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Zadanie 1. (0-1)
CCiieeśśnniinnaa  MMaaggeellllaannaa  łłąącczzyy
A. Ocean Atlantycki i Ocean Spokojny.
B. Ocean Atlantycki i Ocean Indyjski.
C. Ocean Spokojny i Ocean Arktyczny.
D. Ocean Spokojny i Ocean Indyjski.

Poniższy diagram wykorzystaj do rozwią-
zania zadań 2, 3, 4 i 5.

10 sierpnia 1519 roku flota pięciu statków
pod dowództwem Ferdynanda Magellana
wyruszyła z Sewilli na wyprawę dookoła świata.

Na diagramie przedstawiono liczbę człon-
ków załogi na każdym ze statków biorących
udział w wyprawie.

Zadanie 2. (0-1) 
IIlluu  cczzłłoonnkkóóww  zzaałłooggii  ssttaattkkuu  VViiccttoorriiaa  mmuussiiaałłoo--

bbyy  pprrzzeejjśśćć  ddoo  zzaałłooggii  ssttaattkkuu  SSaannttiiaaggoo,,  aabbyy  zzaałłooggii
oobbyyddwwuu  ssttaattkkóóww  bbyyłłyy  rróówwnnoolliicczznnee??

A. 10 B.8 C. 5 D. 3

Zadanie 3. (0-1)
IIllee  oossóóbb  mmuussiiaałłoobbyy  ddooddaattkkoowwoo  wwzziiąąćć  uuddzziiaałł

ww wwyypprraawwiiee,,  aabbyy  śśrreeddnniiaa  lliicczzbbaa  cczzłłoonnkkóóww  zzaałłoo--
ggii  nnaa  ssttaattkkuu  bbyyłłaa  rróówwnnaa  4488??

A. 6 B. 8 C. 12 D. 18

Zadanie 4. (0-1)
OO  iillee  pprroocceenntt  lliicczzbbaa  cczzłłoonnkkóóww  zzaałłooggii  ssttaattkkuu

„„CCoonncceeppcciioonn””  jjeesstt  mmnniieejjsszzaa  oodd  lliicczzbbyy  cczzłłoonnkkóóww
zzaałłooggii  ssttaattkkuu  „„SSaann  AAnnttoonniioo””??

A. o 133,(3)% C. o 33,(3)%
B. o 75% D. o 25%

Zadanie 5. (0-1)
MMaaggeellllaann  wwyybbrraałł  ppiięęcciiuu  cczzłłoonnkkóóww  wwyypprraawwyy

ii kkaażżddeeggoo  zz nniicchh  mmiiaannoowwaałł  kkaappiittaanneemm  jjeeddnneeggoo
zzee  sswwooiicchh  ssttaattkkóóww..  NNaa  iillee  rróóżżnnyycchh  ssppoossoobbóóww
mmóóggłł  pprrzzyyddzziieelliićć  ssttaattkkii  wwyybbrraannyymm  kkaappiittaannoomm??

A. 5 B. 20 C.60 D. 120

Zadanie 6. (0-1) 
WW  ppoosszzuukkiiwwaanniiuu  ddooggooddnneeggoo  mmiieejjssccaa  ddoo  zzaa--

łłoożżeenniiaa  oossaaddyy  jjeeddeenn  zzee  ssttaattkkóóww  zzoossttaałł  wwyyssłłaannyy
ww mmiissjjii  zzwwiiaaddoowwcczzeejj  rrzzeekkąą  ww ggłłąąbb  lląądduu..  ŚŚrreeddnniiaa
wwaarrttoośśćć  pprręęddkkoośśccii  ssttaattkkuu  nnaa  wwooddzziiee  ssttoojjąącceejj

bbyyłłaa  rróówwnnaa  1177,,55  ,,,,  aa śśrreeddnniiaa  wwaarrttoośśćć  pprręęddkkoo--

śśccii  pprrąądduu  rrzzeekkii  22,,55  ..  JJeeżżeellii  ssttaatteekk  wwrróócciiłł  ppoo

33,,55  ggooddzziinnaacchh,,  ttoo  ppłłyynnąącc  ww ddóółł  rrzzeekkii,,  pprrzzeebbyyłł  ddrroo--

ggęę  rróówwnnąą
A. 15 km B. 30 km C. 60 km D. 70 km

Zadanie 7. (0-1) 
NNaa  pprrzzeeddssttaawwiioonnyy  nnaa  rryyssuunnkkuu  żżaagglloowwiieecc  ddzziiaa--

łłaajjąą  ssiiłłyy::  ooppoorruu  rruucchhuu  ,,  cciiąągguu  wwiiaattrruu  ,,  cciięężż--

kkoośśccii  ii wwyyppoorruu  ..

