Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl

UZUPEàNIA ZESPÓà
NADZORUJĄCY

WPISUJE UCZEē
DATA URODZENIA UCZNIA

KOD UCZNIA

dzieĔ miesiąc

miejsce
na naklejkĊ
z kodem

rok
dysleksja

PRÓBNY EGZAMIN
Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW
MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH
W GIMNAZJUM

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

3. Czytaj uwaĪnie wszystkie teksty i zadania.
4. Rozwiązania zapisuj dáugopisem lub piórem z czarnym
tuszem/atramentem. Nie uĪywaj korektora.
5. W zadaniach od 1. do 25. są podane cztery odpowiedzi: A, B, C, D.
Odpowiada im nastĊpujący ukáad na karcie odpowiedzi:
A

B

C

Liczba punktów
do uzyskania: 50

D

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

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

7. Rozwiązania zadaĔ od 26. do 33. zapisz czytelnie i starannie
w wyznaczonych miejscach. Pomyáki przekreĞlaj.
8. Redagując odpowiedzi do zadaĔ, moĪesz wykorzystaü miejsca opatrzone
napisem Brudnopis. Zapisy w brudnopisie nie bĊdą sprawdzane
i oceniane.
GM-A1

Powodzenia!

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl

Informacja do zadaĔ 1. i 2.
Rysunki przedstawiają niĪ i wyĪ baryczny na póákuli póánocnej.
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Zadanie 1. (0-1)
Analizując powyĪsze rysunki, moĪna stwierdziü, Īe
A. w niĪu barycznym ciĞnienie maleje ku Ğrodkowi ukáadu barycznego, a w wyĪu wzrasta.
B. w wyĪu barycznym ciĞnienie maleje ku Ğrodkowi ukáadu barycznego, a w niĪu wzrasta.
C. w niĪu i wyĪu barycznym ciĞnienie wzrasta ku Ğrodkowi ukáadu barycznego.
D. w wyĪu i niĪu barycznym ciĞnienie maleje ku Ğrodkowi ukáadu barycznego.
Zadanie 2. (0-1)
Strzaáki na rysunkach przedstawiają kierunki wiatrów. Na póákuli póánocnej w ukáadzie
wyĪu barycznego wiatr wieje
A. od Ğrodka ukáadu barycznego z odchyleniem w lewo.
B. od Ğrodka ukáadu barycznego z odchyleniem w prawo.
C. ku Ğrodkowi ukáadu barycznego z odchyleniem w lewo.
D. ku Ğrodkowi ukáadu barycznego z odchyleniem w prawo.
Zadanie 3. (0-1)
CieĔ przedmiotu w terenie przesuwa siĊ w ciągu dnia wraz z widomym ruchem SáoĔca.
O godzinie 1800 czasu sáonecznego w dniach równonocy cieĔ przedmiotu wskaĪe
kierunek
A. póánocny.

B. poáudniowy.

C. wschodni.
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D. zachodni.
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Zadanie 4. (0-1)
Rysunek przedstawia zjawisko zaümienia SáoĔca.

KsiĊĪyc
SáoĔce

Z rysunku wynika, Īe zaümienie SáoĔca nastĊpuje wówczas, gdy
A. KsiĊĪyc znajduje siĊ pomiĊdzy Ziemią a SáoĔcem i cieĔ Ziemi pada na KsiĊĪyc.
B. KsiĊĪyc znajduje siĊ pomiĊdzy Ziemią a SáoĔcem i cieĔ KsiĊĪyca pada na ZiemiĊ.
C. Ziemia znajduje siĊ pomiĊdzy KsiĊĪycem a SáoĔcem i cieĔ Ziemi pada na KsiĊĪyc.
D. SáoĔce znajduje siĊ pomiĊdzy Ziemią a KsiĊĪycem i cieĔ KsiĊĪyca pada na ZiemiĊ.

Zadanie 5. (0-1)
Poranne przygruntowe przymrozki, wystĊpujące wczesną wiosną, spowodowane są
napáywem nad PolskĊ mas powietrza
A. arktycznego.
C. polarnego morskiego.

B. zwrotnikowego.
D. polarnego kontynentalnego.

Zadanie 6.(0-1)
Ptaki strosząc pióra o Ğwicie, zabezpieczają siĊ przed
A. upaáem.

