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Gimnazjalisto! Dziś drukujemy część matematyczno-przyrodniczą egzaminu
gimnazjalnego (wczoraj mogłeś rozwiązać część humanistyczną). Rozwiązuj dużo
takich testów, bo do prawdziwego egzaminu zostały już tylko cztery miesiące!

GAZETA.PL/EDUKACJA

Poćwicz
przed egzaminem!

Test gimnazjalny

Więcej testów
gimnazjalnych
znajdziesz na
gazeta.pl/edukacja

część matematyczno-przyrodnicza
Informacje do zadań 1., 2. i 3.

Na mapie Polski zaznaczono województwa
w zależności od terminu ferii zimowych w roku szkolnym 2006/2007.

C. SO3 + H2O ! H2SO3
D. SO2 + H2O ! H2SO4

C. zamykają aparaty szparkowe.
D. zrzucają liście na zimę.

Zadanie 7. (0-1)
Do przeprowadzenia fotosyntezy w temperaturze poniżej zera rośliny iglaste nie potrzebują
A. grubej warstwy tkanki okrywającej.
B. woskowego nalotu na powierzchni liści.
C. aparatów szparkowych w zagłębieniach.
D. dużej powierzchni blaszki liściowej.

Zadanie 8. (0-1)

W szkole przeprowadzono ankietę mającą
pomóc w wyborze miejscowości, w której należy zorganizować obóz narciarski dla młodzieży.
Każdy z ankietowanych uczniów wskazał jedną
miejscowość, do której chciałby na taki obóz pojechać. Na poniższym diagramie przedstawiono wyniki tej ankiety. Wykorzystaj je do rozwiązania zadań 15.-18.

Która cecha nie świadczy o przystosowaniu
Eskimosów do niskich temperatur?
A. Krótkie kończyny.
B. Zwężone szpary powiekowe.
C. Proste, czarne i bardzo gęste włosy.
D. Powieki z podściółką tłuszczową.

Zadanie 1. (0-1)

Od 22 styczna do 4 lutego 2007 r. ferie trwały w województwie
A. zachodniopomorskim.
B. lubuskim.
C. podlaskim.
D. podkarpackim.

Zadanie 15. (0-1)
Ile procent uczniów wybrało Szklarską Porębę?
A. 10%
B. 15%
C. 25%
D. 45%

Zadanie 3. (0-1)
Ewa mieszka w Białymstoku, a Adam
w Krakowie. W czasie ferii zimowych w 2007 r.
przebywali razem na tygodniowym obozie
narciarskim w Zakopanem. Obóz ten mógł odbywać się w terminie
A. od 22 stycznia do 28 stycznia.
B. od 29 stycznia do 4 lutego.
C. od 5 lutego do 11 lutego.
D. od 12 lutego do 18 lutego.

Zadanie 4. (0-1)
Który z rysunków przedstawia oświetlenie
Ziemi w pierwszy dzień kalendarzowej zimy
w Polsce?
A.
B.

Zadanie 16. (0-1)
Zadanie 9. (0-1)
Odcinek EF ma długość
A. a ' a 3

C. 2a ' a 3

B. a 5

D. 3 a

Zadanie 10. (0-1)

(

)

(

)

A. 2a(* ' 2a )

C. a 2* ' 3

B. a(* ' 4)

D. a * ' 2 3

Kąt środkowy ilustrujący na diagramie grupę uczniów, która wybrała Zakopane, ma miarę
A. 180°
B. 188°
C. 198°
D. 208°

Zadanie 17. (0-1)

Obwód lodowiska można przedstawić za pomocą wyrażenia

Zadanie 11. (0-1)
Jeżeli a % 14m , to pole powierzchni lodowiska jest
A. większe niż 600 m2
B. mniejsze niż 588 m2
C. nie większe niż 400 m2
D. nie mniejsze niż 588 m2

km
h
km
D. 100
h

C. 60

Zadanie 24. (0-1)

W Tatrach występują doliny V-kształtne, które powstały w wyniku
A. silnej erozji wgłębnej rzek związanej z dużym nachyleniem stoków.
B. ruchów masowych.
C. przekształcania dolin rzecznych przez jęzor lodowcowy.
D. częstych spływów powierzchniowych,
związanych z obfitymi deszczami występującymi w Tatrach.

Zadanie 25. (0-1)

Poniższy rysunek przestawia lodowisko
w kształcie prostokąta, do którego dołączono
dwa półkola. Wykorzystaj informacje podane na
tym rysunku do rozwiązania zadań 9., 10. i 11.