NNaa  ppooddssttaawwiiee  rryyssuunnkkuu  mmoożżnnaa  ssttwwiieerrddzziićć,,  żżee
A. statek pozostaje

w spoczynku. 
B. statek porusza się

ruchem jednostajnym.
C. statek porusza się 
ruchem przyspieszonym.
D. statek porusza się

ruchem opóźnionym.

Poniższy rysunek wykorzystaj do rozwiąza-
nia zadań 8 i 9.

Zadanie 8. (0-1) 
TTrrzzyy  ssttaattkkii  zznnaajjdduujjąą  ssiięę  ww zzaazznnaacczzoonnyycchh  nnaa

mmaappiiee  ppuunnkkttaacchh  AA,,  BB  ii CC..  PPoołłoożżeenniiee  ssttaattkkuu  jjeedd--
nnaakkoowwoo  ooddddaalloonneeggoo  oodd  kkaażżddeeggoo  zz ttyycchh  ttrrzzeecchh
ssttaattkkóóww  wwyyzznnaacczzaa

A. środek przeciwprostokątnej trójkąta ABC.
B. punkt przecięcia dwusiecznych kątów we-

wnętrznych trójkąta ABC.
C. środek okręgu wpisanego w trójkąt ABC.

D. punkt przecięcia środkowych trójkąta
ABC.

Zadanie 9. (0-1)
PPrroommiieeńń  ookkrręęgguu  ooppiissaanneeggoo  nnaa  ttrróójjkkąącciiee  AABBCC

mmaa  ddłłuuggoośśćć
A. 1700 m B. 1300 m C. 845 m D. 650 m 

Zadanie 10. (0-1)
RRóóżżaa  kkoommppaassoowwaa  zzwwaannaa  tteeżż  zzwwyycczzaajjoowwoo  rróó--

żżąą  wwiiaattrróóww  bbyyłłaa  uummiieesszzcczzaannaa  nnaa  mmaappaacchh  ii ssłłuu--
żżyyłłaa  ddoo  wwsskkaazzyywwaanniiaa  kkiieerruunnkkóóww  wwiiaattrróóww..  OObbeecc--
nniiee  rróóżżaa  wwiiaattrróóww  mmaa  zznnaacczzeenniiee  ddeekkoorraaccyyjjnnee
((ppaattrrzz  rryyssuunneekk  ppoonniiżżeejj))..

PPrrzzeeddssttaawwiioonnaa  nnaa  rryyssuunnkkuu  ffiigguurraa  mmaa
A. dokładnie cztery

osie symetrii i nie ma 
środka symetrii.

B. dokładnie cztery 
osie symetrii i ma środek 
symetrii.

C. dokładnie dwie osie
symetrii i nie ma środka
symetrii.

D. dokładnie dwie osie symetrii i ma śro-
dek symetrii.

Zadanie 11. (0-1)
MMaaggeellllaann  zzggiinnąąłł  nnaa  WWyyssppaacchh  KKoorrzzeennnnyycchh

((ddzziissiieejjsszzaa  nnaazzwwaa  MMoolluukkii))  wwee  wwsscchhooddnniieejj  cczzęę--
śśccii  AArrcchhiippeellaagguu  MMaallaajjsskkiieeggoo..  ŁŁąącczznnaa  ppoowwiieerrzz--
cchhnniiaa  WWyysspp  KKoorrzzeennnnyycchh  wwyynnoossii  ookkoołłoo  7755  ttyyss..
kkmm22..  NNaa  mmaappiiee  wwyykkoonnaanneejj  ww sskkaallii  11::  55  000000  000000
ppoowwiieerrzzcchhnniiaa  ttaa  jjeesstt  rróówwnnaa

A.15 cm2 C. 30 cm2

B. 25 cm2 D. 75 cm2

Zadanie 12. (0-1)
66  wwrrzzeeśśnniiaa  11552222  rrookkuu  rreesszzttkkaa  ooccaallaałłyycchh  cczzłłoonn--

kkóóww  wwyypprraawwyy  MMaaggeellllaannaa  wwrróócciiłłaa  nnaa  ssttaattkkuu  „„VViicc--
ttoorriiaa””  ddoo  ppoorrttuu  ww SSeewwiillllii..  DDaattaa  ww ddzziieennnniikkuu  ookkrręę--
ttoowwyymm  kkuu  ooggóóllnneejj  kkoonnsstteerrnnaaccjjii  wwsskkaazzyywwaałłaa  ddzziieeńń

