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WIELCY STAROŻYTNI
Pitagoras był jednym z najwybitniej-
szych matematyków starożytności.
Urodził się na wyspie Samos.
W Krotonie założył słynną szkołę pi-
tagorejczyków. Jedno z twierdzeń
udowodnionych przez pitagorejczy-
ków nazwano twierdzeniem Pitago-
rasa. Pitagorasowi przypisuje się
również twierdzenie o sumie miar
kątów wewnętrznych trójkąta oraz
wielokątów foremnych. Pitagorej-
czycy poza zagadnieniami z geome-
trii zajmowali się również liczbami. 

Zadanie 1. (0 – 1)
PPiittaaggoorraass  uurrooddzziiłł  ssiięę  ww VVII

ww.. pp..nn..ee..  SSuummaa  ccyyffrr  rrookkuu  uurrooddzzeenniiaa
PPiittaaggoorraassaa  jjeesstt  rróówwnnaa  1144,,  aa ccyyffrraa  jjeedd--
nnoośśccii  tteejj  lliicczzbbyy  jjeesstt  oo 33  mmnniieejjsszzaa  oodd
ccyyffrryy  sseetteekk..  PPiittaaggoorraass  uurrooddzziiłł  ssiięę  ww

A. 653 r. p.n.e.
B. 582 r. p.n.e.
C. 572 r. p.n.e.
D. 491 r. p.n.e.

Zadanie 2. (0 – 1)
TTrróójjkkąątt  pprroossttookkąąttnnyy  mmoożżee  mmiieećć

nnaassttęęppuujjąąccee  ddłłuuggoośśccii  bbookkóóww
A. 2, 3, 4 B.

C. 

D. 

Zadanie 3. (0 – 1)
ZZ  ppoorrttuu  nnaa  wwyyssppiiee  SSaammooss  jjeeddnnoo--

cczzeeśśnniiee  wwyyppłłyynnęęłłyy  ddwwaa  ssttaattkkii..  JJee--
ddeenn  ppłłyynnąąłł  nnaa  ppóółłnnoocc  zz pprręęddkkoośścciiąą
oo ssttaałłeejj  wwaarrttoośśccii  1122  wwęęzzłłóóww,,  ddrruuggii
nnaa  zzaacchhóódd  zz pprręęddkkoośścciiąą  oo ssttaałłeejj  wwaarr--
ttoośśccii  55  wwęęzzłłóóww  ((11  wwęęzzeełł  ttoo  11  mmiillaa
mmoorrsskkaa  nnaa  ggooddzziinnęę))..  PPoo  ddwwóócchh  ggoo--
ddzziinnaacchh  ooddlleeggłłoośśćć  mmiięęddzzyy  ttyymmii  ssttaatt--
kkaammii  bbyyłłaa  rróówwnnaa

A. 13 mil morskich
B. 17 mil morskich
C. 26 mil morskich
D. 34 mile morskie

Zadanie 4. (0 – 1)
SSuummaa  mmiiaarr  kkąąttóóww  wweewwnnęęttrrzz--

nnyycchh  ssiieeddmmiiookkąąttaa  wwyyppuukkłłeeggoo  jjeesstt
rróówwnnaa

A. 540° C. 900°
B. 720° D. 1080°

Zadanie 5. (0 – 1)
LLiicczzbbaa  ddoosskkoonnaałłaa  ttoo  ttaakkaa  lliicczzbbaa

nnaattuurraallnnaa,,  kkttóórraa  jjeesstt  rróówwnnaa  ssuummiiee
sswwooiicchh  ddzziieellnniikkóóww  mmnniieejjsszzyycchh  oodd
nniieejj  ssaammeejj..  LLiicczzbbąą  ddoosskkoonnaałłąą  jjeesstt

