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26 Kujon Polski

Egzamin gimnazjalny
część matematyczno-przyrodnicza
Gimnazjalisto! Wczoraj drukowaliśmy test humanistyczny. Dziś część matematyczno-przyrodnicza egzaminu. 
Podobny test napiszesz w kwietniu na koniec trzeciej klasy. Zacznij przygotowania już teraz,nie czekaj do wiosny!

Czas pracy: 120 minut
Rospuda leży w pasie pojezierzy. Bie-
rze swój początek ze strumieni wypły-
wających ze wzniesień morenowych:
Przejmowa Góra – 213,4 m, Jastrzębia
Góra – 230,8 m, Słupowa Góra – 247,9
m, Lisia Góra – 259,5 m. Właściwa rze-
ka wypływa dopiero z Jeziora Czar-
nego. Długość Rospudy wynosi oko-
ło 80 km, a powierzchnia dorzecza
około 900 km2. W górnym biegu, na
odcinkach pomiędzy jeziorami, przez
które przepływa, Rospuda ma wąskie
i kręte koryto, nurt szybki, a dno ka-
mieniste, przypominając nieco gór-
ski potok. W dolnym biegu rzeka,
wpływając doPuszczy Augustowskiej,
zmienia charakter na typowo nizin-
ny. Przepływa przez puszczańskie
uroczyska –Święte Miejsce iMłyńsko.
Koryto rzeki rozszerza się tam, two-
rząc zabagnioną nieckę zajętą przez
torfowiska –tzw. Dolinę Rospudyprzed-
stawioną na powyższej mapie. 

ŹRÓDŁO: WWW.WIKIPEDIA.PL

Wykorzystaj informacje zawarte
w zamieszczonym powyżej tekście
oraz mapie do rozwiązania zadań 1.-6.

Zadanie 1. (0-1)
Raczki są położone w stosunku

do Augustowa w kierunku
A. północno-zachodnim.
B. północno-wschodnim.
C. południowo-zachodnim.
D. południowo-wschodnim.

Zadanie 2. (0-1) 
Narysowany na mapie trójkąt

o wierzchołkach umieszczonych
w punktach oznaczających miejsco-
wości Mazurki, Nowinka i Szczepki
najbardziej przypomina swoim kształ-
tem trójkąt

A. równoramienny.
B. równoboczny.
C. prostokątny.
D. ostrokątny.

Zadanie 3. (0-1) 
Najwyższe z czterech wzniesień,

ze zboczy którego wypływa Rospu-
da, jest wyższe od najniższego z tych
wzniesień o blisko

A. 20 m B. 30 m
C. 40 m D. 50 m

Zadanie 4. (0-1) 
Na mapie w skali 1:2 000 000 dłu-

gość Rospudy wynosi około
A. 80 cm B. 8 cm
C. 4 cm D. 0,4 cm

Zadanie 5. (0-1) 
Powierzchnia dorzecza Rospudy za-

pisana w notacji wykładniczej to
A. 9 ·106 m2 B. 9 ·108 m2

C. 0,9 ·109 m2 D. 0,9 ·108 m2

Zadanie 6. (0-1) 
Najcenniejszy fragment Doliny Ros-

pudy to tzw. bagienna dolina zajmują-
ca obszar około 10 km2. Znajdują się
tam unikalne torfowiska przepływo-
we, które same utrzymują stały po-
ziom wody i w ten sposób zapobiega-
ją zarastaniu przez drzewa i krzewy.
Ile procent dorzecza Rospudy zajmu-
je tzw. bagienna dolina?

A. około 0,11% B. około 1,1%
C. około 11,1% D. około 111%

Zadanie 7. (0-1) 
Formami polodowcowymi w pasie

pojezierzy są
A. jeziora rynnowe, jeziora przy-

brzeżne, wydmy, żłoby lodowcowe.
B. jeziora morenowe, jeziora cyr-

kowe, pradoliny, żleby.
C. jeziora wytopiskowe – oczka, je-

ziora deltowe, mierzeje, klify.
D. głazy narzutowe, wzgórza mo-

renowe, sandry, rynny polodowcowe.

Informacje 
do zadań 8. i 9. 

W związku zbudową obwodnicy dla
Augustowa, której trasa miałaby prze-
chodzić przez Dolinę Rospudy, ekolodzy
podjęli głośną akcję protestacyjną, aopi-
nia publiczna była w tej sprawie badana
za pomocą różnych sondaży. Wjednym
z nich respondenci odpowiadali na py-
tanie: „Czy postulaty ekologów są słusz-
ne?”. Na diagramie kołowym przedsta-
wione są wyniki tego sondażu.

Zadanie 8. (0-1) 
Ile procent respondentów popiera-

ło postulaty ekologów?
A. 52% B. 58%
C. 62% D. 72%

Zadanie 9. (0-1) 
Miara kąta środkowego ilustrują-

cego na diagramie kołowym procent
respondentów,którzy nie popierali po-
stulatów ekologów, jest równa

A. 105° B. 116°
C. 126° D. 136°

Zadanie 10. (0-1) 
Dolina Rospudy nazwana jest „stor-

czykową krainą”,ponieważ rośnie tam
22 przedstawicieli rodziny storczyko-
watych. Obuwnik pospolity to najoka-
zalszy z polskich storczyków. Barwą
i zapachem zwabia owady, które
uczestniczą w

A. roznoszeniu nasion obuwnika.
B. zapłodnieniu.
C. roznoszeniu zapachów.
D. zapyleniu.

Zadanie 11. (0-1) 
Miodokwiat

krzyżowy jest
storczykiem wy-
s t ę p u j ą c y m
w Polsce tylko
w dolinie rzeki
Rospudy. Został
wpisany do Czer-
wonej Księgi Ro-
ślin jako gatu-
nek krytycznie zagrożony. Na jego wy-
ginięcie nie ma wpływu 

A. duża wilgotność terenu. 
B. intensywny rozwój rolnictwa. 
C. budowa dróg i autostrad.
D. melioracja mokradeł i torfowisk. 

