
Wykres przedstawia wyniki uzyskane przez 120

uczniów za rozwiązanie testu składającego się z 25

zadań zamkniętych jednopunktowych. 

Poniższy wykres wykorzystaj do rozwiązania za-

dań 1-3.

Zadanie 1. (0-1)

Jaki był najczęściej uzyskiwany wynik?

A. 2 B. 7

C. 8 D. 14

Zadanie 2. (0-1)

Ilu uczniów otrzymało nie mniej niż 22 punkty?

A. 10 B. 15

C. 22 D. 25

Zadanie 3. (0-1)

Ile procent piszących test uzyskało 9 punktów?

A. 5 B. 20

C. 30 D. 60

Zadanie 4. (0-1) 

Przeczytaj wiersz

„Tramwaj ruszył z całych sił,

popadali wszyscy w tył.

Tramwaj stanął, co za cud,

popadali wszyscy w przód”.

Takie zachowanie się ciał jest przejawem

A. względności ruchu. B. grawitacji.

C. bezwładności. D. odrzutu.

Zadanie 5. (0-1) 

Dodanie sacharozy do wodnego roztworu tej sub-

stancji nie powoduje zmiany jego stężenia, jeżeli

roztwór ten był

A. rozcieńczony. B. nasycony.

C. stężony. D. nienasycony.

Zadanie 6. (0-1) 

Jednostką czasu odpowiadającą pełnemu obro-

towi Ziemi wokół własnej osi jest

A. rok. B. miesiąc.

C. tydzień. D. doba.

Zadanie 7. (0-1) 

W ekologii liczebność, rozrodczość i śmiertel-

ność to cechy

A. ekosystemu. B. biocenozy.

C. populacji. D. biotopu.

Zadanie 8. (0-1) 

W trójkącie równoramiennym kąt między ra-

mionami ma miarę 40°. Kąty przy podstawie ma-

ją miary

A. po 70° B. 50° i 90°

C. po 25° D. 60° i 80°

Zadanie 9. (0-1)

Agnieszka, Kuba i Marta rozdzielili między sie-

bie 500 zł tak, aby Agnieszka dostała 2 razy tyle

co Kuba, a Kuba 3 razy tyle co Marta. Ile pienię-

dzy otrzymała Marta?

A. 50 zł B. 150 zł

C. 300 zł D. 350 zł

Zadanie 10. (0-1) 

Na prostokątnym trawniku o wymiarach 6 m na

8 m utworzono grządkę kwiatową w kształcie rom-

bu (tak jak na rysunku). Jakie jest pole powierzch-

ni utworzonej grządki?

A. 20 m2

B. 24 m2

C. 25 m2

D. 48 m2

Wykres przedstawia zależność energii potencjalnej

E
p

doniczki spadającej swobodnie od wysokości h

nad powierzchnią ziemi. Wykorzystaj ten wykres do

rozwiązania zadań 11., 12. i 13. Przyjmij wartość

przyspieszenia ziemskiego .

Zadanie 11. (0-1) 

Doniczka spadła z balkonu znajdującego się na

wysokości 9 m. Energia potencjalna doniczki w od-

ległości 2 m od powierzchni ziemi była równa

A. 5 J B. 7,5 J

C. 10 J D. 12,5 J

Zadanie 12. (0-1) 

Jaką energię kinetyczną miała doniczka na wy-

sokości 5 m nad ziemią?

A. 25 J B. 20 J

C. 15 J D. 10 J

Zadanie 13. (0-1) 

Masa doniczki była równa

A. 0,2 kg B. 0,5 kg

C. 2 kg D. 5 kg

Zadanie 14. (0-1) 

W czterech nieoznakowanych butlach znajdowa-

ły się gazy: etan, eten, metan i propan. Próbki ga-

zów wprowadzono do wody bromowej. Tylko gaz

z jednej butli spowodował natychmiastowe odbar-

wienie wody bromowej. Gazem tym był 

A. metan. B. etan.

C. propan. D. eten.

Zadanie 15. (0-1) 

Do płomienia palnika kuchenki gazowej zbliżono

łyżkę z wodą wapienną. Woda wapienna zmętniała,

co dowodzi, że w skład spalanego gazu wchodził

A. azot. B. wodór.

C. tlen. D. węgiel.

Zadanie 16. (0-1) 

W tabeli podano średnie temperatury powietrza i su-

my opadów zanotowane w poszczególnych miesiącach

2002 roku w stacji meteorologicznej w Suwałkach.