A. 12 C. 24
B. 16 D. 28

Zadanie 6. (0 – 1) 
PPiittaaggoorraass  ppyyttaannyy  oo lliicczzbbęę  sswwooiicchh

uucczznniióóww  ooddppoowwiieeddzziiaałł::  PPoołłoowwaa  mmoo--
iicchh  uucczznniióóww  ssttuuddiiuujjee  mmaatteemmaattyykkęę,,
cczzwwaarrttaa  cczzęęśśćć  uupprraawwiiaa  mmuuzzyykkęę,,  sszzóó--
ssttaa  cczzęęśśćć  ććwwiicczzyy  ssiięę  ww sszzttuuccee  mmiillcczzee--
nniiaa  ii ssąą  jjeesszzcczzee  ttrrzzyy  kkoobbiieettyy..  JJeeżżeellii
pprrzzeezz  xx  oozznnaacczzyymmyy  lliicczzbbęę  uucczznniióóww
PPiittaaggoorraassaa,,  ttoo  zzaaddaanniiee  ttoo  mmoożżnnaa  rroozz--
wwiiąązzaaćć  zzaa  ppoommooccąą  rróówwnnaanniiaa

A. 

B. 

C. 

D. 

Poniższą informację wykorzystaj
do rozwiązania zadań 7 i 8. 

Ulubioną figurą geometryczną pi-
tagorejczyków był pentagram –
gwiazda pitagorejska. Punkty A, B,
C, D, E są wierzchołkami pięciokąta
foremnego.

Zadanie 7. (0 – 1)

FFiigguurraa  ttaa  
A. ma dokładnie pięć osi symetrii

i nie ma środka symetrii.
B. ma dokładnie pięć osi symetrii

i ma środek symetrii.
C. nie ma osi symetrii i nie ma

środka symetrii.
D. nie ma osi symetrii i ma środek

symetrii.

Zadanie 8. (0 – 1)
SSuummaa  mmiiaarr  kkąąttóóww  pprrzzyy  wwiieerrzzcchhoołł--

kkaacchh  AA,,  BB,,  CC,,  DD  ii EE  ppeennttaaggrraammuu  jjeesstt
rróówwnnaa

A. 180° C. 135°
B. 150° D. 100°

Zadanie 9. (0 – 1) 
NNaa  ppooddssttaawwiiee  mmaappyy  ((ww  pprraawwyymm

ddoollnnyymm  rroogguu  ssttrroonnyy)),,  wwsskkaażż  wwssppóółł--
rrzzęęddnnee  ggeeooggrraaffiicczznnee  SSaammooss::

A. 37°E, 27°N C. 43°N, 33°E
B. 37°N, 27°E D. 43°E, 27°N

Zadanie 10. (0 – 1)
NNaa  ppooddssttaawwiiee  mmaappyy,,  ooddppoowwiieeddzz

nnaa  ppyyttaanniiee::  WWyyssppaa  SSaammooss  oodd  11991122  rroo--
kkuu  nnaalleeżżyy  ddoo  GGrreeccjjii..  GGrreeccjjaa  jjeesstt  ppoołłoo--
żżoonnaa  cczzęęśścciioowwoo  nnaa  ppóółłwwyyssppiiee

A. Bałkańskim.
B. Apenińskim.
C. Iberyjskim.
D. Jutlandzkim.
Informacja do zadań 11 i 12.
Powierzchnia wyspy Samos wy-

nosi około 480 km2.

Zadanie 11. (0 – 1)
NNaa  mmaappiiee  ww sskkaallii  11::  44  000000  000000  ppoo--

wwiieerrzzcchhnniiaa  wwyyssppyy  SSaammooss  jjeesstt  rróówwnnaa
ookkoołłoo

A. 12 cm2 C. 3 cm2

B. 1,2 cm2 D. 0,3 cm2

Zadanie 12. (0 – 1)
NNaa  wwyyssppiiee  SSaammooss  mmiieesszzkkaa  ookkoołłoo

4400  ttyyss..  lluuddnnoośśccii..  GGęęssttoośśćć  zzaalluuddnniieenniiaa
jjeesstt  rróówwnnaa  ookkoołłoo

A. C. 

B. D. 

Wykres klimatyczny (na dole stro-
ny) wykorzystaj do rozwiązania za-
dań 13 i 14.