B. cháodem.

C. wilgocią.

D. urazami.

Zadanie 7. (0-1)
Chcąc otrzymaü roĞliny o nowych cechach, ogrodnik powinien wykorzystaü
do rozmnaĪania
A. ich nasiona.

B. ich bulwy.

C. ich rozáogi.

D. ich cebule.

Zadanie 8. (0-1)
ZawartoĞü witaminy C w owocach gáogu jest równa 1,5%. IloĞü witaminy C w jednym
kilogramie owoców gáogu wynosi
A. 0,15 g

B. 1,50 g

C. 15,0 g
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D. 150 g
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Zadanie 9. (0-1)
Oddziaáywanie miĊdzy borowikami a sosnami polega na
A. czerpaniu obopólnych korzyĞci.
B. rywalizacji o te same zasoby Ğrodowiska.
C. czerpaniu korzyĞci przez grzyby bez szkodzenia drzewom.
D. pobieraniu przez grzyby substancji odĪywczych z jednoczesnym osáabianiem drzew.

Informacja do zadaĔ 10. i 11.
W czasie snu zdrowy czáowiek, Ğredniego wzrostu i ciĊĪaru ciaáa, zuĪywa okoáo 1800 kcal na
dobĊ. Tabela ilustruje zmiany dobowego zapotrzebowania na energiĊ ludzi róĪnych zawodów.
Zawód
Krawiec
Mechanik
Stolarz

Dobowe zuĪycie energii w stosunku
do 1800 kcal
149%
177%
181%

Zadanie 10. (0-1)
ZuĪycie energii w czasie doby przez osobĊ pracującą w zawodzie mechanika jest równe
A. 3186 kcal

B. 1977 kcal

C. 1623 kcal

D. 177 kcal

Zadanie 11. (0-1)
O ile kilokalorii wiĊcej zuĪyje organizm czáowieka pracującego w zawodzie stolarza niĪ
krawca?
A. 32 kcal

B. 72 kcal

C. 330 kcal

D. 576 kcal

Informacja do zadaĔ 12. i 13.
Podczas remontu áazienki glazurnik planuje wyáoĪyü podáogĊ terakotą. Podáoga ma wymiary
2,4 m × 2,7 m. Na straty naleĪy doliczyü 10% terakoty.
Zadanie 12. (0-1)
Jaką najmniejszą liczbĊ peánych m2 terakoty naleĪy zakupiü, aby nie zabrakáo jej do
wyáoĪenia podáogi?
A. 7 m2

B. 8 m2

C. 11 m2

D. 12 m2

Zadanie 13. (0-1)
Páytka terakoty ma ksztaát kwadratu o boku 30 cm. Ile dokáadnie sztuk páytek potrzeba
byáoby do wyáoĪenia podáogi, gdyby nie byáo Īadnych strat?
A. 17

B. 34

C. 72
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Zadanie 14. (0-1)
DĨwiĊki muzyki páynącej z radia sáychaü w kaĪdym pomieszczeniu mieszkania dziĊki
zjawiskom odbicia oraz
A. ugiĊcia (dyfrakcji) fali akustycznej.
B. ugiĊcia (dyfrakcji) fali radiowej.
C. zaáamania fali akustycznej.
D. zaáamania fali radiowej.

Zadanie 15. (0-1)
CzĊstotliwoĞü dĨwiĊku wydawanego przez strunĊ instrumentu muzycznego zaleĪy od jej
dáugoĞci i naprĊĪenia. Efektywnym sposobem uzyskania dĨwiĊku o wiĊkszej
czĊstotliwoĞci jest
A. zwiĊkszanie naprĊĪenia struny i jej dáugoĞci.
B. zmniejszanie naprĊĪenia struny i jej dáugoĞci.
C. zmniejszanie naprĊĪenia struny i zwiĊkszanie jej dáugoĞci.
D. zwiĊkszanie naprĊĪenia struny i zmniejszanie jej dáugoĞci.