Zadanie 2. (0-1)
Termin ferii zimowych w 2007 r. w województwie kujawsko-pomorskim to
A. od 15 stycznia do 28 stycznia
B. od 22 stycznia do 4 lutego.
C. od 29 stycznia do 11 lutego.
D. od 12 lutego do 25 lutego.

km
h
km
B. 50
h

A. 40

Jeśli wiemy, że Zakopane wskazało 33 uczniów, to w ankiecie wzięło udział
A. 60 uczniów
C. 110 uczniów
B. 66 uczniów
D 165 uczniów

Zadanie 18. (0-1)
Adam i Basia wskazali w ankiecie różne miejscowości, ale nie przyznali się jakie. Na ile różnych sposobów mogli to zrobić?
A. 8
B. 12
C. 16
D. 24
Informacje do zadań 19.-23.
Na wykresie przedstawiono zależność położenia od czasu dla dwóch autobusów kursujących na trasie Kraków – Zakopane.

Liczne jaskinie występujące w Tatrach Zachodnich są związane z występowaniem
A. piaskowców.
B. zlepieńców.
C. granitów.
D. wapieni.

Zadanie 26. (0-2)
W Tatrach występuje wiatr halny. Uzupełnij
poniższą tabelę, wpisując słowo „TAK” pod każdą z cech, która Twoim zdaniem charakteryzuje wiatr halny, i słowo „NIE” pod każdą z cech,
która nie charakteryzuje wiatru halnego.
1
zimny

2
ciepły

3
suchy

Cechy wiatru
4
5
6
7
wilgotny silny
słaby wieje głównie
w ciepłych
porach roku

8
wieje głównie
w chłodnych
porach roku

Zadanie 27. (0-1)
Średnia roczna temperatura powietrza w Zakopanem (846 m n.p.m.) wynosi około 5°C, w Krakowie (232 m n.p.m.) około 8,2°C. Wyjaśnij, dlaczego w Zakopanem jest chłodniej niż w Krakowie.
Informacje do zadań 28., 29. i 30.
Na zamieszczonych informacjach podane są
warunki wypożyczenia nart w dwóch różnych
firmach – GUCIO i MAJA.
WYPOŻYCZALNIA NART

WYPOŻYCZALNIA NART

GUCIO

MAJA

Cena za wypożyczenie
10 zł
+ 3 zł za każdą godzinę

Cena za wypożyczenie
5 zł za każdą godzinę

Zadanie 12. (0-1)

C.

D.

W okresie ferii zimowych cenę biletu wstępu na lodowisko dla dorosłych (x) obniżono
o 25%, o 50% zaś cenę biletu wstępu dla uczniów
(y). W czasie ferii grupa 15 uczniów i 2 dorosłych
za bilety wstępu zapłaciła 78 zł, to jest o 66 zł
mniej niż przed feriami. Warunki tego zadania
opisuje następujący układ równań
x ' y % 144
A. $#
"0,75 x ' 0,5 y % 78

kierunek promieni słonecznych

Zadanie 5. (0-1)
Pierwszy dzień kalendarzowej zimy w Zakopanem trwa
A. krócej niż w Warszawie.
B. tak samo długo jak w Warszawie.
C. dłużej niż w Warszawie.
D. podobnie jak w Warszawie, dokładnie 12
godzin.

$2 x ' 15 y % 78
"0,75x ' 0,5 y % 66

B. #

$2 x ' 15 y % 66
C. #
"2 & 0,75x ' 15 & 0,5 y % 78

D. $#

2 x ' 15 y % 144

"2 & 0,75x ' 15 & 0,5 y % 78

Informacja do zadań 13. i 14.
Uczniowie zwrócili uwagę na widoczne uszkodzenia igieł i liści drzew rosnących nieopodal lodowiska. To efekt działania kwaśnych deszczy
powstających w reakcji tlenku o wzorze SO2 z
kroplami wody.

Zadanie 28. (0-1)
Zapisz wzór określający zależność kosztu (y)
wypożyczenia nart w firmie GUCIO od liczby
godzin (x).

Zadanie 19. (0-1)
Autobusy miną się na trasie o godzinie
A. 900
B. 930
C. 945
D. 1000

Zadanie 29. (0-2)
Oblicz, przy ilu godzinach koszt wypożyczenia nart w obu firmach jest taki sam.

Zadanie 20. (0-1)

Zadanie 30. (0-2)

Autobusy miną się na trasie w miejscu odległym od Zakopanego o
A. 30 km B. 50 km C. 60 km D. 70 km

Adam skorzystał z oferty firmy GUCIO i zapłacił za wypożyczenie nart 31 zł. Oblicz, na ile
godzin wypożyczył narty.