Na wykresie przedstawione są da-
ne klimatyczne dla klimatu śród-
ziemnomorskiego.

Zadanie 13. (0 – 1)
TTeerrmmiicczznnee  llaattoo  ww ttyymm  kklliimmaacciiee

ttrrwwaa
A. cały rok C. 6 miesięcy
B. 8 miesięcy D. 3 miesiące

Zadanie 14. (0 – 1)
WW  kklliimmaacciiee  śśrróóddzziieemmnnoommoorrsskkiimm

ooppaaddyy  wwyyssttęęppuujjąą  ggłłóówwnniiee
A. w półroczu chłodnym
B. w półroczu ciepłym
C. w lecie
D. w czerwcu i lipcu

Zadanie 15. (0 – 1)
WW  kklliimmaacciiee  śśrróóddzziieemmnnoommoorrsskkiimm

ddoommiinnuujjąąccąą  ffoorrmmaaccjjąą  rroośślliinnnnąą  jjeesstt
mmaakkiiaa,,  ww kkttóórreejj  rroossnnąą

A. ostnice, turzyce, perz, piołun.
B. dęby, lipy, klony, buki.
C. świerki, sosny, jodły, modrzewie.
D. pistacje, mirty, dęby kolczaste,

wawrzyny.

Zadanie 16. (0 – 1)
PPoo  nnaallaanniiuu  ddoo  zzbbiioorrnniikkaa  55  ttoonn  wwoo--

ddyy  zz MMoorrzzaa  ŚŚrróóddzziieemmnneeggoo  ((kkttóórreeggoo
zzaassoolleenniiee  wwyynnoossii  33,,88%%))  ii ooddppaarroowwaa--
nniiuu  mmoożżnnaa  oottrrzzyymmaaćć  

A. 380 kg soli C. 38 kg soli
B. 190 kg soli D. 19 kg soli

Zadanie 17. (0 – 1)
WWyyssttęęppuujjąąccee  nnaa  wwyyssppiiee  SSaammooss

mmaarrmmuurryy  ttoo  sskkaałłyy
A. magmowo-głębinowe
B. magmowo-wulkaniczne
C. metamorficzne
D. osadowe

Zadanie 18. (0 – 1)
WW  kkrraajjaacchh  śśrróóddzziieemmnnoommoorrsskkiicchh

uupprraawwiiaa  ssiięę  oolliiwwkkii..  
OOlliiwwkkaa  eeuurrooppeejjsskkaa  ttoo  ddrrzzeewwoo

oo ssrreebbrrzzyyssttoosszzaarryycchh  lliiśścciiaacchh  ii  oowwoo--
ccaacchh  bbooggaattyycchh  ww oolleejj..  ZZaalliicczzaannaa  jjeesstt
ddoo  rroośślliinn

A. zarodnikowych.
B. nagozalążkowych.
C. okrytozalążkowych.
D. szpilkowych.

Poniższy diagram wykorzystaj do
rozwiązania zadań 19 i 20.

Na diagramie przedstawiona jest
produkcja oliwek w Grecji w wybra-
nych latach.

Źródło: Encyklopedia Gazety Wyborczej,
PWN

Zadanie 19. (0 – 1)
PPrroodduukkccjjaa  oolliiwweekk  ww 11998800  rrookkuu

bbyyłłaa  wwyyżżsszzaa  oodd  pprroodduukkccjjii  ww 11997700  rroo--
kkuu  oo

A. 8000 tys. ton C. 80 tys. ton
B. 800 tys. ton D. 8 tys. ton

Zadanie 20. (0 – 1)
OO  iillee  pprroocceenntt  wwzzrroossłłaa  pprroodduukkccjjaa

oolliiwweekk  ww rrookkuu  11999900  ww ssttoossuunnkkuu  ddoo  rroo--
kkuu  11998800??

