje si  najlepsze gatunki herbaty? 
 
A. W Chinach. B. W Indiach.  C. Na Cejlonie.  D. W Indonezji. 

 

 

Zadanie 12. (0-1) 
Jakie klimaty s  najkorzystniejsze dla uprawy herbaty? 
 
A. Umiarkowany i równikowy. 

B. Umiarkowany i zwrotnikowy. 

C. Równikowy i ródziemnomorski. 

D. Zwrotnikowy i równikowy. 

 

Gumowy 

B ona pó przepuszczalna (celofan)

Woda destylowana

50% roztwór pos odzonej herbaty 

Zlewka

 

Poziom roztworu herbatyLejek 
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Zadanie 13. (0-1) 
Który diagram ilustruje temperatur  powietrza i opady w ci gu roku odpowiednie 
dla uprawy herbaty? 

A. B. 

C. D. 

 

Zadanie 14. (0-1) 
Li ciaste herbaty Yunan, Asam i Madras zmieszano w stosunku 1:2:5 i otrzymano 
40 gramów mieszanki herbacianej. Ile gramów herbaty Asam jest w tej mieszance? 
 
A. 5g      B. 8g      C. 10 g   D. 20g 

 

 

Informacja do zada  15 – 17.  

Powierzchnia upraw i zbiory herbaty w wybranych krajach. 

Zbiory  Powierzchnia 

w tys. ha w tys. ton na jednego mieszka ca w kg 

 m n p 

wiat        2331      2734 0,5 

Chiny 900 633 0,5 

Indie 440 785 0,8 

Sri Lanka 188 277                     14,9 

Kenia 110 221 6,7 

Indonezja 117 162 0,8 

Turcja    77 121 1,9 

 

 
Zadanie 15. (0-1) 
Który kraj jest najwi kszym producentem herbaty? 
 
A. Chiny.           B. Indie.      C. Sri Lanka.   D.Turcja. 

Strona 5 z 13 

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl



Zadanie 16. (0-1) 
Jaki jest udzia  procentowy herbaty indyjskiej w zbiorach wiatowych? 
 
A.28,7%     B.22,1%     C. 18,9%              D.  8,1% 

 

 
Zadanie 17. (0-1) 
Ile hektarów zajmuj  plantacje herbaty w krajach innych ni  wymienione w tabeli? 
 
 A. 499 000 ha    B. 599 000 ha    C. 1 499 000 ha             D. 1 599 000 ha 

 

 
Zadanie 18. (0-1) 
Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli mo na obliczy  liczb  ludno ci 
w podanych pa stwach. Wska  wyra enie algebraiczne, które s u y takiemu obliczeniu. 
 

A.  m·n      B.  
n

m
      C. 

p

m
   D. 

p

n
 

 

Zadanie 19. (0-1) 
Herbata jest w naszej diecie wa nym ród em fluoru.  Pierwiastek ten 
 

A. zapobiega próchnicy z bów. 

B. jest potrzebny do wytwarzania hormonów tarczycy. 

C. jest sk adnikiem hemoglobiny. 

D. przyspiesza gojenie si  ran. 

 
 
Zadanie 20. (0-1) 

Atom fluoru   sk ada si  z F19
9

 

 protonów neutronów elektronów

A. 10 19 10 

B. 10 9 10 

C. 9 19 9 

D. 9 10 9 
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Zadanie 21. (0-1) 
Aby zaparzy  herbat , do kubka w kszta cie walca, wlano (równym strumieniem) 
gor c  wod . Który wykres prawid owo przedstawia, jak zmienia si  poziom wody 
w kubku? 
 
p.w.*                   p.w.    p.w.     p.w. 

 

 

 

 

 
 

                  czas                                             czas                                      czas                       czas  

      A.                 B.                               C.                                D. 

*( p.w. – poziom wody )       

 

 

Zadanie 22. (0-1) 
Gor ca herbata przekazuje energi  metalowej y eczce, kubkowi i powietrzu nad 
kubkiem. Przeanalizuj rysunek i wska  procesy, które tam zachodz . 

A. a- konwekcja, b- przewodnictwo, c- promieniowanie 

B. b- konwekcja, a- przewodnictwo, c- promieniowanie 

C. c- konwekcja, b- przewodnictwo, a- promieniowanie  

D. c- konwekcja, a- przewodnictwo, b- promieniowanie  

 
Zadanie 23. (0-1) 
Do herbaty wsypano cukier. Wska  zdanie informuj ce, kiedy cukier rozpu ci si  
najszybciej. 
 

