
            

Powodzenia!

MAJ 2004 

Czas pracy: 
120 minut 

Liczba punktów  
do uzyskania: 50 

EGZAMIN  
W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM 

Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW  
MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH 

Instrukcja dla ucznia 

1. Sprawd , czy zestaw egzaminacyjny zawiera 12 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 nia  b dów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale je li

si  pomylisz,  

b dne zaznaczenie otocz 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  miejsce opatrzone 

napisem Brudnopis. Zapisy w brudnopisie nie b d  sprawdzane 

i oceniane. 

WPISUJE UCZE

KOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA 

dzie  miesi c rok

UZUPE NIA ZESPÓ
NADZORUJ CY

dysleksja

miejsce

na naklejk

z kodem 

GM-A1-042 
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WYPOCZYNEK 

Zadanie 1. (0-1) 
Uczestnicy wycieczki rowerowej potrzebuj  szczegó owej mapy. Najdok adniejsza 
b dzie mapa w skali  

A. 1:5 000 B. 1:10 000 C. 1:25 000 D. 1:50 000 

Zadanie 2. (0-1) 
W wycieczce rowerowej uczestniczy 32 uczniów. Ch opców jest o 8 wi cej ni  dziewcz t.
Ilu ch opców jest w tej grupie? 

A. 12 B. 16 C. 20 D. 24 

Zadanie 3. (0-1) 
Wykres przedstawia zale no  mocy mi ni rowerzysty

od czasu jazdy na wybranym odcinku trasy. 

Ile razy moc mi ni rowerzysty w chwili rozpocz cia
pomiaru jest wi ksza od mocy jego mi ni w chwili  
10 s?

A. 2 B. 1,25  

C. 0,8 D. 0,5 

Zadanie 4. (0-1) 
Zamieszczona na rysunku obok figura przedstawia znak drogowy.  

Figura ta 

A. nie ma osi symetrii. 

B. ma dok adnie jedn  o  symetrii. 

C. ma dok adnie dwie osie symetrii. 

D. ma niesko czenie wiele osi symetrii. 

Zadanie 5. (0-1) 
Wojtek, Marek, Janek i Kuba zorganizowali wy cigi rowerowe. W tabeli podano czasy 

uzyskane przez ch opców.

Imi  ch opca Wojtek Marek Janek Kuba 

Uzyskany czas 5 min 42 s 6 min 5 s 7 min 8 s 4 min 40 s 

Ile czasu po zwyci zcy przyby  na met  ostatni ch opiec?

A. 1 min 2 s B. 2 min 28 s C. 3 min 8 s D. 3 min 32 s 

t (s)

P (W)
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Zadanie 6. (0-1) 
Wykres przedstawia zale no  si y mi ni ka dego

z dwóch rowerzystów od przebytej drogi. 

Na podstawie wykresu mo na stwierdzi , e

A. Adam i Maciek wykonali jednakow  prac .

B. Adam i Maciek nie wykonali adnej pracy. 

C. Maciek wykona  dwa razy wi ksz  prac  ni  Adam. 

D. Adam wykona  dwa razy wi ksz  prac  ni  Maciek. 

Zadanie 7. (0-1) 
Nast pnego dnia po wycieczce rowerzy ci odczuwali ból mi ni. Przyczyn  tych 
dolegliwo ci by  nagromadzony w mi niach kwas mlekowy, powstaj cy w wyniku 

A. oddychania tlenowego.  B. oddychania beztlenowego. 

C. wymiany gazowej w tkankach. D. po czenia tlenu z hemoglobin .

Zadanie 8. (0-1) 
Tabela przedstawia wybrane zale no ci mi dzy populacjami dwóch gatunków. 

Wynik oddzia ywania 
Zale no

gatunek I gatunek II 

konkurencja – – 

paso ytnictwo + – 

wspó biesiadnictwo + 

symbioza + + 

+ gatunek odnosi korzy – gatunek odnosi strat  brak istotnego wp ywu

Na podstawie: Ewa Py ka-Gutowska, Ekologia z ochron rodowiska, Warszawa 1997. 