A. 3% C. 20%
B. 16,7% D. 30%

Zadanie 21. (0 – 1)
MMyyddłłaa  zznnaannee  ssąą  oodd  ssttaarroożżyyttnnoośśccii

ii ssłłuużżąą  oodd  tteeggoo  cczzaassuu  jjaakkoo  śśrrooddkkii  mmyy--
jjąąccee  ii ppiioorrąąccee..  SSąą  ttoo  nnaajjcczzęęśścciieejj  ssooddoo--
wwee  lluubb  ppoottaassoowwee  ssoollee  wwyyżżsszzyycchh  kkwwaa--
ssóóww  kkaarrbbookkssyylloowwyycchh..  WWzzóórr  ssoollii,,  kkttóó--
rraa  jjeesstt  mmyyddłłeemm,,  ttoo

A. HCOOK
B. CH3COONa
C. C15H31COOH
D. C17H35COONa

Zadanie 22. (0 – 1)
TTrraaddyyccyyjjnnee  mmyyddłłaa  wwyykkaazzuujjąą  oodd--

cczzyynn  zzaassaaddoowwyy,,  cczzyyllii  ppHH  iicchh  rroozzttwwoo--
rróóww  mmoożżee  wwyynnoossiićć

A. 3 B. 5 C. 7 D. 9

Zadanie 23. (0 – 1) 
KKttóórree  zzee  ssttwwiieerrddzzeeńń  ssttaannoowwii  ddoo--

wwóódd  ssttaarroożżyyttnnyycchh  GGrreekkóóww  nnaa  kkuullii--
ssttoośśćć  ZZiieemmii??

A. Na morzu na horyzoncie uka-
zuje się najpierw maszt statku, a na-
stępnie cały statek.

B. Linia horyzontu zakrzywia się
ku górze.

C. Bardziej podmywane są przez
morze północne brzegi niż południo-
we.

D. Widoczne są fazy Księżyca.

Zadanie 24. (0 – 1) 
IIggłłęę  mmaaggnneettyycczznnąą  jjaakkoo  ppiieerrwwssii  wwyy--

kkoorrzzyyssttaallii  ssttaarroożżyyttnnii  CChhiińńcczzyyccyy..  PPóółł--
nnooccnnyy  bbiieegguunn  iiggłłyy  mmaaggnneettyycczznneejj
wwsskkaazzuujjee

A. dokładne położenie północne-
go bieguna magnetycznego Ziemi.

B. dokładne położenie południo-
wego bieguna geograficznego Ziemi.

C. przybliżone położenie północ-
nego bieguna geograficznego Ziemi.

D. przybliżone położenie północ-
nego bieguna magnetycznego Ziemi.

Zadanie 25. (0 – 1) 
ZZjjaawwiisskkoo  zzaałłaammaanniiaa  śśwwiiaattłłaa  zzaaoobb--

sseerrwwoowwaannoo  jjuużż  ww ssttaarroożżyyttnnoośśccii..  PPrraa--
wwiiddłłoowwyy  bbiieegg  pprroommiieenniiaa  pprrzzyy  pprrzzeejj--
śścciiuu  śśwwiiaattłłaa  zz ppoowwiieettrrzzaa  ddoo  wwooddyy
pprrzzeeddssttaawwiioonnoo  nnaa  rryyssuunnkkuu

A. 

B. 

C. 

D. 

Zadanie 26. (0 – 3)
TTrrzzyy  wwiieekkii  ppóóźźnniieejj  nniiżż  PPiittaaggoorraass

żżyyłł  iinnnnyy  ssttaarroożżyyttnnyy  mmęęddrrzzeecc  ––  EEuukkllii--
ddeess,,  nnaazzyywwaannyy  oojjcceemm  ggeeoommeettrriiii,,  kkttóó--
rreemmuu  pprrzzyyppiissuujjee  ssiięę  ddoowwóódd  nnaassttęęppuu--
jjąącceeggoo  ttwwiieerrddzzeenniiaa::

PPoollee  kkwwaaddrraattuu  zzbbuuddoowwaanneeggoo  nnaa
wwyyssookkoośśccii  ttrróójjkkąąttaa  pprroossttookkąąttnneeggoo
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Test gimnazjalny
część matematyczno–przyrodnicza

Drodzy gimnazjaliści. Dziś druga część próbnego egzaminu. Podobny napiszecie już
27 kwietnia wszkołach. Wczorajszy test znajdziecie w internecie – serwisy.gazeta.pl/edukacja.
A już jutro na stronach lokalnych „Gazety” przewodnik po liceach

Źródło: Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2006 r.