A. 5 września. C. 7 września.
B. 6 września. D. 8 września.

Zadanie 13. (0-1)
PPooppuullaaccjjaa  żżyyjjąąccyycchh  nnaa  ppoołłuuddnniioowwyycchh  wwyy--

bbrrzzeeżżaacchh  AAmmeerryykkii  PPoołłuuddnniioowweejj  ppiinnggwwiinnóóww  
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Test gimnazjalny
część matematyczno–przyrodnicza

Gimnazjaliści! Ostatnia próba przed przyszłotygodniowym egzaminem. 
Przed wami test matematyczno-przyrodniczy podobny do tego,który napiszecie

wszkołach już wczwartek. Wczorajszy test humanistyczny 
znajdziecie na www.gazeta.pl/edukacja. Życzymy wam jak najlepszych wyników!

Na poniższym schemacie zaznaczone są drogi, którymi poruszali się wielcy odkrywcy (Ferdy-
nand Magellan, Krzysztof Kolumb i Marco Polo). Wykorzystaj tę mapę do rozwiązania zadania 1.
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MMaaggeellllaannaa  ww llaattaacchh  11999977--22000000
zzmmnniieejjsszzyyłłaa  ssiięę  ttrrzzyykkrroottnniiee..  ZZnnaa--
cczzyy  ttoo,,  żżee  lliicczzbbaa  ppiinnggwwiinnóóww
ww ttyymm  cczzaassiiee  zzmmaallaałłaa  oo::

A. 33,(3)% B. 66,(6)%

C. D. 

Zadanie 14. (0-1)
PPrrzzyycczzyynnyy  mmaassoowweejj  śśmmiieerrccii  ppiinnggwwiinnóóww  MMaa--

ggeellllaannaa  nniiee  mmooggłłyy bbyyćć  nnaassttęęppuujjąąccee::
A. ograniczenie ilości dorszy i kałamarnic

– ulubionego pokarmu pingwinów.
B. nasilenie przemysłowych połowów ryb na

południowym Atlantyku.
C. masowe zatrucia toksycznymi glonami i ry-

bami.
D. kamieniste plaże stwarzające niedogodne

warunki do lęgów.

Zadanie 15. (0-1)
WWsskkaażż  zzddaanniiee  pprraawwddzziiwwee..
A. Kończyny tylne u pingwinów są przekształ-

cone w skrzydła.
B. Pingwiny są zmiennocieplne.
C. Pingwiny nie posiadają kości pneumatycz-

nych.
D. Palce kończyn przednich u pingwinów są

spięte błoną pławną.

Poniższe informacje wykorzystaj do rozwią-
zania zadań 16 i 17.

Galaktyka o nazwie Wielki Obłok Magella-
na znajduje się w odległości 168 000 ly od Zie-
mi. 

(1 ly to rok świetlny, jest to odległość jaką
przebywa w ciągu roku światło poruszając się

z szybkością )

Zadanie 16. (0-1)
WWsskkaażż  zzddaanniiee  pprraawwddzziiwwee..
A. Wielki Obłok Magellana jest zbiorem

gwiazd.
B. Wielki Obłok Magellana jest gwiazdą

większą od Słońca.
C. Wielki Obłok Magellana jest układem pla-

netarnym.
D. Wielki Obłok Magellana jest zbiorem me-

teorytów.

Zadanie 17. (0-1)
OOddlleeggłłoośśćć  ddzziieelląąccaa  ZZiieemmiięę  oodd  WWiieellkkiieeggoo  OObbłłoo--

kkuu  MMaaggeellllaannaa  jjeesstt  rróówwnnaa  ookkoołłoo
A. 1,68.105 km C. 9,5.1012 km
B. 3.108 km D. 1,6.1018 km

Zadanie 18. (0-1)
WWiiaattrryy  ookkrreessoowwoo  zzmmiieennnnee  wwyyssttęęppuujjąąccee  ww ppoo--

łłuuddnniioowwoo--wwsscchhooddnniieejj  AAzzjjii  ttoo
A. feny. C. sirocco.
B. pasaty. D. monsuny.

Poniższe informacje wykorzystaj do rozwią-
zania zadań 19 i 20.