Zale no  mi dzy hub  drzewn  a brzoz  to 

A. konkurencja.  B. paso ytnictwo.

C. wspó biesiadnictwo.  D. symbioza. 

Zadanie 9. (0-1) 
Dwaj ch opcy, stoj c na deskorolkach, poci gn li za ko ce napi tej mi dzy nimi liny. 
Je eli pierwszy ch opiec ma dwa razy wi ksz  mas  od drugiego, to 

A. aden z ch opców nie uzyska pr dko ci.

B. obaj ch opcy uzyskaj  pr dko  o takiej samej warto ci.

C. uzyska on dwa razy wi ksz  szybko  ni  l ejszy ch opiec.

D. uzyska on dwa razy mniejsz  szybko  ni  l ejszy ch opiec.

 20  40 60  80 s (m)

Adam 

Maciek

F (N) 

20

10
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Zadanie 10. (0-1) 
Woda w jeziorze ma zielony kolor wskutek wyst powania w niej glonów. 
„Zakwit wody” móg  by  spowodowany 

A. cz stymi opadami kwa nych deszczów. 

B. nadmiernym nawo eniem okolicznych pól. 

C. zanieczyszczeniem wody zwi zanym z otwarciem k pieliska.

D. przedostaniem si  do wody paliwa z uszkodzonej odzi motorowej. 

Zadanie 11. (0-1) 
Rysunek przedstawia kolejne etapy rozmna ania eugleny.

Na podstawie: Ziemia, ro liny, zwierz ta, Larousse, Warszawa 1970. 

Przedstawiony na rysunku proces to 

A. p czkowanie.      B. fragmentacja plechy. 

C. podzia  komórki.      D. wytwarzanie zarodników.

Zadanie 12. (0-1) 
P yn ca woda pog bia koryto rzeki (erozja denna)  

i przenosi materia y skalne (transport). Przy jednym 

brzegu rzeki osadza si  materia  (akumulacja), 

natomiast drugi jest podmywany przez p yn c

wod  (erozja boczna). 

Na rysunku strza k  wskazano miejsce 

A. erozji bocznej. B. erozji dennej. 

C. akumulacji. D. transportu. 

Zadanie 13. (0-1) 
Ewa i Karol siedz  na hu tawce, która jest  
w równowadze. Odleg o ci dzieci od miejsca 
podparcia hu tawki podano na rysunku. Je li Ewa 
ma mas  25 kg, to masa Karola wynosi 

A. 45 kg  B. 50 kg  C. 60 kg  D. 65 kg 
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Zadanie 14. (0-1) 
Procesy zachodz ce w naszym otoczeniu przebiegaj  z wydzielaniem ciep a do otoczenia 

(egzotermiczne) lub z pobieraniem ciep a z otoczenia (endotermiczne). 

Procesem endotermicznym jest 

A. pra enie ska y wapiennej.  B. spalanie drewna w ognisku. 

C. mieszanie wapna palonego z wod .  D. wlewanie kwasu siarkowego do wody. 

Zadanie 15. (0-1) 
Zosia zaoszcz dzi a 45 z . Bilet do ogrodu botanicznego kosztuje 10,50 z . Ile najwi cej
biletów mo e kupi  Zosia? 

A. 2 B. 3 C. 4 D. 6 

Zadanie 16. (0-1) 
Pojemniki na ywno , butelki do napojów gazowanych, torebki foliowe wykonane s

z polietenu. Otrzymuje si  go w procesie polimeryzacji, czyli czenia si  pojedynczych 

cz steczek (monomerów) w zwi zek wielkocz steczkowy (polimer).  

Wzór polietenu: 

W glowodór, z którego otrzymuje si  polieten, ma wzór 

A.                                                                                                B. 

C.                                                                                                D.

          H              H 

               C  C                                                                                      H  C   C  H 

H H

n
H

HH

H

CC

H

HH

H
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H
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H
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C
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H

H
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Zadanie 17. (0-1) 
W tabeli podano g sto ci wybranych gazów. 