Zadanie 12. (0-1) 
Kropelki

na spicza-
stych „czół-
kach” pora-
s ta jących
czerwone li-
ście rosiczki
zachęcają
owady do odwiedzenia rośliny. Gdy ofia-
ra wchodzi na liść, zostaje unierucho-
miona przez lepką substancję. Powo-
li liść się zamyka. Następnie kwas
mrówkowy zaczyna rozkładać ciało
ofiary.

Rosiczka należy do roślin
A. pasożytniczych.
B. półpasożytniczych.
C. mięsożernych.
D. żyjących wsymbiozie zowadami.

Zadanie 13. (0-1) 
Kwas mrówkowy przedstawia po-

niższy wzór strukturalny:

Jakąwartościowość wykazują pier-
wiastki tworzące cząsteczkę kwasu
mrówkowego?

A. węgiel: IV, wodór: II, tlen: IV.
B. węgiel: IV, wodór: II, tlen: II.
C. węgiel: III, wodór: I, tlen: II.
D. węgiel: IV, wodór: I, tlen: II.

Zadanie 14. (0-1)
pH kwasu mrówkowego może przyj-

mować wartość 1,5. 
Korzystając z tabeli obok, można

stwierdzić, że związek ten wykazuje
odczyn

A. słabo kwaśny.
B. mocno kwaśny.
C. słabo zasadowy.
D. mocno zasadowy.

Zadanie 15. (0-1) 

Gniazda orlika krzykliwego – „naj-
bardziej polskiego orła” – leżą nad
Rospudą na trasie planowanej obwod-
nicy. Pokarmem orlika krzykliwego
są żaby,myszy, norniki, a czasami ma-
łe węże. 

Wskaż prawidłowy łańcuch pokar-
mowy z udziałem orlika krzykliwego.

A. nasiona 5mysz 5wąż 
5orlik krzykliwy.
B. nasiona 5wąż 5mysz 
5orlik krzykliwy.
C. mysz 5nornik 5wąż 
5orlik krzykliwy.
D. nasiona 5 mysz 5 wąż 
5 nornik 5 orlik krzykliwy.

Zadanie 16. (0-1) 

Dolina Rospudy jest siedliskiem
lub szlakiem migracyjnym takich zwie-
rząt, jak: wilki, rysie, lisy, łosie, bobry,
wydry. 

Termin „siedlisko” oznacza
A. wzajemne stosunki między ele-

mentami środowiska a organizmami.
B. przystosowanie organizmu lub

populacji do środowiska.
C. miejsce życia danego organiz-

mu lub populacji.
D. wszystkie osobniki występują-

ce w środowisku.

Zadanie 17. (0-1) 

Wielka wataha wilków z Rospudy
jest częścią populacji zamieszkującej
północny wschód kraju. Dzielenie po-
pulacji przez budowanie drogi może
spowodować

A. zwiększenie ilości osobników
w populacji.

B. wymieranie osobników w popu-
lacji.

C. wędrówki osobników na inne te-
reny nowo wybudowanymi drogami.

D. brak zmian w populacji.

Informacje 
do zadań 18. i 19. 

Elektrownia wodna w Augustowie
pracuje ze stałą mocą i produkuje 840
MWh energii elektrycznej rocznie.

Zadanie 18. (0-1) 
MWh jest jednostką
A. pracy.
B. mocy. 
C. natężenia prądu.
D. napięcia elektrycznego.

Zadanie 19. (0-1) 
Elektrownia wodna w Augustowie

produkuje w ciągu doby
A. około 2,3·109 J energii elektr.
B. około 8,3·109 J energii elektr.
C. około 8,4·109 J energii elektr.
D. około 9,7·109 J energii elektr.

Informacje 
do zadań 20.-24. 

Na wykresie (poniżej) przedsta-
wione są dane klimatyczne dla Augu-
stowa (opady w mm oraz średnie tem-
peratury powietrza w °C).

Zadanie 20. (0-1) 
Amplituda temperatury powietrza

w Augustowie jest równa
A. 13 °C B. 14 °C
C. 21,8 °C D. 22,8 °C

Zadanie 21. (0-1) 
Lato klimatyczne w Augustowie

trwa
A. jeden miesiąc.
B. dwa miesiące.
C. trzy miesiące.
D. cztery miesiące.

Zadanie 22. (0-1) 
Augustów leży na obszarze,w któ-

rym
A. występuje niedobór opadów,

gdyż roczna suma opadów jest niższa
niż 550 mm.

B. występuje nadmiar opadów,
gdyż roczna suma opadów jest wyż-
sza niż 900 mm.

C. przeważa klimat o cechach mor-
skich.

D. przeważa klimat o cechach kon-
tynentalnych.

Zadanie 23. (0-1) 
Średnia roczna temperatura powie-

trza w Augustowie wynosi około
A. 5 °C B. 6 °C
C. 7 °C D. 8 °C

Zadanie 24. (0-1) 
Naukowcy w raporcie badawczym

stwierdzili, że średnia temperatura
sierpnia w Augustowie wynosi

A. 16 K B. 273 K
C. 289 K D. 373 K

              O 
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              O – H

Wykres do zadań 20.-24.

Tabela do zadania 14.

W Dolinie Rospudy
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