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KKlluucczz  ooddppoowwiieeddzzii  ddoo  zzaaddaańń  

SScchheemmaatt  ppuunnkkttoowwaanniiaa

Odpowiedzi

Matematyka
Tekst do zadań od 1. do 5.

Do 1840 r. Wisła miała swoje główne ujście
w Zatoce Gdańskiej w Gdańsku. Jednak oka-
zało się ono niewystarczające dla oddania nad-
miaru wód morzu. W nocy z dnia 31 stycznia
na 1 lutego 1840 r. potężny zator lodowy spo-
wodował zablokowanie odpływu wód wiśla-
nych w kierunku Gdańska. Wezbrane wody ru-
nęły w kierunku Bałtyku, przerywając Mierze-
ję Wiślaną w okolicach Górek Wschodnich. W
ten sposób powstało nowe ramię i nowe ujście
Wisły. Ponadto powstał półwysep, którego za-
chodnią część stanowił teren obecnej Wyspy
Sobieszewskiej. 

W celu stworzenia lepszych warunków od-
pływu wód wiślanych i lodów w latach 1889-
1895 między Świbnem a Mikoszewem przeko-
pano kanał o długości 7,1 km. W ten sposób Wi-
sła otrzymała nowe główne ujście, a zachodnia
część półwyspu z 1840 r. stała się w 1895 r. wy-
spą nazwaną później Sobieszewską. Od 1973 r.,
po włączeniu jej w granice administracyjne
miasta, jest nadmorską dzielnicą Gdańska. 

NA PODSTAWIE HTTP://WWW.GDANSK.PL

11..  WWyyssppaa  SSoobbiieesszzeewwsskkaa  ppoowwssttaałłaa  
A. w pierwszej połowie XVIII wieku. 
B. w drugiej połowie XVIII wieku.
C. w pierwszej połowie XIX wieku.
D. w drugiej połowie XIX wieku.

22..  IIllee  llaatt  ttrrwwaałłaa  bbuuddoowwaa  kkaannaałłuu??
A. 16 B. 14 C. 6 D. 4

33..  KKttóórrąą  rroocczznniiccęę  ppoowwssttaanniiaa  oobbcchhooddzziiłłaa  WWyy--
ssppaa  SSoobbiieesszzeewwsskkaa  ww  rrookkuu  wwłłąącczzeenniiaa  jjeejj  ww  ggrraa--
nniiccee  aaddmmiinniissttrraaccyyjjnnee  GGddaańńsskkaa??
A. 178 B. 122 C. 78 D. 22

44..  WW  kkttóórryymm  sszzeerreegguu  uuppoorrzząąddkkoowwaannoo  cchhrroonnoo--
llooggiicczznniiee  wwyyddaarrzzeenniiaa??

A. Powstanie półwyspu. Powstanie wyspy.
Budowa kanału. Włączenie wyspy w granice
administracyjne Gdańska. 

B. Powstanie półwyspu. Budowa kanału.
Powstanie wyspy. Włączenie wyspy w granice
administracyjne Gdańska.

C. Budowa kanału. Powstanie półwyspu.
Powstanie wyspy. Włączenie wyspy w granice
administracyjne Gdańska. 

D. Budowa kanału. Powstanie wyspy.  Po-
wstanie półwyspu. Włączenie wyspy w grani-
ce administracyjne Gdańska. 

55..  IIllee  mmeettrróóww  mmaa  ddłłuuggoośśćć  kkaannaałłuu??  
A. 7,1 B.71 C. 710 D. 7100

Tekst do zadań 6. i 7.
Wyspę Sobieszewską ze stałym lądem łą-

czy pontonowy most o długości około 180 m
składający się z 9 przęseł. Środkowe ruchome
przęsło o długości 30 m służy do otwierania
mostu.

66..  JJaakkąą  cczzęęśśćć  ddłłuuggoośśccii  mmoossttuu  ssttaannoowwii  ddłłuuggoośśćć
rruucchhoommeeggoo  pprrzzęęssłłaa??