Nazwa substancji 

chemicznej 

G sto  w g/dm
3

(w temp. 25 C)

hel 0,164 

dwutlenek w gla 1,811 

powietrze 1,185 
Na podstawie: Witold Mizerski, Ma e tablice chemiczne, Warszawa 1993. 

Ka dy z trzech cienkich, gumowych baloników nape niono tak  sam  obj to ci
ró nych gazów: pierwszy helem, drugi powietrzem, trzeci dwutlenkiem w gla. Nast pnie
wszystkie baloniki puszczono swobodnie. Okaza o si , e

A. wszystkie unios y si  wysoko. 

B. wszystkie pozosta y przy ziemi. 

C. dwa unios y si  wysoko, a jeden pozosta  przy ziemi. 

D. jeden uniós  si  wysoko, a dwa pozosta y przy ziemi. 

Zadanie 18. (0-1) 
Woda w basenie jest podgrzewana. Aby obliczy  energi  potrzebn  do jej ogrzania, 
nale y znale  w tablicach g sto  i ciep o w a ciwe wody oraz zna

A. obj to  i temperatur  ko cow  wody. 

B. obj to , temperatur  pocz tkow  i ko cow  wody. 

C. g boko  i szeroko  basenu oraz ró nic  temperatur wody. 

D. powierzchni  basenu oraz temperatur  pocz tkow  i ko cow  wody. 

Zadanie 19. (0-1) 
Tabela przedstawia ceny kart wst pu na p ywalni . Czas p ywania uwzgl dnia liczb  wej

oraz czas jednego pobytu na basenie. 

Numer karty I II III IV 

Czas p ywania 10  1 godz. 8  1,5 godz. 20  1 godz. 15  1 godz. 

Cena karty 50 z  50 z  80 z  70 z

Godzina p ywania jest najta sza przy zakupie karty 

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

Zadanie 20. (0-1) 
Podczas spaceru brat Zosi jedzie czteroko owym rowerkiem. Obwód du ego ko a wynosi 
80 cm, a ma ego 40 cm. O ile obrotów wi cej wykona ma e ko o rowerka ni  du e
na pó kilometrowym odcinku drogi? 

A. 2500 B. 1250 C. 625 D. 400 
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Zadanie 21. (0-1) 
Podczas trzydniowej pieszej wycieczki uczniowie przeszli 39 km. Drugiego dnia pokonali 
dwa razy d u sz  tras  ni  pierwszego dnia, a trzeciego o 5 km mniej ni  pierwszego. 
Ile km przebyli pierwszego dnia? 

A. 6 B. 11 C. 22 D. 28 

Zadanie 22. (0-1) 
Podczas gotowania lub sma enia jaja kurzego, bia ko cina si  nieodwracalnie. Innym 
czynnikiem powoduj cym nieodwracalne cinanie bia ka jest 

A. zimna woda. B. sól kuchenna. C. alkohol etylowy. D. roztwór cukru. 

Zadanie 23. (0-1) 
Na lekcji jazdy konnej dzieci dosiada y konia prowadzonego po okr gu na napi tej
uwi zi o d ugo ci 5 metrów. Jak  drog  pokona  ko , je eli cznie przeby  40 okr e ?
Wynik zaokr glij do 0,1 km.

A. Oko o 1,3 km  B. Oko o 1 km  C. Oko o 0,2 km  D. Oko o 12,6 km 

Zadanie 24. (0-1) 
W trakcie konkursu ka da dru yna otrzyma a plastelin  i 120 patyczków tej samej 
d ugo ci. Zadanie polega o na zbudowaniu ze wszystkich patyczków 15 modeli 
sze cianów i czworo cianów. Który uk ad równa  powinna rozwi za  dru yna, aby 
dowiedzie  si , ile sze cianów i ile czworo cianów trzeba zbudowa ?
x – liczba czworo cianów, y – liczba sze cianów

A.
120612

15

yx

yx
 B. 

15

120126

yx

xy
 C. 

15

12066

yx

yx
 D. 