Informacja do zadaĔ 16. i 17.
Kuba wybiera siĊ na wakacyjną wycieczkĊ, której koszt ma wynosiü 285 záotych. Uzbieraá juĪ
120 zá i co miesiąc odkáada po 15 zá.
Zadanie 16. (0-1)
Który zapis przedstawia zaleĪnoĞü zaoszczĊdzonych záotych (y) od liczby miesiĊcy (x)?
A. y = 120 x + 15
B. 120 y + 15 = x
C. y = 15 x + 120
D. 120 y = 15 x

Zadanie 17. (0-1)
Ile minimalnie miesiĊcy oszczĊdzania wystarczy, aby Kuba zebraá kwotĊ potrzebną na
wyjazd?
A. 13

B. 12

C. 11
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Informacja do zadaĔ 18. – 19.
Diagram przedstawia, ile czasu przeznacza Kuba na róĪne czynnoĞci w ciągu doby.
codzienna toaleta
1h

dojazdy 0,5 h
zajĊcia szkolne
6h

posiáki 1,5 h

zajĊcia
pozalekcyjne
1,5 h

sen 8 h

odrabianie lekcji
2,5 h

czas wolny

Zadanie 18. (0-1)
Jaką czĊĞü doby stanowi czas wolny?
A.

1
12

B.

1
8

C.

1
6

D.

1
3

Zadanie 19. (0-1)
Z powyĪszego diagramu wynika, Īe

A. Kuba przeznacza na sen 30% doby.
B. Kuba spĊdza w szkole trzecią czĊĞü doby.
C. dojazdy zajmują Kubie dwunastą czĊĞü doby.
D. zajĊcia szkolne trwają o 25% krócej niĪ sen.

Zadanie 20. (0-1)
Stosunek czasu trwania zajĊü pozalekcyjnych do czasu trwania zajĊü szkolnych jest
równy

A. 3 : 0,5

B. 6 : 1,5

C. 0,5 : 3
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Zadanie 21. (0-1)
Na wykresach przedstawiono jak podczas ogrzewania zmienia siĊ temperatura 1 kg wody
i 1 kg benzyny.
5

temperatura (qC)

4,5
4
3,5
3

benzyna

2,5

woda

2
1,5
1
0,5
0
0

2,1

4,2

6,3

8,4

10,5

12,6

14,7

16,8

18,9

21

dostarczone ciepáo (kJ)
Z wykresu wynika, Īe chcąc podwyĪszyü temperaturĊ 2 kg wody i 2 kg benzyny o 4 qC,
naleĪy dostarczyü

A. wodzie 33,6 kJ, a benzynie 16,8 kJ ciepáa.
B. wodzie 16,8 kJ, a benzynie 33,6 kJ ciepáa.
C. wodzie 16,8 kJ, a benzynie 8,4 kJ ciepáa.
D. wodzie 8,4 kJ, a benzynie 16,8 kJ ciepáa.

Zadanie 22. (0-1)
W wodzie mineralnej znajduje siĊ siarczan(VI) sodu. ReakcjĊ dysocjacji tej soli
przedstawia równanie

A. Na2SO4 Æ 2Na+ + SO4 2C. Na2SO4 Æ Na2+ + SO4 2-

B. Na2SO4 Æ 2Na+ + 4SO 2D. Na2SO4 Æ 2Na- + SO4 2+

Zadanie 23. (0-1)
Aby zapobiegaü próchnicy zĊbów, naleĪy stosowaü pastĊ wzbogaconą

A. w jod.

B. we fluor.

C. w wapĔ.

D. w magnez.

Zadanie 24. (0-1)
Gáównym skáadnikiem pasty do zĊbów jest wĊglan magnezu (MgCO3). Masa atomowa
Mg jest równa 24 u, C – 12 u, a O – 16 u. ZawartoĞü procentowa magnezu w tym
związku jest równa okoáo

A. 57,2%

B. 28,6%

B. 14,3%
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Zadanie 25. (0-1)
Rysunek przedstawia budowĊ zĊba.

1
2
3

Cyframi 1, 2, 3, oznaczono

A. 1 – miazgĊ, 2 – zĊbinĊ, 3 – szkliwo.
C. 1 – zĊbinĊ, 2 – miazgĊ, 3 – szkliwo.

B. 1 – szkliwo, 2 – zĊbinĊ, 3 – miazgĊ.
D. 1 – szkliwo, 2 – miazgĊ, 3 – zĊbinĊ.

Informacja do zadaĔ 26., 27.
W tabeli przedstawiono wyniki badania poziomu cukru we krwi u trzech pacjentów.
StĊĪenie glukozy we krwi w mg/100 ml
wynik badania
Pacjent
Piotr
Marcin
Grzegorz

na czczo
(przed jedzeniem)
75
123
100

godzinĊ
po Ğniadaniu
135
220
155

prawidáowy poziom
na czczo

godzinĊ
po posiáku

poniĪej 110

poniĪej 160

Na podstawie: Encyklopedia zdrowia, pod red. W. Gomuáki i W. Rewelskiego, Warszawa 1993 r.