A. B. C. D. 

77..  JJaakkąą  ddłłuuggoośśćć  mmaa  mmoosstt  ppoonnttoonnoowwyy  nnaa  ppllaanniiee
ww  sskkaallii  11::  2200  000000??
A. 0,9 m B. 0,9 cm C. 3,6 m D. 3,6 cm

88..  NNaa  tteerreenniiee  wwyyssppyy  ww  ŚŚwwiibbnniiee  zznnaajjdduujjee  ssiięę
ppoorrtt  rryybbaacckkii..  JJeesstt  ttoo  bbaasseenn  oo  ddłłuuggoośśccii  116600  mm  ii  sszzee--
rrookkoośśccii  9900  mm..  IIllee  wwyynnoossii  ppoollee  pprroossttookkąąttaa  oo  wwyy--
mmiiaarraacchh  ttaakkiicchh  jjaakk  wwyymmiiaarryy  bbaasseennuu  ww  ŚŚwwiibbnniiee??

A. 250 m2 C. 1440 m2

B. 500 m2 D. 14400 m2

99..  IIllee  mm33 wwooddyy  ppoottrrzzeebbaa  ddoo  nnaappeełłnniieenniiaa  pprroossttoo--
ppaaddłłoośścciieennnneeggoo  bbaasseennuu  oo  wwyymmiiaarraacchh  116600  mm  xx
9900 mm  xx  22,,55  mm??
.....................................................................................

Tekst do zadań od 10. do 13.
Od 14.04.2007 r. do 30.11.2007 r. między Świb-

nem a Mikoszewem w godzinach od 5.20 do 22.00
jest czynna przeprawa promowa. Prom odpły-
wa ze Świbna do Mikoszewa co pół godziny. Pier-
wszy prom wypływa ze Świbna o 6.00, a ostatni
wraca z  Mikoszewa przed godziną 22.00.

1100..  PPrrzzeezz  iillee  ddnnii  ww  22000077  rr..  bbęęddzziiee  cczzyynnnnaa  pprrzzee--
pprraawwaa  pprroommoowwaa??
A. 230 B. 231 C. 228 D. 227

1111..  JJaakk  ddłłuuggoo  ww  cciiąągguu  ddnniiaa  jjeesstt  cczzyynnnnaa  pprrzzee--
pprraawwaa  pprroommoowwaa??

A. 17 h 20 min
B. 16 h 20 min
C .17 h 40 min
D. 16 h 40 min

1122..  IIllee  rraazzyy  ww  cciiąągguu  ddoobbyy    pprroomm  ooddppłłyywwaa  zzee
ŚŚwwiibbnnaa??
A. 31 B. 32 C. 33 D. 34

1133..  OO  kkttóórreejj  ggooddzziinniiee  ooddppłłyywwaa  oossttaattnnii  pprroomm
zzee  ŚŚwwiibbnnaa??
A. 5.20 B. 6.00 C. 21.30 D. 22.00

Tekst do zadań od 14. do 16.
CCeennnniikk  pprrzzeewwoozzuu  oossóóbb  ii  ssaammoocchhooddóóww  pprroommeemm

PPrrzzeeddmmiioott  pprrzzeepprraawwyy CCeennaa  
ww  jjeeddnnąą  ssttrroonnęę

Pieszy 2 zł 
Rower* 3 zł 
Motor* 5 zł 
Samochód osobowy do 3,5 tony* 10 zł 
Samochód dostawczy / bus* 15 zł 
Autobus* 40 zł

Uwaga! Mieszkańcy Wyspy Sobieszewskiej 
oraz miejscowości położonych na trasie 

Mikoszewo – Stegna, którzy są tam zameldowani
na stałe, płacą połowę stawki.