A. Po wsypaniu do gor cej herbaty drobnoziarnistych kryszta ków cukru i zamieszaniu. 

B. Po wsypaniu do gor cej herbaty grubych kryszta ków cukru i zamieszaniu. 

C. Podczas mieszania cukru drobnokrystalicznego w herbacie o temperaturze pokojowej.  

D. Podczas mieszania cukru grubokrystalicznego w zimnej herbacie.  

 
Zadanie 24. (0-1) 
Szklanka herbaty pos odzona jedn  y eczk  cukru to 
 
A. zwi zek chemiczny  

B. roztwór nasycony  

C. mieszanina  

D. zawiesina 

 

 

b – powietrze nad kubkiem 

a - metalowa y eczka 

powierzchnia kubkac –
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Zadanie 25. (0-1) 
Trzustka produkuje enzym, który rozk ada cukier. 
Organ ten oznaczony jest, na rysunku przedstawiaj cym  
budow  uk adu pokarmowego cz owieka, cyfr  
 
A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

 
 
Zadanie 26. (0-2) 
Do 200 g herbaty dodano y eczk  cukru (3 g). Oblicz st enie procentowe otrzymanego 
roztworu.  
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odp. ............................................................................................................................................  

 

 

Zadanie 27. (0-3) 
Jak  d ugo  powinna mie  y eczka, aby - przy takim u o eniu jak na rysunku -  
wystawa a z kubka oko o 3 cm? 
 

6 cm 

8cm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odp. ............................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................... 
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Zadanie 28. (0-4) 
Ewa wla a po 200 ml gor cej herbaty do dwóch kubków z tego samego materia u. 
 

kubek 1 kubek 2

 

 

 

 

 

 

Temperatur  w ka dym kubku mierzy a co kilka minut; a  do momentu, gdy w obu 
kubkach by a taka sama temperatura. Rezultat swoich pomiarów przedstawi a 
na poni szym wykresie. 

Wykres pomiarów wykonanych  przez Ew

0
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kubek 1 kubek 2

 

Jaki wniosek mo esz sformu owa  na podstawie wyników tego do wiadczenia? 

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

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

 
Na podstawie wykresu uzasadnij, e Ewa w a ciwie dokonywa a pomiaru temperatury.  

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

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

 

Jaka temperatura by a w pokoju, w którym przeprowadzano do wiadczenie?  

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

 

kubek 3 

Ewa powtórzy a to samo do wiadczenie z trzecim kubkiem, wykonanym 
z tego samego materia u co pozosta e dwa kubki. 
 

 

Na wykresie narysuj trzeci  lini , która odpowiada pomiarowi temperatury dla kubka 3.  
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Zadanie 29. (0-3) 
Kubek z wrz c  wod  stoi w pokoju, w którym temperatura powietrza wynosi 200C. 
Ile energii odda otoczeniu ten kubek, o pojemno ci 200 g, do chwili ostygni cia? 

Przyjmij, e ciep o w a ciwe herbaty wynosi: 4200 
C0kg

J . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odp. ............................................................................................................................................  

 

Zadanie 30. (0-2) 
Ewa wlewaj c wrz c  wod  do kubka pola a sobie d o . Oblane miejsce bardzo 
zaczerwieni o si  i po chwili zauwa y a p cherze. Co powinna zrobi ? 
 
.......................................................................................................................................................

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

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

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

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

 

Zadanie 31. (0-2) 
Co stygnie pr dzej: 200 ml herbaty w szklance, czy tyle samo herbaty w metalowym 
kubeczku o takich samych wymiarach jak szklanka? Odpowied  uzasadnij. 
 
.......................................................................................................................................................

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

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

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

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 32. (0-5) 
Masz 3 kubki o wymiarach zewn trznych: wysoko  10 cm, rednica dolna 6 cm, 
rednica górna 8 cm.  

 
 
 
 
 
Zaprojektuj otwarte prostopad o cienne pude ko (bez przykrycia) tak, aby zmie ci  
w nim te trzy kubki. Przy pakowaniu nie mo na wk ada  kubka w kubek. 
Wskazówka. Najpierw ustal mo liwie najmniejsze wymiary pude ka (odpowiednio 

ustawiaj c kubki) i wpisz je na modelu.  

Nast pnie narysuj siatk  pude ka w skali 1:4 i podaj wymiary siatki w skali.  
Oblicz, ile cm2 papieru trzeba zu y  na wyklejenie wn trza zaprojektowanego pude ka. 
                 

                                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

b = 

H =  

a =  

                                 

                 

                 

Odpowied . 
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Zadanie 33. (0-2)  
Rysunek przedstawia budow  anatomiczn  blaszki li cia herbaty.  
 

skórka górna

 
Podaj nazw  elementu oznaczonego X. 

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

 
Okre l funkcj , jak  pe ni element X. 

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

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

 
Zadanie 34. (0-2)  
Na dwóch kontynentach zacieniuj obszary upraw herbaty.  
Wskazówka. Skorzystaj z tekstu do zadania 13. 

 

 

 

 

skórka dolna

wi zka przewodz ca 

X

aparat szparkowy 
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Brudnopis 
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