Marynarze Kolumba załadowali złoto do
skrzyń o objętości 10 dm3 każda. Pusta skrzynia

ma masę 5 kg. Na wykresie przedstawiono za-
leżność całkowitej masy ładunku od ilości skrzyń.

Zadanie 19. (0-1)
ZZłłoottoo  zznnaajjdduujjąąccee  ssiięę  ww sskkrrzzyynniiaacchh  mmaa  ggęęssttoośśćć

rróówwnnąą

A. 1950  C. 19500 

B. 2000  D. 20000 

Zadanie 20. (0-1) 

MMaakkssyymmaallnnyy  cciięężżaarr  sskkrrzzyyńń  zzee  zzłłootteemm,,  kkttóórree
mmoożżnnaa  zzaałłaaddoowwaaćć  nnaa  ssttaatteekk,,  wwyynnoossii  11000000  kkNN,,  zzaa--
tteemm  mmaarryynnaarrzzee  mmooggąą  nnaa  ssttaatteekk  wwnniieeśśćć  mmaakkssyy-
mmaallnniiee

A. 50 skrzyń ze złotem.
B. 100 skrzyń ze złotem.
C. 500 skrzyń ze złotem.
D. 1000 skrzyń ze złotem.

Zadanie 21. (0-1)
WW  sskkrrzzyynniiaacchh  zznnaajjddoowwaałłoo  ssiięę  zzłłoottoo  ww ppoossttaaccii  

iizzoottooppuu  ,,  kkttóórryy  jjeesstt  jjeeddyynnyymm  wwyyssttęęppuu--

jjąąccyymm  ww pprrzzyyrrooddzziiee  ttrrwwaałłyymm  iizzoottooppeemm  tteeggoo  sszzllaa--
cchheettnneeggoo  mmeettaalluu..  JJąąddrroo  ttaakkiieeggoo  iizzoottooppuu  zzaawwiiee--
rraa

A. 79 protonów i 118 neutronów.
B. 79 protonów i 79 elektronów.
C. 197 neutronów i 79 protonów.
D. 118 neutronów i 79 elektronów.

Zadanie 22. (0-1)
NNaa  ppookkłłaadd  ookkrręęttóóww  sswwoojjeejj  eekkssppeeddyyccjjii  KKoolluummbb

zzaabbrraałł  mmiięęddzzyy  iinnnnyymmii  bbaarryyłłkkii  śśwwiieeżżeejj  wwooddyy,,
ddzzbbaannyy  oolliiwwyy,,  mmąąkkęę  ii ssóóll..  KKttóórree  zz ttyycchh  pprroodduukk--
ttóóww  zzaawwiieerraajjąą  zzwwiiąązzkkii  oorrggaanniicczznnee??

A. Woda i oliwa. C. Mąka i sól.
B. Oliwa i mąka. D. Sól i woda.

Informacja do zadań 23 i 24. 
Na j p r awd o p o d o b n i e j

pierwszym Europejczykiem,
który spróbował ananasa, był
Krzysztof Kolumb, kiedy
w 1493 roku dopłynął do Gwa-
delupy. Swój charakterystycz-
ny zapach ananasy zawdzię-
czają maślanowi etylu – estro-
wi o wzorze C3H7COOC2H5.

Zadanie 23. (0-1)
AAbbyy  oottrrzzyymmaaćć  ttaakkii  eesstteerr,,  nnaalleeżżyy  pprrzzeepprroowwaa--

ddzziićć  rreeaakkccjjęę  ppoommiięęddzzyy

A. C3H7OH i C2H5COOH
B. C3H7COOH i C2H5OH
C. C3H7OH i C2H5OH 
D. C3H7COOH i C2H5COOH

Zadanie 24. (0-1)
MMaassaa  cczząąsstteecczzkkoowwaa  tteeggoo  eessttrruu  ((mmaassaa  aattoommoo--

wwaa  wwęęggllaa  ==  1122  uu,,  mmaassaa  aattoommoowwaa  ttlleennuu  ==  1166  uu,,  mmaa--
ssaa  aattoommoowwaa  wwooddoorruu  ==  11  uu))  wwyynnoossii

A. 116 u C. 84 u
B. 104 u D. 70 u

Zadanie 25. (0-1)
AAnnaannaass  ttoo  ppoołłuuddnniioowwooaammeerryykkaańńsskkaa  bbyylliinnaa

uupprraawwiiaannaa  ww ssttrreeffiiee  ttrrooppiikkaallnneejj  ddllaa  ssoocczzyyssttyycchh,,
aarroommaattyycczznnyycchh  oowwooccoossttaannóóww..  BByylliinnaa  ttoo