*pasażerowie pojazdów nie płacą za przejazd

1144..  IIllee  zzłłoottyycchh  mmuussii  zzaappłłaacciićć  mmiieesszzkkaanniieecc  MMii--
kkoosszzeewwaa  zzaa  pprrzzeepprraawwęę  pprroommeemm  ssaammoocchhoodduu  ddoo--
ssttaawwcczzeeggoo  ww  oobbiiee  ssttrroonnyy??
A. 30 B. 15 C. 60 D. 7,50

1155..  KKttóórree  wwyyrraażżeenniiee  ppoozzwwoollii  oobblliicczzyyćć,,  iillee  zzłłoo--
ttyycchh  kkoosszzttuujjee  pprrzzeepprraawwaa  pprroommoowwaa  ww  jjeeddnnąą  ssttrroo--
nnęę  ddllaa  44  ttuurryyssttóóww  zz  zzaaggrraanniiccyy  ww  ssaammoocchhooddzziiee
oossoobboowwyymm  ii  22  rroowweerrzzyyssttóóww  mmiieesszzkkaajjąąccyycchh  ww
MMiikkoosszzeewwiiee??

A. 4.2+10+3.2 C. 10+2.1,5
B. 4.10+3.2 D. 4.10+2.1,5

1166..  AAuuttookkaarroowwaa  wwyycciieecczzkkaa  zz  2255  ttuurryyssttaammii  zz
ZZaakkooppaanneeggoo  kkoorrzzyyssttaa  zz  pprrzzeepprraawwyy  pprroommoowweejj  ww
ddwwiiee  ssttrroonnyy..  KKoosszztt  pprrzzeepprraawwyy  ww  rróówwnnyycchh  cczzęę--
śścciiaacchh  ppookkrryywwaajjąą  uucczzeessttnniiccyy  wwyycciieecczzkkii..  OObblliicczz,,
iillee  zzłłoottyycchh  mmuussii  zzaappłłaacciićć  kkaażżddyy??
…...............................................................................................
…...............................................................................................

1177..  TTrraassaa  zz  GGddaańńsskkaa  ddoo  KKrryynniiccyy  MMoorrsskkiieejj  pprrzzeezz
ŚŚwwiibbnnoo  mmaa  ddłłuuggoośśćć  5533,,22  kkmm  ii  jjeesstt  oo  2222,,88  kkmm  kkrróótt--
sszzaa  oodd  ttrraassyy  zz  GGddaańńsskkaa  ddoo  KKrryynniiccyy  MMoorrsskkiieejj
pprrzzeezz  NNoowwyy  DDwwóórr  GGddaańńsskkii..  IIllee  kkmm  lliicczzyy  ttrraassaa  zz
GGddaańńsskkaa  ddoo  KKrryynniiccyy  MMoorrsskkiieejj  pprrzzeezz  NNoowwyy  DDwwóórr
GGddaańńsskkii??
…...............................................................................................

Tekst do zadań 18. i 19.
Ośrodek wypoczynkowy położony jest  na

Wyspie Sobieszewskiej w odległości 500 m od
morza na ogrodzonej działce o powierzchni 
12 000 m2. Na terenie ośrodka znajduje się boi-
sko do siatkówki, boisko do piłki nożnej oraz plac
zabaw dla dzieci.

1188..  IIllee  hheekkttaarróóww  mmaa  ppoowwiieerrzzcchhnniiaa  ddzziiaałłkkii??
A. 1,2 B. 12 C.120 D. 1200 

1199..  DDzziiaałłkkaa,,  nnaa  kkttóórreejj  zznnaajjdduujjee  ssiięę  oośśrrooddeekk,,
mmaa  kksszzttaałłtt  pprroossttookkąąttaa,,  kkttóórreeggoo  jjeeddeenn  bbookk  mmaa  ddłłuu--
ggoośśćć  115500  mm..  IIllee  mmeettrróóww  ssiiaattkkii  ppoottrrzzeebbaa  nnaa  ooggrroo--
ddzzeenniiee  tteejj  ddzziiaałłkkii  ppoo  ooddlliicczzeenniiuu  33  mm  nnaa  bbrraammęę  ii  
11  mm  nnaa  ffuurrttkkęę..
…...............................................................................................