120126

15

yx

yx

Zadanie 25. (0-1) 
Rysunki przedstawiaj  ten sam typ wybrze a.

Jest to wybrze e

A. dalmaty skie. B. wyrównane. C. szkierowe. D. fiordowe. 

morze 

 l d

morze 

 l d
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Zadanie 26. (0-2)
Woda gazowana zawiera rozpuszczony w wodzie dwutlenek w gla. Niewielkie ilo ci tego 
gazu reaguj  z wod , tworz c kwas w glowy.

Napisz równanie reakcji tworzenia si  tego kwasu. 

Informacje do zada  27. i 28. 

Diagram przedstawia wyniki ankiety przeprowadzonej w ród grupy gimnazjalistów na temat 

ulubionego miejsca wypoczynku. Ka dy wskaza  tylko jedno miejsce. 

������������������������
������������������������
������������������������
������������������������
������������������������

�������������������������
�������������������������
�������������������������

góry

20%
boisko

15%

morze

25% jezioro

rzeka

10%

Zadanie 27. (0-3)
Oblicz, ilu uczniów liczy a ankietowana grupa, je li nad jeziorem lubi wypoczywa
90 spo ród ankietowanych gimnazjalistów. Zapisz obliczenia.

Odpowied : ................................................................................................................................
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Zadanie 28. (0-1)
Oblicz, jak  miar  ma k t rodkowy ilustruj cy na diagramie ko owym procent uczniów 
lubi cych wypoczywa  w górach. Zapisz obliczenia. 

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

Zadanie 29. (0-3) 
Oblicz rozci g o  w kilometrach mi dzy najbardziej wysuni tymi na pó noc i na 
po udnie punktami Polski (1  odpowiada 111,1 km w terenie). Zapisz obliczenia. 

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

szczyt Opo onek

           49ºN 

kolano Bugu 

   24 08'E 

Przyl dek Rozewie 

54 50'N

kolano Odry 

  14 07'E 
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Zadanie 30. (0-4) 
Na rzece zbudowano most, który zachodzi na jej brzegi: 150 metrów mostu zachodzi  

na jeden brzeg, a 
3

1
 d ugo ci mostu na drugi. Oblicz szeroko  rzeki, je eli stanowi ona  

6

1
 d ugo ci mostu. Zapisz obliczenia.  

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

Informacje do zada  31. i 32. 

Schemat przedstawia cykl rozwojowy aby.

Zadanie 31. (0-2) 
Nazwij formy rozwojowe oznaczone literami A i B.  

A – ................................................................................................................................................

B – ................................................................................................................................................

Zadanie 32. (0-2)
Wymie  dwie cechy formy rozwojowej oznaczonej liter  B, które przystosowuj  j
do ycia w wodzie i jednocze nie odró niaj  od osobnika doros ego.

1. ..................................................................................................................................................

2. ..................................................................................................................................................

B

A
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Zadanie 33. (0-3) 
Bateria wyczerpie si  po godzinie, je eli b dzie pobierany z niej pr d sta y o nat eniu
8,1 A. Oblicz, jaki adunek wtedy przep ynie. Wynik podaj w kulombach (1C = 1A · 1s). 
Przez arówk  latarki zasilanej t  bateri  p ynie pr d sta y o nat eniu 0,3 A. Po ilu 
godzinach u ywania tej latarki wyczerpie si  bateria? Zapisz obliczenia. 

Odpowied : adunek, jaki przep ynie w ci gu godziny, wynosi .................... 

                    Bateria wyczerpie si  po ................ godzinach. 

Zadanie 34. (0-5) 
Dziecko nasypuje piasek do foremek w kszta cie sto ka o promieniu podstawy 5 cm 
i tworz cej 13 cm. Nast pnie przesypuje go do wiaderka w kszta cie walca o wysoko ci
36 cm i promieniu dwa razy wi kszym ni  promie  foremki. Jak  cz  wiaderka 
wype ni o dziecko, wsypuj c 6 foremek piasku? Zapisz obliczenia.  

Odpowied : .................................................................................................................................
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Brudnopis