A. jednoroczna roślina zielna o nietrwałej
części nadziemnej.

B. wieloletnia roślina zielna o trwałej części
podziemnej.

C. wieloletnia roślina zielna występująca wy-
łącznie w tropiku.

D. jednoroczna roślina zielna występująca
powszechnie.

Zadanie 26. (0-3) 
AAnnaannaassyy  ppaakkoowwaannee  ddoo

ppuusszzeekk  kkrrooii  ssiięę  ww ppllaassttrryy
oo ggrruubboośśccii  11  ccmm..  PPllaassttrryy
mmaajjąą  kksszzttaałłtt  wwyyddrrąążżoonnyycchh
ww śśrrooddkkuu  wwaallccóóww..  DDnnoo
kkaażżddeeggoo  ppllaassttrraa  mmaa  kksszzttaałłtt
ppiieerrśścciieenniiaa  kkoołłoowweeggoo
oo wwyymmiiaarraacchh::  RR  ==  66  ccmm
oorraazz  rr  ==  11  ccmm..  OObblliicczz,,  jjaakkąą
oobbjjęęttoośśćć  mmaa  1122  ttaakkiicchh  aannaa--
nnaassoowwyycchh  ppllaassttrróóww..  

Zadanie 27. (0-3)
CCyyrrkkiieell  nnaawwiiggaaccyyjjnnyy  MMaaggeellllaannaa  ssłłuużżyyłł  mmuu  ddoo

ooddmmiieerrzzaanniiaa  ooddlleeggłłoośśccii  nnaa  mmaappaacchh..  PPeewwnneeggoo
ddnniiaa  MMaaggeellllaann  wwbbiiłł  nnóóżżkkęę  sswweeggoo  ccyyrrkkllaa  ww ppuunnkktt
PP  nnaa  mmaappiiee  ooddppoowwiiaaddaajjąąccyy  ppoołłoożżeenniiuu  jjeeggoo  ssttaatt-
kkuu  ii  zzaakkrreeśślliiłł  ookkrrąągg  oo pprroommiieenniiuu  22  ccaallee  ((11  ccaall  ≈ 22,,55
ccmm))..  NNaassttęęppnniiee,,  nniiee  zzmmiieenniiaajjąącc  rroozzwwaarrttoośśccii  ccyyrr--
kkllaa,,  wwbbiiłł  jjeeggoo  nnóóżżkkęę  ww ppuunnkktt  QQ  wwyybbrraannyy  nnaa  nnaa--
rryyssoowwaannyymm  ookkrręęgguu  ii zzaakkrreeśślliiłł  ddrruuggii  ookkrrąągg..  NNaa--
rryyssoowwaannee  ookkrręęggii  pprrzzeecciięęłłyy  ssiięę  ww ppuunnkkttaacchh  RR  ii SS..

WWyykkoonnaajj  ooppiissaannąą  kkoonnssttrruukkccjjęę..  NNaassttęęppnniiee  ppoo--
łłąącczz  ooddcciinnkkaammii  zzaazznnaacczzoonnee  ppuunnkkttyy  ii oobblliicczz  ppoo--
llee  oottrrzzyymmaanneeggoo  cczzwwoorrookkąąttaa  PPRRQQSS..  WWyynniikk  ppoo--
ddaajj  ww ccmm22 zz ddookkłłaaddnnoośścciiąą  ddoo  ccaałłoośśccii..  

DDoo  oobblliicczzeeńń  pprrzzyyjjmmiijj  

Zadanie 28. (0-3) 
NNaa  wwyykkrreessiiee  ((ppaattrrzz  pprraawwyy  ggóórrnnyy  rróógg  ssttrroonnyy))

pprrzzeeddssttaawwiioonnoo  ttoorryy  rruucchhuu  ddwwóócchh  ssttaattkkóóww  ((II  ii IIII))
wwyyrruusszzaajjąąccyycchh  zz ddwwóócchh  rróóżżnnyycchh  ppoorrttóóww  ii zzmmiiee--
rrzzaajjąąccyycchh  ddoo  wwssppóóllnneeggoo  cceelluu  oozznnaacczzoonneeggoo  nnaa  wwyy--
kkrreessiiee  lliitteerrąą  CC..  SSttaatteekk  II wwyyrruusszzyyłł  ww rreejjss  2200  lliippccaa
ii ppoorruusszzaałł  ssiięę  zzee  śśrreeddnniiąą  pprręęddkkoośścciiąą  oo wwaarrttoośśccii  