Na podstawie danych z tabeli (u dołu strony)

określ, która informacja jest prawdziwa.

A. Najbardziej obfite opady zanotowano w listo-

padzie i w grudniu.

B. Amplituda temperatur w pierwszym kwartale

wyniosła 10°C.

C. Średnie temperatury poniżej zera zanotowano

w czterech miesiącach.

D. Kolejne dwa miesiące o najniższych opadach to

marzec i kwiecień.

Zadanie 17. (0-1) 

Z przebiegu przedstawionej krzywej przeżywa-

nia wynika, że

A. we wczesnych stadiach rozwojowych występu-

ją liczne ubytki osobników.

B. we wczesnym i średnim okresie życia występu-

je mała śmiertelność.

C. liczebność osobników młodocianych jest mniej-

sza niż starych.

D. osobniki populacji wcześnie uzyskują dojrzałość.

Zadanie 18. (0-1) 

Przed obniżką buty kosztowały 190 zł. Cenę butów

obniżono o 20%. Jaka była cena butów po obniżce?

A. 38 zł B. 72 zł C. 142 zł D. 152 zł

Zadanie 19. (0-1) 

Pociąg o długości 100 m jedzie przez tunel o dłu-

gości 100 m z szybkością 100 km
h  

. Pociąg przeje-

dzie przez tunel w czasie

A. 3,6 s B. 7,2 s C. 36 s D. 72 s

Zadanie 20. (0-1) 

W sklepie warzywnym sprzedano w ciągu dnia

167 kg śliwek po 4 zł za kg. Ile kg śliwek należy

jeszcze sprzedać, aby uzyskać kwotę 1600 zł?

A. 233 kg B. 668 kg

C. 167 kg D. 932 kg

Zadanie 21. (0-1) 

Zmieszano wodne roztwory chlorku baru i siar-

czanu(VI) sodu. Rzeczywisty przebieg reakcji ilu-

struje równanie

A.

B.

C.

D.

Zadanie 22. (0-1) 

Woliński Park Narodowy powstał między inny-

mi dla ochrony

A. lasów bukowo-jodłowych i łąk (połonin).

B. klifowego wybrzeża, wydm i polodowcowych

jezior.

C. jaskiń, skał o fantastycznych kształtach i lasów

bukowych.

D. borów sosnowych, śródlądowych wydm i rozle-

głych torfowisk.

Zadanie 23. (0-1) 

Napływające nad Polskę znad Europy Wschod-

niej i Azji masy powietrza polarnego kontynental-

nego przynoszą zimą powietrze

A. wilgotne i chłodne B. wilgotne i ciepłe

C. suche i ciepłe D. suche i mroźne

Zadanie 24. (0-1) 

Insulina – hormon wytwarzany przez trzustkę

A. pobudza do wzrostu wszystkie tkanki.

B. rozkłada białko do aminokwasów.

C. reguluje poziom glukozy we krwi.

D. ułatwia wchłanianie wapnia.

Zadanie 25. (0-1) 

Którą z podanych funkcji pełni tkanka roślinna

zbudowana z martwych, silnie wydłużonych komó-

rek, których ściany poprzeczne uległy zanikowi?

A. Przewodzenie wody z solami mineralnymi.

B. Transport związków organicznych.

C. Przyrost łodygi na długość i grubość.

D. Ochrona rośliny przed pasożytami.

Zadanie 26. (0-2) 

Wahadło sekundowe zegara wykonuje 30 peł-

nych wahnięć w czasie jednej minuty. Jaki jest

okres i częstotliwość drgań tego wahadła?

.....................................................................................

Zadanie 27. (0-1) 

Który stężony kwas rozcieńczamy zgodnie z in-

strukcją: „Pamiętaj chemiku młody, wlewaj za-

wsze kwas do wody”?

.....................................................................................