Mapa do zadania 9 i 10 

Wykres do zadania 13 i 14
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R E K L A M A

ppoopprroowwaaddzzoonneejj  zz wwiieerrzzcchhoołłkkaa  kkąąttaa
pprroosstteeggoo  jjeesstt  rróówwnnee  ppoolluu  pprroossttookkąą--
ttaa  oo bbookkaacchh  rróówwnnyycchh  ooddcciinnkkoomm,,  nnaa
kkttóórree  ttaa  wwyyssookkoośśćć  ddzziieellii  pprrzzeecciiww--
pprroossttookkąąttnnąą..

UUddoowwooddnniijj  ttoo  ttwwiieerrddzzeenniiee..

Zadanie 27. (0 – 2)
WW  ttyymm  ssaammyymm  cczzaassiiee  ccoo  EEuukkllii--

ddeess  żżyyłł  ww SSyyrraakkuuzzaacchh  nnaa  SSyyccyylliiii
AArrcchhiimmeeddeess..  PPeewwnneeggoo  ddnniiaa  oottrrzzyy--
mmaałł  oonn  ddoo  zzbbaaddaanniiaa  ddwwiiee  nnaa  ppoozzóórr
iiddeennttyycczznnee  kkoorroonnyy  kkrróólleewwsskkiiee..  AArr--
cchhiimmeeddeess  zzwwaażżyyłł  jjee  ii ssttwwiieerrddzziiłł,,  żżee
mmaajjąą  rróówwnnee  mmaassyy..  NNaassttęęppnniiee  zzaannuu--
rrzzyyłł  kkoorroonnyy  ww wwooddzziiee  ii ssttwwiieerrddzziiłł,,
żżee  ppiieerrwwsszzaa  wwyyppaarrłłaa  wwiięęcceejj  wwooddyy
zz nnaacczzyynniiaa  nniiżż  ddrruuggaa..  UUssttaall,,  cczzyy
oobbiiee  kkoorroonnyy  mmooggłłyy  bbyyćć  wwyykkoonnaannee
zz cczzyysstteeggoo  zzłłoottaa..  OOddppoowwiieeddźź  uuzzaa--
ssaaddnniijj..

Zadanie 28. (0 – 2)
ZZnnaannee  jjuużż  ww ssttaarroożżyyttnnoośśccii  zzłłoottoo

jjeesstt  ooddppoorrnnee  nnaa  ddzziiaałłaanniiee  ppoowwiiee--
ttrrzzaa,,  wwooddyy  ii kkwwaassóóww..  RRoozzttwwaarrzzaa  ssiięę
ddooppiieerroo  ww wwooddzziiee  kkrróólleewwsskkiieejj,,  kkttóó--
rraa  jjeesstt  mmiieesszzaanniinnąą  ssttęężżoonnyycchh  kkwwaa--
ssóóww::  cchhlloorroowwooddoorroowweeggoo  ii aazzoottoowwee--
ggoo  ((VV))..  NNaappiisszz  wwzzoorryy  ssuummaarryycczznnee
ttyycchh  kkwwaassóóww..

Zadanie 29. (0 – 2)
JJeeddeenn  zz nnaajjwwyybbiittnniieejjsszzyycchh  ffiilloo--

zzooffóóww  ggrreecckkiicchh  DDeemmookkrryytt  jjaakkoo
ppiieerrwwsszzyy  uużżyyłł  ppoojjęęcciiaa  aattoomm  ddllaa
ookkrreeśślleenniiaa  nnaajjmmnniieejjsszzeeggoo  ii nniieeppoo--
ddzziieellnneeggoo  sskkłłaaddnniikkaa  mmaatteerriiii..  OObbeecc--
nniiee  wwiieemmyy,,  żżee  aattoomm  mmaa  bbuuddoowwęę  zzłłoo--
żżoonnąą..  UUzzuuppeełłnniijj  zzddaanniiaa,,  kkoorrzzyyssttaajjąącc
zz zzaammiieesszzcczzoonnyycchh  ookkrreeśślleeńń::

proton, elektron, neutron, do-
datni, obojętny, ujemny, atomowa,
masowa.