225500  ,,  ssttaatteekk  IIII    śśrreeddnniiąą  pprręęddkkoośścciiąą

oo wwaarrttoośśccii  220000  ..  WWyykkoonnaajj  oobblliicczzeenniiaa  ii  ppoo--

ddaajj  ddaattęę  rroozzppoocczzęęcciiaa  rreejjssuu  pprrzzeezz  ssttaatteekk  IIII,,  jjeeżżee--
llii  wwiiaaddoommoo,,  żżee  oobbaa  ssttaattkkii  ddoottaarrłłyy  ddoo  cceelluu  ppooddrróó--
żżyy  tteeggoo  ssaammeeggoo  ddnniiaa..

Nie wszystkie wyprawy przemierzały morza
i oceany. Jedwabny Szlak to jedna z najstarszych
i najważniejszych tras lądowych, którą odbywał
się handel między Europą a Chinami. Chińscy
kupcy wysyłali Jedwabnym Szlakiem do Euro-
py jedwab i korzenie, natomiast importowali zło-
to, srebro i konie. Trasa Jedwabnego Szlaku by-
ła długa (ok. 7000 km) i bardzo niebezpieczna.
Pierwszym podróżnikiem, który przebył cały
Jedwabny Szlak, był Marco Polo.

Poniższą mapę wykorzystaj do rozwiązania
zadań 29 i 30.

ŹRÓDŁO NOWA ERA

Zadanie 29. (0-3)
OObblliicczz  rroozzcciiąąggłłoośśćć  ppoołłuuddnniikkoowwąą  AAzzjjii  ww kkiilloo--

mmeettrraacchh..  PPrrzzyyjjmmiijj,,  żżee  śśrreeddnniiaa  ddłłuuggoośśćć  jjeeddnnoossttoopp--
nniioowweeggoo  łłuukkuu  ppoołłuuddnniikkaa  wwyynnoossii  111111,,11  kkmm..

Zadanie 30. (0-1)
KKoorrzzyyssttaajjąącc  zz mmaappyy  AAzzjjii,,  uuzzuuppeełłnniijj  ttaabbeellęę..

Zadanie 31. (0-4) 
KKaarraawwaannaa  kkuuppccóóww  nnaa  wwiieellbbłłąąddaacchh  pprrzzeemmiiee--

rrzzaałłaa  ppuussttyynniiee  AAzzjjii..  NNaa  kkaarraawwaannęę  nnaappaaddaałłyy  bbaann--
ddyy  zzłłooddzziieeii..  PPiieerrwwsszzaa  bbaannddaa  uupprroowwaaddzziiłłaa  

kkuuppccoomm wwsszzyyssttkkiicchh  wwiieellbbłłąąddóóww  ii jjeesszzcczzee  jjeedd--

nneeggoo..  DDrruuggaa  bbaannddaa  uupprroowwaaddzziiłłaa  ppoozzoossttaałłyycchh

wwiieellbbłłąąddóóww  ii jjeesszzcczzee  ddwwaa..  TTrrzzeecciiaa  bbaannddaa  sskkrraaddłłaa
nnooccąą  ppoołłoowwęę  ppoozzoossttaałłyycchh  wwiieellbbłłąąddóóww  ii nnaazzaajjuuttrrzz
ookkaazzaałłoo  ssiięę,,  żżee  kkuuppccoomm  zzoossttaałłoo  ppiięęćć  wwiieellbbłłąąddóóww..
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OObblliicczz,,  iillee  wwiieellbbłłąąddóóww  lliicczzyyłłaa  kkaarraawwaannaa  nnaa  ppoo--
cczząąttkkuu  wwyypprraawwyy..

Zadanie 32. (0-2) 
ZZaarróówwnnoo  wwiieellbbłłąądd  jjeeddnnooggaarrbbnnyy  ((ddrroommaa--

ddeerr))  ii wwiieellbbłłąądd  ddwwuuggaarrbbnnyy  ((bbaakkttrriiaann))  ssąą  bbaarr--
ddzzoo  ddoobbrrzzee  pprrzzyyssttoossoowwaannee  ddoo  żżyycciiaa  nnaa  ppuu--
ssttyynnii..