Zadanie 26. (0-2)
Analizując przedstawione w tabeli wyniki badaĔ, wskaĪ, który z pacjentów moĪe byü
chory na cukrzycĊ. Swoją odpowiedĨ uzasadnij, wykorzystując informacje z tabeli.

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Zadanie 27. (0-1)
WyjaĞnij, dlaczego godzinĊ po posiáku wzrasta stĊĪenie glukozy we krwi.

.......................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………...
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Zadanie 28. (0-3)
Na spacerze w parku Ania zmierzyáa, Īe jej cieĔ jest o 20 cm dáuĪszy niĪ cieĔ jej
máodszej siostry. Ania ma 160 cm wzrostu, a jej siostra jest o 10 cm niĪsza. Jakie
dáugoĞci miaáy cienie obu dziewczynek? Zapisz obliczenia.

OdpowiedĨ: …………………………………………………………………………………….

Zadanie 29. (0-4)
Przekątna ekranu telewizora ma 28 cali, czyli okoáo 70 cm, gdyĪ 1 cal § 2,5 cm. Oblicz,
ile cali ma przekątna ekranu, który jest prostokątem o wymiarach 28 cm u 21 cm.
Zapisz obliczenia.

OdpowiedĨ: …………………………………………………………………………………….
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Zadanie 30. (0-3)
Miguel mieszka w miejscowoĞci leĪącej na poáudniku 45 qW, a Swietáana w miejscowoĞci
leĪącej na poáudniku 30 qE. Miguel zadzwoniá do Swietáany, gdy jego zegarek pokazywaá
godzinĊ 17:00. Którą godzinĊ pokazywaá wtedy zegarek Swietáany? Zapisz obliczenia.

OdpowiedĨ: ………………………………………………………………………………….….

Zadanie 31. (0-3)
Wykres przedstawia, jak poruszaá siĊ pociąg osobowy rozpĊdzający siĊ do uzyskania
ustalonej prĊdkoĞci.

§m·
v¨
© s ¹̧
20

0

50

t (s)

Oblicz drogĊ, na której pociąg przyspieszaá. Zapisz obliczenia.

OdpowiedĨ: ……………………………………………………………………………………..
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Zadanie 32. (0-4)
Do sporządzenia zaprawy murarskiej potrzebne jest wapno gaszone, czyli wodorotlenek
wapnia (Ca(OH)2). Związek ten otrzymuje siĊ w reakcji tlenku wapnia (CaO), zwanego
wapnem palonym, z wodą. Proces ten przedstawia równanie:
CaO + H2O o Ca(OH)2.
Ile dwudziestokilogramowych worków wapna palonego powinien zakupiü murarz, aby
uzyskaü z niego 148 kg wapna gaszonego? Zapisz obliczenia. (Masa atomowa Ca jest
równa 40 u, O – 16 u, H – 1 u).

OdpowiedĨ: …………………………………………………………………………………….

Zadanie 33. (0-5)
10 m
Dach domu pana Kowalskiego ma ksztaát
i wymiary figury przedstawionej na rysunku.
5m
5m
Pan Kowalski przeznaczyá 2800 záotych na
zakup dachówki ceramicznej do pokrycia
caáego dachu.
Hurtownia oferuje dachówki w dwóch gatunkach: I – 3 zá (brutto) za sztukĊ i II gatunek
– 2,70 zá (brutto) za sztukĊ. Ile najwiĊcej sztuk dachówek I gatunku moĪe zakupiü pan
Kowalski, jeĪeli 10 dachówek wystarcza na pokrycie 1 m2 dachu? Zapisz obliczenia.

OdpowiedĨ: ……………………………………………………………………………………..
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Brudnopis
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