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Próbny Egzamin Gimnazjalny z OPERONEM
Część matematyczno-przyrodnicza

Matematyka
Kartoteka testu

Numer 
zadania

Sprawdzana czynność
Uczeń:

Punkt
podstawy programowej Liczba 

punktów
Typ

zadaniaWymagania 
ogólne

Wymagania
szczegółowe

1. – interpretuje dane przedstawione za pomocą 
tabel, diagramów słupkowych i kołowych, 
wykresów;
– wyszukuje, selekcjonuje i porządkuje infor-
macje z dostępnych źródeł

V 9.1.
9.2.

0–1 WW

2. – oblicza procent danej liczby
– interpretuje dane przedstawione za pomocą 
tabel, diagramów słupkowych i kołowych, 
wykresów;
– wyszukuje, selekcjonuje i porządkuje infor-
macje z dostępnych źródeł

IV 5.2.
9.1.
9.2.

0–1 WW

3. – rozpoznaje figury, które mają oś symetrii, 
i figury, które mają środek symetrii, wskazuje 
oś symetrii i środek symetrii figury

V 10.17. 0–1 WW

4. – rozpoznaje figury, które mają oś symetrii, 
i figury, które mają środek symetrii, wskazuje 
oś symetrii i środek symetrii figury

V 10.17. 0–1 WW

5. – interpretuje dane przedstawione za pomocą 
tabel, diagramów słupkowych i kołowych, 
wykresów;
– wyszukuje, selekcjonuje i porządkuje infor-
macje z dostępnych źródeł;
– wyznacza średnią arytmetyczną i medianę 
zestawu danych

II 9.1.
9.2.
9.4.

0–2 PF

6. – dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli liczby 
wymierne;
– oblicza wartości nieskomplikowanych wy-
rażeń arytmetycznych zawierających liczby 
wymierne

IV 2.3.
2.4.

0–2 KO

7. – zapisuje liczby w notacji wykładniczej, tzn. 
w postaci
a · 10k, gdzie: a < 10 oraz k jest liczbą całko-
witą;
– interpretuje dane przedstawione za pomocą 
tabel, diagramów słupkowych i kołowych, 
wykresów

V 3.5.
9.1.

0–1 WW

8. – szacuje wartości wyrażeń arytmetycznych;
– oblicza wartości nieskomplikowanych wy-
rażeń arytmetycznych zawierających liczby 
wymierne;
– przedstawia część pewnej wielkości jako 
procent lub promil tej wielkości i odwrotnie

I 1.6.
2.4.
5.1.

0–3 L
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Numer 
zadania

Sprawdzana czynność
Uczeń:

Punkt
podstawy programowej Liczba 

punktów
Typ

zadaniaWymagania 
ogólne

Wymagania
szczegółowe

9. – zaokrągla rozwinięcia dziesiętne liczb;
– oblicza wartości nieskomplikowanych wy-
rażeń arytmetycznych zawierających liczby 
wymierne;
– zapisuje związki między nieznanymi wiel-
kościami za pomocą układu dwóch równań 
pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi;
– rozwiązuje układy równań stopnia pierwsze-
go z dwiema niewiadomymi;
– za pomocą równań lub układów równań 
opisuje i rozwiązuje zadania osadzone w kon-
tekście praktycznym

III 1.4.
2.4.
7.4.
7.6.
7.7.

0–4 RO

10. – oblicza pole koła, pierścienia kołowego, 
wycinka kołowego

IV 10.6. 0–3 KO

11. – rozpoznaje kąty środkowe;
– oblicza długość okręgu i łuku okręgu

II 10.4.
10.5.

0–2 KO

12. – stosuje twierdzenie Pitagorasa;
– konstruuje kąty o miarach 60°, 30°, 45°

V 10.7.
10.20.

0–1 WW

13. – stosuje obliczenia na liczbach wymiernych 
do rozwiązywania problemów w kontekście 
praktycznym, w tym do zamiany jednostek

II 1.1. 0–1 WW

14. – odczytuje i zapisuje liczby naturalne do-
datnie w systemie rzymskim (w zakresie do 
3000);
– zapisuje związki między wielkościami za 
pomocą równania pierwszego stopnia z jedną 
niewiadomą, w tym związki między wielko-
ściami wprost proporcjonalnymi i odwrotnie 
proporcjonalnymi;
– rozwiązuje równania stopnia pierwszego 
z jedną niewiadomą

I 1.1.
7.1.
7.3.

0–2 KO

15. – stosuje obliczenia na liczbach wymiernych 
do rozwiązywania problemów w kontekście 
praktycznym, w tym do zamiany jednostek

II 1.7. 0–1 WW

16. – zamienia ułamki zwykłe na ułamki dziesiętne 
(także okresowe), zamienia ułamki dziesiętne 
skończone na ułamki zwykłe;
– zaokrągla rozwinięcia dziesiętne liczb

IV 1.3.
1.4.

0–1 WW

17. – zapisuje związki między wielkościami za 
pomocą równania pierwszego stopnia z jedną 
niewiadomą, w tym związki między wielko-
ściami wprost proporcjonalnymi i odwrotnie 
proporcjonalnymi
– stosuje twierdzenie Pitagorasa
– stosuje obliczenia na liczbach wymiernych 
do rozwiązywania problemów w kontekście 
praktycznym, w tym do zamiany jednostek

III 7.1.
10.7.
1.7.

0–3 RO
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Wymagania ogólne zapisane w podstawie programowej 

Liczba
punktów za 

poszczególne 
obszary 

Waga
(%)

Numery 
zadań

I. Uczeń interpretuje i tworzy teksty o charakterze matematycznym, uży-
wa języka matematycznego do opisu rozumowania i uzyskanych wyników

5 17 8, 14

II. Uczeń używa prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych, 
interpretuje pojęcia matematyczne i operuje obiektami matematycznymi

6 20 5, 11, 13, 15

III. Uczeń dobiera model matematyczny do prostej sytuacji, buduje model 
matematyczny danej sytuacji

7 23 9, 17

IV. Uczeń stosuje strategię jasno wynikającą z treści zadania, tworzy stra-
tegię rozwiązania problemu

7 23 2, 6, 10, 16

V. Uczeń prowadzi proste rozumowania, podaje argumenty uzasadniające 
poprawność rozumowania

5 17 1, 3, 4, 7, 12

Plan testu