Atom składa się z dodatnio na-
ładowanego jądra, w którym znaj-
dują się...........................
i........................... oraz krążących wo-
kół niego ujemnie naładowa-
nych............................... 
Atom jest elektrycznie........................,
gdyż liczba protonów i elektronów
jest taka sama. O liczbie protonów
w atomie informuje charaktery-
styczna dla każdego pierwiastka
liczba...................................... 

Zadanie 30. (0 – 4)
SSttaarroożżyyttnnii  EEggiippccjjaanniiee  ddoo  uunnoo--

sszzeenniiaa  bbllookkóóww  sskkaallnnyycchh  nnaa  nniieewwiieell--
kkiiee  wwyyssookkoośśccii  uużżyywwaallii  ddźźwwiiggnnii
ddwwuussttrroonnnneejj  ((ppaattrrzz  rryyssuunneekk))..  NNaa
pprraawwyymm  rraammiieenniiuu  ww ooddlleeggłłoośśccii  33  mm
oodd  ppuunnkkttuu  ppooddppaarrcciiaa  ddźźwwiiggnnii  zznnaajj--
dduujjee  ssiięę  bbllookk  sskkaallnnyy  oo mmaassiiee  22  tt..  OObb--
lliicczz,,  iilluu  ccoo  nnaajjmmnniieejj  EEggiippccjjaann  mmuussii
zzaaddzziiaałłaaćć  nnaa  ddrruuggii  kkoonniieecc  ddźźwwiiggnnii,,
zznnaajjdduujjąąccyy  ssiięę  ww ooddlleeggłłoośśccii  77,,55  mm  oodd
ppuunnkkttuu  jjeejj  ppooddppaarrcciiaa,,  aabbyy  uunniieeśśćć

bbllookk  sskkaallnnyy  ww ggóórręę..  PPrrzzyyjjmmiijj,,  żżee  kkaażż--
ddyy  zz EEggiippccjjaann  ddzziiaałłaałł  nnaa  ddźźwwiiggnniięę  ssii--
łłąą  oo wwaarrttoośśccii  550000  NN..

Zadanie 31. (0 – 2)
JJeeddnnyymm  zz ssiieeddmmiiuu  ccuuddóóww  śśwwiiaattaa

ssąą  ppiirraammiiddyy  ww GGiizziiee..  JJeeddnnaa  zz nniicchh  –– ppii--
rraammiiddaa  MMyykkeerriinnoossaa  –– mmaa  kksszzttaałłtt
oossttrroossłłuuppaa  pprraawwiiddłłoowweeggoo  cczzwwoorrookkąątt--
nneeggoo  oo kkrraawwęęddzzii  ppooddssttaawwyy  ddłłuuggoośśccii
110088  mm  ii oo  oobbjjęęttoośśccii  225566  660088  mm33..  OObblliicczz
wwyyssookkoośśćć  tteeggoo  oossttrroossłłuuppaa..

Zadanie 32. (0 – 3)
PPuunnkkttyy  lleeżżąąccee  nnaa  ttyymm  ssaammyymm  rróóww--

nnoolleeżżnniikkuu  mmaajjąą  ttęę  ssaammąą  sszzeerrookkoośśćć
ggeeooggrraaffiicczznnąą  ((mmiiaarraa  kkąąttaa  α))..  OObblliicczz
ddłłuuggoośśćć  pprroommiieenniiaa  rróówwnnoolleeżżnniikkaa  ((rr)),,
nnaa  kkttóórryymm  lleeżżyy  ppuunnkktt  KK,,  wwiieeddzząącc,,  żżee
sszzeerrookkoośśćć  ggeeooggrraaffiicczznnaa  tteeggoo  ppuunnkkttuu
jjeesstt  rróówwnnaa  6600°°,,  aa ddłłuuggoośśćć  pprroommiieenniiaa
ZZiieemmii  RR  ==  66337711  kkmm..