Zadanie 21. (0-1)

Zadanie 31. (0-2)

Łączna droga przebyta przez oba autobusy
wynosi
A. 100 km
C. 200 km
B.150 km
D. 300 km

Podczas jazdy na nartach najbardziej narażony na kontuzje jest staw kolanowy. Stanowi
on ruchome połączenie dwóch największych
kości człowieka …………………….. i ………………......

Zadanie 6. (0-1)

Zadanie 13. (0-1)

Zadanie 22. (0-1)

Zadanie 32. (0-3)

W niskich temperaturach fotosynteza ulega zahamowaniu. Rośliny okrytozalążkowe
występujące w klimacie umiarkowanym zabezpieczają się przed niskimi temperaturami
w ten sposób, że
A. magazynują wodę w liściach.
B. wykształcają liczne korzenie, sięgające
głęboko w glebę.

Wartościowość siarki w tym tlenku wynosi
A. IV
B. III
C. II
D. I

O godzinie 1000 odległość pomiędzy autobusami wynosiła
A. 0 km
C. 40 km
B. 20 km
D. 100 km

Prawidłowy rozwój kości zapewniają dwudodatnie kationy pierwiastka o liczbie atomowej 20.
Korzystając z zamieszczonego poniżej fragmentu układu okresowego, podaj nazwę tego
pierwiastka i napisz, ile protonów, elektronów
i neutronów znajduje się w opisanym kationie.

Zadanie 14. (0-1)
Reakcję powstawania kwaśnych opadów
można opisać równaniem
A. SO2 + H2O ! H2SO2
B. SO2 + H2O ! H2SO3

Zadanie 23. (0-1)
Średnia wartość prędkości autobusu na trasie Kraków – Zakopane wynosi
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R
1
18
1H
2He
1,01
4,0
2
13
14
15
16
17
3Li
4Be
5B
6C
7N
8O
9F
10Ne
6,94 9,01 10,81 12,01 14,01 16,0 19,0 20,18
Na
Mg
Al
Si
P
S
Cl
11
12
13
14
15
16
17
18Ar
22,99 24,31 26,98 28,09 30,97 32,06 35,45 39,95
19K

20Ca

31Ga

32Ge

33As

34Se

35Br

36Kr

72,64 74,92 78,96 79,9
39,10 40,08 69,72 72,59

83,8

1 2 3
C A A

Długie przebywanie w niskiej temperaturze
może powodować znaczną utratę ciepła przez
głębsze warstwy skóry. W takich warunkach na
skórze człowieka mogą powstawać odmrożenia
I, II i III stopnia. Wpisz do tabeli litery A,B,C tak,
by wskazywały właściwy opis każdego stopnia
odmrożenia.
A. Występuje martwica skóry i tkanek położonych głębiej.
B. Pojawia się zaczerwienienie skóry z lekko
sinawym odcieniem, obrzęk, pieczenie, uczucie
zdrętwienia.
C. Pojawiają się pęcherze wypełnione płynem surowiczym, zasinienie.

28.
29.

30.

31.
32.

33.

34.

Zmiany
35.

Zadanie 34. (0-2)
Nazwij siły działające na poruszającego się
narciarza w fazie skrętu.
!

F – siła sprężystości
podłoża (nacisku
podłoża na narciarza)
!

36.

!

N ……………………………....

Zadanie 35. (0-5)
Ślizg jednej narty ma w przybliżeniu kształt prostokąta o wymiarach 160 cm x 20 cm. Oblicz średnie ciśnienie pod nartami, gdy narciarz o masie 80
kg stoi na płaskiej powierzchni. Wynik podaj w hPa.
Przyjmij, że ciśnienie atmosferyczne wynom
si 1000 hPa oraz g " 10 2 .

4
B

5 6
C D

36.