PPoossłłuugguujjąącc  ssiięę  ookkrreeśślleenniiaammii  ppooddaannyymmii  ppoodd
rraammkkąą  uuzzuuppeełłnniijj  ttaabbeellęę..

rozszczepiona górna warga, ochrona przed
chłodami zimą i upałami latem, garb, groma-
dzenie zapasów wody, ochrona przed piaskiem,
chłodzenie wdychanego powietrza, modzele
na kończynach i mostku, oczy osadzone poni-
żej nozdrzy

Zadanie 33. (0-3)
PPrrzzeewwoożżoonnee  pprrzzeezz  kkuuppccóóww  zzłłoottoo  ttoo  ppoossttaaćć

rrooddzziimmaa  tteeggoo  ppiieerrwwiiaassttkkaa..  WWśśrróódd  nniieewwiieelluu
zzwwiiąązzkkóóww  zzłłoottaa  zznnaannyy  jjeesstt  jjeeggoo  ttlleenneekk  oo wwzzoorrzzee
AAuu22OO33,,  kkttóórryy  ww tteemmppeerraattuurraacchh  ppoowwyyżżeejj  442233 KK
rroozzkkłłaaddaa  ssiięę  nnaa  ppiieerrwwiiaassttkkii..  

NNaappiisszz,,  jjaakkąą  wwaarrttoośścciioowwoośśćć  mmaa  zzłłoottoo  ww ttyymm
ttlleennkkuu  oorraazz  zzaappiisszz  rróówwnnaanniiee  ooppiissaanneejj  rreeaakkccjjii
rroozzkkłłaadduu  tteeggoo  ttlleennkkuu..  

Zadanie 34. (0-3)
JJeeddwwaabbnnaa  sseerrwweettaa  pprrzzyywwiieezziioonnaa  zz CChhiinn  mmaa

kksszzttaałłtt  kkwwaaddrraattuu..  OObblliicczz  ddłłuuggoośśćć  bbookkuu  tteejj  sseerr--
wweettyy,,  jjeeżżeellii  wwiiaaddoommoo,,  żżee  jjeejj  pprrzzeekkąąttnnaa  jjeesstt  oo 11
mm  ddłłuużżsszzaa  oodd  jjeejj  bbookkuu..

AUTORZY: URSZULA SAWICKA-PATRZAŁEK,
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IWO WROŃSKI, KRZYSZTOF KOZA

Charakterystyczny element 

budowy ciała wielbłąda 

Funkcja 

obszerne jamy nosowe  
 umożliwianie zrywania 

kolczastych gałązek np. akacji 
gęsta sierść  

 gromadzenie rezerw energii 
zamykające się nozdrza  

ROZWIAZANIA I SCHEMAT PUNKTACJI 

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 

A C A D D B C A D B C A B D C A D D C C A B B A B 

Zadania otwarte 
Nr 
za
d 

Rozwi¹zanie Schemat punktacji Liczba 
punktów 

Suma 
punktów 

hrV 2π= , gdzie r - d³ugoœæ promienia podstawy,  
h - d³ugoœæ wysokoœci walca 
 

metoda liczenia 
objêtoœci walca 

0 – 1 

( ) hrRV ⋅−= 22π  
( )1216 22 ⋅−= πV  

metoda liczenia 
objêtoœci 
„wydr¹¿onego” walca 

0 – 1 

26. 

( )3420 cmV π=  
 
 

poprawnoœæ 
rachunkowa, wynik  
z jednostk¹ 

0 – 1 

0 – 3 

cmQSPSQRPQPR 5=====  wykonanie rysunku 0 – 1 

35,12
4

352
2

=

⋅
⋅=

P

P
  

 

metoda obliczenia pola 
(pola dwóch trójk¹tów 
równobocznych) 

0 – 1 

27. 

( )222 cmP ≈  podanie ¿¹danego 
przybli¿enia, 
poprawnoœæ 
rachunkowa,  
w tym rachunek 
na jednostkach 

0 – 1 

0 – 3 

28. 22 yxs +=  
22 9001200 +=Is  

( )kmsI 1500=  
22 600800 +=IIs  

( )kmsII 1000=  

obliczenie dróg 
przebytych przez oba 
statki (zastosowanie 
twierdzenia Pitagorasa) 

0 – 1 0 – 3 

v
st

t
sv =⇒=  

dób

dobê
km
kmtI 6

250

1500
==  

obliczenie czasu 
podró¿y pierwszego 
statku 

0 – 1  

dób

dobê
km
kmtII 5

200

1000
==  

Drugi statek powinien wyp³yn¹æ w podró¿ jedn¹ dobê 
póŸniej, czyli 21 lipca. 