Zadanie 33. (0 – 2)
WW  MMoorrzzuu  ŚŚrróóddzziieemmnnyymm  żżyyjjee  ddrraa--

ppiieeżżnnaa  rryybbaa  mmuurreennaa..
UUzzuuppeełłnniijj  łłaańńccuucchh  ppookkaarrmmoowwyy

mmuurreennyy,,  ddoobbiieerraajjąącc  wwłłaaśścciiwwee  oorrggaannii--
zzmmyy  ssppoośśrróódd  wwyymmiieenniioonnyycchh  ppoonniiżżeejj::

drobne ryby, plankton roślinny,
skorupiaki, larwy owadów.

Zadanie 34. (0 – 2) 
MMeedduuzzaa  –– jjaammoocchhłłoonn  ppoowwsszzeecchh--

nniiee  wwyyssttęęppuujjąąccyy  mmiięęddzzyy  iinnnnyymmii
ww MMoorrzzuu  ŚŚrróóddzziieemmnnyymm..  JJeejj  nnaazzwwaa,,
zzaacczzeerrppnniięęttaa  zz ggrreecckkiieejj  mmiittoollooggiiii,,  nnaa--
wwiiąązzuujjee  ddoo  jjeeddnneejj  zzee  ssttrraasszzlliiwwyycchh
GGoorrggoonn,,  kkttóórreejj  HHeerrooss  PPeerrsseeuusszz  oodd--
cciiąąłł  wwee  śśnniiee  ggłłoowwęę..

OOcceeńń  pprraawwddzziiwwoośśćć  ppoonniiżżsszzyycchh
zzddaańń,,  wwppiissuujjąącc  oobbookk  kkaażżddeeggoo  zzddaanniiaa
TTAAKK  lluubb  NNIIEE..

Stułbiopławy to osiadłe jamochło-
ny, które całkowicie wyginęły.............
Krążkopławy to samodzielnie pływa-
jące morskie jamochłony.............
Chełbie modre to krążkopławy roz-
mnażające się na drodze przemiany
pokoleń............ Młoda meduza po-
wstaje w wyniku podziału ciała poli-
pa na pojedyncze tarcze............. Pa-
rzydełka to komórki służące medu-
zom do poruszania się w wodzie
.................

Zadanie 35. (0 – 3)
FFuunnkkccjjaa  yy  ==  ff((xx))  pprrzzyyppoorrzząąddkkoowwuu--

jjee  lliicczzbbiiee  wwiieerrzzcchhoołłkkóóww  wwiieellookkąąttaa  wwyy--
ppuukkłłeeggoo  xx  lliicczzbbęę  jjeeggoo  pprrzzeekkąąttnnyycchh  yy..
UUzzuuppeełłnniijj  ttaabbeellkkęę..

NNaarryyssuujj  wwyykkrreess  tteejj  ffuunnkkccjjii  ddllaa  ppoo--
ddaannyycchh  ww ttaabbeellccee  aarrgguummeennttóóww..
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ROZWIĄZANIA I SCHEMAT PUNKTACJI

Murena

rQRF ⋅=⋅  zastosowanie prawa równowagi na 
dźwigni dwustronnej 

0 – 1 

mNmF 3200005,7 ⋅=⋅  
NF 8000=  

obliczenie wartości minimalnej 
siły z jaką Egipcjanie muszą 
działać na drugi koniec dźwigni 

0 – 1 

16
500

8000
=

N
N

 
obliczenie minimalnej liczby 
Egipcjan potrzebnych do 
podniesienia bloku przy pomocy 
dźwigni 

0 – 1 

HaV 2

3
1

=      H – wysokość ostrosłupa, 

a – długość krawędzi podstawy ostrosłupa 

H⋅⋅⋅= 108108
3
1256608  

zastosowanie wzoru na objętość 
ostrosłupa prawidłowego 
czworokątnego 

0 – 1 31. 