Zadanie 28. (0-3) 

Rysunek przedstawia układ krwionośny człowieka.

Podaj nazwę naczynia krwionośnego, które wy-

prowadza krew z lewej komory serca.

..................................................................................... 

Na czym polega proces wymiany gazowej zachodzą-

cy między naczyniami włosowatymi a komórkami?

..................................................................................... 

Zaznacz strzałkami kierunek przepływu krwi

w obiegu dużym.

Zadanie 29. (0-4) 

Dach wieży ma kształt ostrosłupa prawidłowe-

go czworokątnego, którego ściany boczne są trój-

kątami równobocznymi o boku 4 m. Oblicz, ile

blachy zużyto na pokrycie tego dachu. Zapisz ob-

liczenia. Nie uwzględniaj spojeń.

Zadanie 30. (0-1) 

Na wykresach przedstawiono powierzchnię i liczbę

ludności w pięciu wybranych państwach europejskich.

Przeanalizuj wykresy i podaj nazwę kraju o naj-

mniejszej gęstości zaludnienia.

................................................................................

Zadanie 31. (0-2) 

Wykonano dwie kostki sześcienne o jednakowej

objętości: jedną z ołowiu, drugą z żelaza. Kostki

ogrzano, dostarczając każdej taką samą ilość cie-

pła. Wykorzystując dane z tabeli, określ, dla któ-

rej kostki przyrost temperatury będzie większy.

Odpowiedź uzasadnij.

Zadanie 32. (0-3) 

Równanie CxHyOH + z O2
ÝÝ 2 CO2 + 3 H2O

ilustruje reakcję całkowitego spalania pewnego

alkoholu. 

Oblicz wartości współczynników x i y, podaj

wzór i nazwę tego alkoholu.

................................................................................

Określ liczbę cząsteczek tlenu (z) przypadają-

cych na jedną cząsteczkę alkoholu.

...............................................................................

Zadanie 33. (0-1) 

Wymień jedną z cech gadów, dzięki której mo-

gą żyć także w głębi suchego lądu, z dala od zbior-

ników wodnych.

.............................................................................

Zadanie 34. (0-1) 

Stężenie nasyconego wodnego roztworu pewnej

soli w temperaturze 30°C wynosi 20%. Oblicz, ile

gramów soli rozpuści się maksymalnie w tej tem-

peraturze w 100 gramach wody.

Zadanie 35. (0-1) 

Wykres przedstawia zmiany wskaźnika przyrostu

naturalnego (‰) w Polsce w latach 1950-2000.

W jakich latach wystąpił wyż demograficzny,

którego konsekwencją był wzrost wskaźnika przy-

rostu naturalnego od 1970 do 1975 roku?

Zadanie 36. (0-6) 

Do schroniska młodzieżowego przyjechała gru-

pa 124 uczniów. Dziewczęta zamieszkały w 7 sa-

lach, a chłopcy w 2 salach. W każdej sali dla dziew-

cząt znajdowała się jednakowa liczba dziewcząt,

a chłopców w każdej sali było o 8 więcej niż dziew-

cząt. Ile było dziewcząt, a ilu chłopców w tej gru-

pie? Zapisz obliczenia.    Rozwiązania – s. 4

WTOREK 12 PAŹDZIERNIKA 2004GAZETA WYBORCZA u WWW.GAZETA.PL

1

3

17624332

R E K L A M A

Nazwa stacji 

i współrzędne 

geograficzne I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Suwałki

54°06’N t (°C) -4,9 -4,1 -0,7 5,7 12,7 15,6 17,9 16,0 12,0 6,4 0,9 -2,9

22°56’E o (mm) 38 31 33 47 52 83 87 92 47 48 47 44

Na podstawie: Świat w liczbach 2004/2005, Warszawa 2004.

Metal Gęstość? Ciepło właściwe

ołów 11340 128

żelazo 7870 449

CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA

Tabela do zadania 16

Na podstawie: Tablice geograficzne, Wyd. Adamantan, Warszawa 2001

Na podstawie: Tablice geograficzne, Wyd. Adamantan, Warszawa 2001

Na podstawie: Tablice fizyczno-astronomiczne, Wyd. Adamantan, Warszawa 2001
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