2200..  PPllaacc  zzaabbaaww  ddllaa  ddzziieeccii  mmaa  kksszzttaałłtt  ttrraappeezzuu
pprroossttookkąąttnneeggoo,,  kkttóórreeggoo  ppooddssttaawwyy  mmaajjąą  ddłłuuggoo--
śśccii  2222  mm  ii  1188  mm,,  aa    wwyyssookkoośśćć  1155  mm..  PPiiaasskkoowwnniiccaa

zzaajjmmuujjee  ppoowwiieerrzzcchhnnii  ppllaaccuu  zzaabbaaww..  IIllee  mmeettrróóww

kkwwaaddrraattoowwyycchh  zzaajjmmuujjee  ppiiaasskkoowwnniiccaa  ??
…...............................................................................................

2211..  DDłłuuggoośśćć  ooddcciinnkkaa  łłąącczząącceeggoo  cceennttrruumm  GGddaańń--
sskkaa  zz  SSoobbiieesszzeewweemm  nnaa  ppllaanniiee  ww  sskkaallii  11::550000  000000
wwyynnoossii  33  ccmm..  JJaakkaa  jjeesstt  ooddlleeggłłoośśćć  ww  tteerreenniiee  zz  SSoo--
bbiieesszzeewwaa  ddoo  cceennttrruumm  GGddaańńsskkaa??
A. 1,5  km B. 15 km C.1,7 km D. 16,7 km

Rysunki do zadania 22.
Na rysunkach przedstawiono symbole Mia-

sta Gdańska. 

Herb flaga
Miasta Gdańska Miasta Gdańska

Wielki Herb Pieczęć urzędowa
Miasta Gdańska Miasta Gdańska

2222..    JJeeddnnąą  oośś  ssyymmeettrriiii  mmaa  rryyssuunneekk  
A. Herbu Miasta Gdańska.                    
B. Wielkiego Herbu Miasta Gdańska.
C. flagi Miasta Gdańska.  
D. pieczęci urzędowej Miasta Gdańska.

2233..  ŚŚrreeddnniiccaa  ppiieecczzęęccii  uurrzzęęddoowweejj  MMiiaassttaa  GGddaańń--
sskkaa  wwyynnoossii  6622  mmmm..  IIllee  cceennttyymmeettrróóww  mmaa  pprroommiieeńń
kkoołłaa  oo  śśrreeddnniiccyy  ttaakkiieejj  jjaakk  śśrreeddnniiccaa  tteejj  ppiieecczzęęccii??
A. 124 B. 12,4 C. 31 D. 3,1 

2244..  WW  22000044  rr..  nnaajjcciieepplleejjsszzyymm  mmiieessiiąącceemm  ww
GGddaańńsskkuu  bbyyłł  lliippiieecc,,  aa  nnaajjzziimmnniieejjsszzyymm  ssttyycczzeeńń..
ŚŚrreeddnniiaa  tteemmppeerraattuurraa  lliippccaa  wwyynnoossiiłłaa  1177,,66°°CC,,  aa
śśrreeddnniiaa  tteemmppeerraattuurraa  ssttyycczznniiaa  bbyyłłaa  oo  1199,,11°°CC  nniiżż--
sszzaa..  JJaakkaa  bbyyłłaa  śśrreeddnniiaa  tteemmppeerraattuurraa  ssttyycczznniiaa  ddllaa
GGddaańńsskkaa  ww  22000044    rr..??
…...............................................................................................
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NNuummeerr   
zzaadd aanniiaa   

KKrryytteerriiuumm   PPuunnkktt aaccjjaa   

II.. Zgodność z tematem 
Opis dotyczy przedstawionej fotografii.  