8
B

9 10
A D

Rozwiązanie

Zadanie 36. (0-4)

TEST PRZYGOTOWALI: URSZULA SAWICKA-PATRZAŁEK,
ANNA WIDUR, DOROTA LEWANDOWSKA,
KRYSTYNA STYPIŃSKA, IWO WROŃSKI, KRZYSZTOF KOZA

11
B

12
D

13
A

14
B

15
B

16
C

17
A

18
B

19
C

20
D

21
C

Schemat punktacji

Prawidłowo uzupełnione
3
4
5
6
7
8
wszystkie pola
prawidłowo uzupełnione
NIE TAK TAK NIE TAK NIE
NIE TAK
5 -7 pól
Zakopane jest wyżej położone niż Kraków, a wraz ze
poprawne wyjaśnienie
wzrostem wysokości n.p.m. temp. powietrza maleje.
y = 10 + 3x
podanie wzoru funkcji
10 +3x =5x
zapisanie równania
2x = 10
rozwiązanie równania
x=5
10 + 3x = 31
zapisanie równania
3x = 21
rozwiązanie równania
x=7
udowej i piszczelowej
podanie nazw 2 kości
podanie nazwy 1 kości
wapń
podanie nazwy pierwiastka
prawidłowe podanie liczby
20 protonów, 18 elektronów, 20 neutronów
wszystkich cząstek
elementarnych
prawidłowe podanie liczby
jednego lub dwóch rodzajów
cząstek
Stopień odmrożenia
Zmiany
prawidłowe uzupełnienie
I
B
II
C
III
A
!
podanie prawidłowej nazwy
Q - siła ciężkości (ciężar ciała).
pierwszej siły
Dopuszcza się siła grawitacji
podanie prawidłowej nazwy
!
drugiej siły
N - siła dośrodkowa, siła wypadkowa
prawidłowa metod obliczenia
FN % Q % m $ g
siły nacisku
m
FN % 80 kg $ 10 2 % 800 N
s
prawidłowa metoda obliczenia
S % 1,6 m $ 0,2 m % 0,32 m 2
powierzchni ślizgu jednej narty
prawidłowe zastosowanie
F
px % N
definicji ciśnienia
S
z uwzględnieniem faktu,
800 N
px %
%
1250
Pa
%
12
,
5
hPa
że narciarz stoi na dwóch
2 $ 0,32 m 2
nartach
prawidłowa metoda obliczenia
p % po & p x
ciśnienia (suma ciśnienia
p % 1000 hPa & 12,5 hPa % 1012,5 hPa
atmosferycznego oraz ciśnienia
wywieranego przez narciarza)
p % 1012,5 hPa
poprawność rachunkowa
w całym zadaniu (wynik
z jednostką)
I sposób
obliczenie długości średnic
1,4 m : 7 = 0,2 m
(promieni) mniejszych kul
d 1 % 2 $ 0,2 m % 0,4 m d 2 % 5 $ 0,2 m % 1 m
r1=0,2 m r2=0,5 m r3 =0,7 m
4
metoda obliczenia objętości
V % # $ r 3 - objętość kuli o promieniu r
3
kuli

22
B

23
A

A

M

A

0-1

0-1
0-1
0-1

0-1
0-2

0-1
0-1

0-2

2
1
0-1
2

0-2

0-1

0-1

1

0-2

1
0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-4

0-1

0-1

podanie stosunku objętości kul,
skorzystanie z własności
podobieństwa (stosunek
objętości brył jest równy
sześcianowi skali
podobieństwa)
metoda obliczenia objętości
kuli

0-1

125 +
. 8
&
& 1)
V % V3 $ ,
- 343 343 *
476
$ V3
343
476 4
V"
$ $ 3 $ 0,7 3
343 3

0-5

0-1

poprawność rachunkowa
w całym zadaniu

4
V3 % $ 3 $ 0,7 3
3
8
125
V1 %
$V3
V2 %
$ V3
343
343
V % V1 & V2 & V3
8
125
V%
$ V3 &
$ V3 & V3
343
343

0-3

1

II sposób
V1 : V2 : V3 % 8 : 125 : 343

4
# $ r3
3

Suma
punktów
0-2

0-4

zgodnie z art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. nr 240 z 2005 r., poz. 2027)

zawiadamia,
że w terminie od 1.02.2007 r. do 21.02.2007 r.
(tj. 15 dni roboczych)
zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych
projekt operatu opisowo-kartograficznego
m. Radomia obrębu IV/1 – Śródmieście w części dotyczącej działek
oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami 8/1,
8/2, 9/1, 45/3, 46 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul.
Kilińskiego 30, pok. nr 25.
Informuję, że powyższy operat został sporządzony przez
Pracownię Geodezyjną „GEONET” mającą siedzibę w Radomiu, ul.
Wilcza 8.
Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w ww.
części projektu operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie
wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.
Po upływie terminu wyłożenia projekt operatu opisowokartograficznego w ww. części, zgodnie z art. 24a ust.8 ustawy
staje się operatem ewidencji gruntów i budynków. Informacja
o tym zostanie ogłoszona w dzienniku urzędowym województwa
mazowieckiego.
Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w ww.
części projektu operatu opisowo-kartograficznego, może
w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym
województwa mazowieckiego informacji, o której mowa wyżej,
zgłaszać zarzuty do tych danych.
O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów rozstrzyga Prezydent
Miasta Radomia w drodze decyzji (art. 24a ust. 10 ww. ustawy).
Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania, w stosunku
do gruntów, budynków lub lokali, których dotyczą zarzuty, dane
ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym nie są wiążące.
Zarzuty zgłoszone po terminie traktuje się jak wnioski o zmianę
danych objętych ewidencją gruntów i budynków.
Ewentualne zarzuty należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca
w Radomiu, ul. Kilińskiego 30, pok. nr 19, powołując się na znak
sprawy.