obliczenie czasu 
podró¿y drugiego 
statku i okreœlenie daty 
wyp³yniêcia z portu 

0 – 1 

 

77°43’ - 1°16’=76°27’ metoda obliczenia 
rozci¹g³oœci 
po³udnikowej  
w stopniach 

0 – 1 

metoda obliczania 
rozci¹g³oœci 
w kilometrach 

0 – 1 

29. 

o

o ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

60
2776'2776  

( )km6,84931,111
60
2776 ≈⋅  prawid³owe rachunki  

i wynik z jednostk¹ 
0 – 1 

0 – 3 

Numer na mapie Nazwa pó³wyspu 
1 Pó³wysep Arabski 
2 Pó³wysep Indyjski 

30. 

3 Pó³wysep Indochiñski 

prawid³owe wpisanie 
nazw pó³wyspów 

0 – 1 0 – 1 

I sposób – metoda algebraiczna 
 
x – liczba wielb³¹dów na pocz¹tku wyprawy 

1
3
1

+x  liczba wielb³¹dów, które zabra³a pierwsza banda 

 
 

oznaczenie 
niewiadomej 
 i zapisanie wyra¿enia 
opisuj¹cego liczbê 
wielb³¹dów, które 
zabra³a pierwsza banda 

0 – 1 

5
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3
1

5
1

+=+⎥
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⎤
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⎡
⎟
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⎞

⎜
⎝
⎛ +− xxx  liczba wielb³¹dów, które 

zabra³a druga banda 
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⎤
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⎜
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⎛ +++−

5
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3
1

2
1 xxx  liczba wielb³¹dów, które 

zabra³a trzecia banda 

zapisanie wyra¿eñ 
opisuj¹cych liczby 
wielb³¹dów, które 
zabra³y druga 
i trzecia banda 

0 – 1 

5
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⎞

⎜
⎝
⎛ +++− xxx  

u³o¿enie równania 0 – 1 

31. 

x = 24 rozwi¹zanie równania 0 – 1 

0 – 4 

3
2
⋅  - 1 5

4
⋅  - 2 2

1
⋅  

II sposób - metoda grafów i operacji odwrotnych  zastosowanie metody  
grafów 
 

0 – 1 

 prawid³owy zapis 
operacji odwrotnych 

0 – 1 

uzupe³nienie grafu 
 

0 – 1  

poprawnoœæ 
rachunkowa 

0 – 1 

Charakterystyczny element 
budowy cia³a wielb³¹da 

Funkcja 

obszerne jamy nosowe ch³odzenie wdychanego 
powietrza 

rozszczepiona górna warga umo¿liwianie zrywania 
kolczastych ga³¹zek np. 
akacji 

gêsta sierœæ ochrona przed ch³odami 
zim¹ i upa³ami latem 

2 - 3 prawid³owe wpisy  1 

garb gromadzenie rezerw energii 

32. 

zamykaj¹ce siê nozdrza ochrona przed piaskiem 
4 - 5 prawid³owych 
wpisów 

2 

0 – 2 

wartoœciowoœæ z³ota – III podanie 
wartoœciowoœci z³ota 

0 – 1 

Au2O3 → Au + O2 
 

zapisanie wzorów 
substratów i produktów 

0 – 1 

33. 
 

2Au2O3 → 4Au + 3O2 dobranie 
wspó³czynników 
stechiometrycznych 

0 – 1 

0 – 3 

3
2
⋅  - 1 5

4
⋅  - 2 2

1
⋅  

+ 2 2⋅  
4
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⋅  

2
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⋅  + 1 

2
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⋅  

3
2
⋅  - 1 5

4
⋅  - 2 

+ 2 2⋅  
4
5
⋅  

2
3
⋅  + 1 

5 10 12 15 16 24 

 wykonanie rysunku, 
zastosowanie zwi¹zku 
miêdzy d³ugoœci¹ 
przek¹tnej 
i d³ugoœci¹ boku 
kwadratu 

0 – 1 

12 += aa  zapisanie równania 0 – 1 

34. 

( ) 112 =−a  

12
1
−

=a  

12 +=a  
D³ugoœæ boku kwadratu jest równa ( )m12 +  

rozwi¹zanie równania 
i podanie wyniku  
z jednostk¹ 

0 – 1 

0 – 3 
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