00  ––  11  

IIII..  Realizacja tematu 
Uwzględnienie w opisie co najmniej trzech obiektów  
widniejących na fotografii.  

00  ––  11  

IIIIII..  Dobór środków językowych 
Uwzględnienie w opisie wyrazów nazywających stosunki  
przestrzenne, np.: z lewej strony, obok, koło, nieco dalej,  
z boku, nad, z przodu, po obu stronach itd. 

00  ––  11  

IIVV..  Dobór środków językowych 
Wprowadzenie do opisu przymiotników określających,  
np.: kolory, wielkość, kształt itp.  

00  ––  11  

VV..  Kompozycja wypowiedzi 
Zredagowanie wypowiedzi tworzącej spójną całość.   

00  ––  11  

VVII..  Poprawność językowa                         
Dopuszczalne 2 błędy językowe.  

00  ––  11  

VVIIII..  Poprawność ortograficzna 
Dopuszczalne 2 błędy ortograficzne. 

00  ––  11  

99..   

VVIIIIII..  Poprawność interpunkcyjna 
Dopuszczalne 3 błędy interpunkcyjne.  

00  ––  11  

1144..   
Podanie rodzaju słownika  
Słownik poprawnej polszczyzny lub inny słownik, w którym można 
odnaleźć rozstrzygnięcie.  

00  ––  11  

1166..   
Wypisanie z wiersza odpowiednich wersów (wyrazów)  
…cenniejszą od innych; z szafy wyjmuje go babcia ; ostrożnie na stole 
kładzie 

00  ––  11  

II.. Wystąpienie w wypowiedzi odniesienia do przeszłości  
Np. Babcia, pokazując zdjęcia, opowiada o przeszłości  
rodziny; wspomina dawne czasy; odtwarza minione lata;  
opowiada historie rodziny itp.  

00  ––  11  

1177..   

IIII..  Poprawność językowa 
Nie dopuszcza się błędów. 

00  ––  11  

1188..   1. fotogeniczny   2. fotograf  3. fotografia 
4. fotograficzny   5. fotografik  6. fotografować 

00  ––  11  

2266..   

Zapisanie co najmniej dwóch zasad zachowania się osoby  
fotografującej zwierzęta w środowisku naturalnym  
Podane zasady powinny być zgodne z informacjami zawartymi  
w tekście, np.: poznać tryb życia zwierząt, zwyczaje zwierząt;  
wybrać odpowiednie miejsce;  zachowywać się cicho; przygotować 
sprzęt; pomyśleć o dobrej kompozycji o brazu. 

00  ––  11  

2277..   

Podanie co najmniej dwóch cech, którymi powinna się odznaczać 
osoba fotografującą zwierzęta w środowisku natura lnym 
Podane cechy powinny być zgodne z informacjami zawartymi  
w tekście, np.: przewidująca (Nie możemy tutaj liczyć na przypadek); 
cierpliwa, wytrwała (Miałem przed sobą kilka g odzin czuwania); 
spostrzegawcza (Zwierza należy wytropić,…); zorganizowana,  
przewidująca itp.  

00  ––  11  

2288..   

Wyjaśnienie znaczenia związku  
bezkrwawe łowy – przeciwieństwo polowania  
(zabijania zwierząt nie zawsze koniecznego),  
fotografowanie scen z życia zwierząt; „pol owanie z aparatem” 

00  ––  11  

II.. Zredagowanie tekstu zwięzłego i komunikatywnego.  00  ––  11  
IIII..  Umieszczenie w ogłoszeniu niezbędnych informacji: organizator, 
adresat, miejsce, termin, cel.  

00  ––  11  

IIIIII..  Zawarcie w tekście ogłoszenia zachęty, np. zaprezentuj…,  
weź udział, warto zobaczyć  itp. 

00  ––  11  2299..   

IIVV..  Poprawność językowa. 
Nie dopuszcza się błędów językowych.  

00  ––  11  