 
)(66 mH =  

obliczenie wysokości ostrosłupa 0 – 1 

0 – 2 

 
 

zauważenie, że kąty wewnętrzne 
trójkąta prostokątnego OKS mają 
miary 60° i 30° 
 
 

0 – 1 

Rr
2
1

=  
wykorzystanie własności trójkąta o 
kątach 30°, 60°, 90° 

0 – 1 

32. 

( )kmr 5,3185=  obliczenie długości r 0 – 1 

0 – 3 

4 prawidłowe uzupełnienia 2 33. 

 

3 prawidłowe uzupełnienia 1 
0 – 2 

5 prawidłowych odpowiedzi 2 34. NIE 
TAK 
TAK 
TAK 
NIE 

3 lub 4 prawidłowe odpowiedzi 1 
0 – 2 

plankton roœlinny          larwy owadów          skorupiaki 
          drobne ryby    murena 

N
s
mkggmQ 20000102000 2 =⋅=⋅=  

 
 
 

zastosowanie prawidłowej metody 
obliczenia ciężaru bloku skalnego 
oraz prawidłowa zamiana 
jednostek masy 

0 – 1 30. 0 – 4 

Liczba 
wierzchołków x 

3 4 5 6 4 prawidłowe uzupełnienia 2 

Liczba przekątnych 
y = f(x) 

0 2 5 9 2 lub 3 prawidłowe uzupełnienia 1 
 
 

35. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

narysowanie wykresu funkcji dla 
argumentów podanych w tabelce 
 
 
 
 
 
 
 

0 – 1 

0 – 3 
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Zadania zamknięte 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
C D C C D B A A B A D B B A D B C C B C D D A C A 

Zadania otwarte 

Nr 
zad 

Rozwiązanie Schemat punktacji Liczba 
punktów 

Suma 
punktów 

 
 
 
 
 
 
 
 

Teza twierdzenia: 

xyh =2  

wykonanie rysunku 
z oznaczeniami 
i zapisanie tezy twierdzenia 
 

0 – 1 

I sposób – wykorzystanie podobieństwa trójkątów ADC i 
CDB 

y
h

h
x
=  

zapisanie proporcji wynikającej z 
podobieństwa trójkątów ADC i 
CDB 
 

0 – 1 

xyh =2  przekształcenie proporcji 0 – 1 

II sposób – zastosowanie twierdzenia Pitagorasa  
222 hyb +=  
222 hxa +=  
222 bac +=  

zapisanie równań wynikających z 
twierdzenia Pitagorasa 
 

0 – 1 

26. 
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++= 2
2222

2222
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dodanie dwóch pierwszych równań 
stronami; 
przekształcenie równania do 

postaci xyh =2  

0 – 1 

0 – 3 

Obie korony nie mogły być wykonane  z czystego złota. podanie prawidłowego 
stwierdzenia 

0 – 1 27. 

Obie korony różniły się gęstością ponieważ mając te same 
masy różniły się objętością, a gęstość równa jest ilorazowi 
masy i objętości. 

podanie prawidłowego 
uzasadnienia 

0 – 1 

0 – 2 

HCl zapisanie wzoru kwasu 
chlorowodorowego 

0 – 1 28. 

HNO3 zapisanie wzoru kwasu 
azotowego(V) 

0 – 1 

0 – 2 

uzupełnienie 5 luk 2 29. Atom składa się z dodatnio naładowanego jądra, w którym 
znajdują się protony i neutrony oraz krążących wokół 
niego ujemnie naładowanych elektronów. 
Atom jest elektrycznie obojętny, gdyż liczba protonów i 
elektronów jest taka sama. 
O liczbie protonów w atomie informuje charakterystyczna 
dla każdego pierwiastka liczba atomowa. 

uzupełnienie 3 lub 4 luk 1 

0 – 2 
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