0-1

23223229

metoda obliczenia objętości
bałwanka

0-1

Gd.II.7410-3-XXVI-3/06/07
Gd.II.7410-3-XXVII-4/06/07

Prezydent Miasta Radomia

V%

' (

Prezydent Miasta Radomia

1

0-1

V%

25
D

0-1

metoda obliczenia objętości
bałwanka (suma objętości
trzech kul)

r 3 =1,4 m : 2= 0,7 m

24
A

Liczba
punktów
2

V % V1 & V2 & V3
4
V " $ 3 $ '0,2 3 & 0,5 3 & 0,7 3 (
3
V " 4 $ 0,476
V " 1,904 'm 3 (

s

Dzieci ulepiły bałwanka z trzech kul śniegowych o średnicach, których stosunek jest równy 2 : 5 : 7. Średnica największej kuli miała długość 1,4 m. Oblicz przybliżoną objętość bałwanka.
Do obliczeń przyjmij # " 3.

L

Gd.II.7410-m/IV/122/02/07
7
D

Zadania otwarte
Nr
zad
26.
1
2

27.

Q ………………………………

K

Zadania zamknięte

Zadanie 33. (0-1)

Stopień odmrożenia
I
II
III

E

Rozwiązania i schemat punktacji

poprawność rachunkowa
w całym zadaniu

0-1

V " 1,904 m 3

zgodnie z art. 24 a ustawy z dnia 17 maja 1989r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. nr 240 z 2005 r., poz. 2027)

zawiadamia,

Czytamy Papieża
Lekcje religii z Janem Pawłem II
Co czwartek z „Gazetą”

18 stycznia
lekcja pierwsza
„Jezus Chrystus”
Jezus Chrystus, Kościół,
życie wieczne, sakramenty,
godność człowieka, etyka,
zbawienie, dekalog,
modlitwa - słowa Papieża,
interpretacje filozofów i teologów,
dyskusje sceptyków

1

że w terminie od 30.01.2007 r. do 19.02.2007 r.
(tj. 15 dni roboczych)
zostaną wyłożone do wglądu osób zainteresowanych
projekty operatów opisowo-kartograficznych
m. Radomia obrębów: XXVI – Józefów, XXVII – Mleczna
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Kilińskiego 30,
pok. nr 26.
Informuję, że operaty dla obrębów XXVI (Józefów) i XXVII
(Mleczna) zostały sporządzone przez Pracownię GeodezyjnoProjektową „GEO-ART” Jadwiga Jastrzębska mającą siedzibę
w Radomiu, ul. Kraszewskiego 1/7.
Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione
w projektach operatów opisowo-kartograficznych, może w okresie
wyłożenia projektów do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.
Po upływie terminu wyłożenia projekty operatów opisowokartograficznych zgodnie z art. 24a ust. 8 ww. ustawy stają się
operatami ewidencji gruntów i budynków. Informacja o tym
zostanie ogłoszona w dzienniku urzędowym województwa
mazowieckiego.
Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte
w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operatach opisowokartograficznych, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia
w dzienniku urzędowym województwa informacji, o której mowa
wyżej, zgłaszać zarzuty do tych danych.
O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów rozstrzyga Prezydent
Miasta Radomia w drodze decyzji (art.24a ust.10 ww. ustawy).
Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania, w stosunku do
gruntów, budynków lub lokali, których dotyczą zarzuty, dane
ujawnione w operatach opisowo-kartograficznych nie są wiążące.
Zarzuty zgłoszone po terminie traktuje się jak wnioski o zmianę
danych objętych ewidencją gruntów i budynków.
Ewentualne zarzuty należy składać w biurze Obsługi Mieszkańca
w Radomiu, ul. Kilińskiego 30 (pokój nr 19) powołując się na znak
sprawy.
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