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Gimnazjalisto! Dziś matematyczno-przyrodnicza część egzaminu gimnazjalnego
(wczoraj drukowaliśmy część humanistyczną). Rozwiązuj jak najwięcej podobnych
testów. Wówczas w kwietniu prawdziwy egzamin po gimnazjum napiszesz z łatwością.
Pamiętaj! To od wyniku tego egzaminu zależy,do jakiego liceum się dostaniesz

Test
gimnazjalny
część matematyczno–przyrodnicza
ZESTAW ZADAŃ

1. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania.
2. W zadaniach od 1. do 25. są podane cztery odpowiedzi: A, B, C, D. Wybierz tylko jedną z nich.
3. Rozwiązania zadań od 26. do 37. zapisz czytelnie i starannie. Pomyłki przekreślaj.
4. Na rozwiązanie wszystkich zadań masz 120 minut.
5. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań możesz uzyskać 50 punktów.

więcej na
www.gazeta.pl/vademecum
Zadanie 9. (0-1)

Wysokość względna pomiędzy Źródłem Kingi a najbliższym zaznaczonym na mapie szczytem wynosi
A. 1620 m
C. 1000 m
B. 1100 m
D. 520 m
Skałki, obok których przechodzili uczestnicy wycieczki, znajdują się
A. w dolinie.
B. w kotlinie.
C. na przełęczy.
D. na grzbiecie.

Zadanie 11. (0-1)
Trasa wycieczki między schroniskami znajduje się na wysokości
A. większej niż 1100 m n.p.m.
B. mniejszej niż 1000 m n.p.m.
C. co najmniej 1100 m n.p.m. i mniejszej niż
1200 m n.p.m.
D. co najmniej 1000 m n.p.m. i mniejszej niż
1100 m n.p.m.

Zadanie 12. (0-1)
Zadanie 1. (0-1)

Zadanie 5. (0-1)

Procentowy udział uczniów, którzy wskazali morze jako ulubione miejsce spędzania
wakacji, był największy
A. w klasach pierwszych.
B. w klasach drugich.
C. w klasach trzecich.
D. za mało danych, by odpowiedzieć.

Jaką miarę ma kąt środkowy odpowiadający na diagramie procentowemu udziałowi
uczniów klas trzecich, którzy wskazali morze
jako ulubione miejsce spędzania wakacji?
A. 144°
B. 164°
C. 120° D. 160°

Zadanie 2. (0 – 1)

Liczba uczniów, którzy wskazali góry jako
ulubione miejsce spędzania wakacji, była największa
A. w klasach pierwszych.
B. w klasach drugich.
C. w klasach trzecich.
D. za mało danych, by odpowiedzieć.

Zadanie 3. (0-1)

Spośród 120 pierwszoklasistów biorących
udział w ankiecie działkę rekreacyjną jako ulubione miejsce letniego wypoczynku wskazało
A. 12 uczniów.
B. 18 uczniów.
C. 24 uczniów.
D. 48 uczniów.

Zadanie 4. (0-1)
Ilu uczniów klas drugich brało udział w ankiecie, jeżeli 30 spośród nich wskazało góry jako ulubione miejsce spędzania wakacji?
A. 150
B. 135
C. 125
D. 120

Zadanie 6. (0-1)
W 2006 roku Ania rozpoczęła naukę w gimnazjum. 1 września tego roku wypadł w piątek.
Jakim dniem tygodnia będzie 1 września w roku 2009 (gdy Ania rozpocznie naukę w szkole
ponadgimnazjalnej)?
A. sobota
B. niedziela
C. poniedziałek
D. wtorek

co środa w „Wyborczej”

Liczby i fakty,
które musisz znać
Dziś drugi zeszyt
– „Biologia”

Zadanie 10. (0-1)
Informacje do zadań 1.-5.
Diagramy przedstawiają wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów klas pierwszych,
drugich oraz trzecich pewnego gimnazjum. Ankieta dotyczyła ulubionego miejsca spędzania wakacji, a każdy uczeń wskazywał tylko jedno miejsce.

Vademecum
ucznia i studenta

Trzy namioty znajdują się w punktach A, B
i C, które są wierzchołkami trójkąta. Obozowy
maszt znajduje się w miejscu leżącym w jednakowej odległości od każdego z tych namiotów.
Na rysunku miejsce to jest punktem wspólnym
A. symetralnych boków trójkąta ABC.
B. dwusiecznych kątów wewnętrznych trójkąta ABC.
C. wysokości trójkąta ABC.
D. środkowych trójkąta ABC.
Informacje do zadań 13. i 14.
Na wykresie przedstawiono zależność drogi
przebytej przez turystów na wycieczce od czasu

Diagnoza ta oznacza, że nastąpiło złamanie
kości oznaczonej na rysunku numerem
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Informacja do zadań 16. i 17.
Do usztywnienia złamanej kończyny zastosowano opatrunek gipsowy. Jego twardnienie
opisuje nieuzgodnione równanie reakcji:
x (CaSO 4)2 · H2O + y H2O ® z CaSO 4 · 2H 2O

Zadanie 16. (0-1)
Sól wchodząca w skład gipsu to
A. siarczan (VI) wapnia.
B. siarczan (IV) wapnia.
C. siarczek wapnia.
D. wodorotlenek wapnia.

Zadanie 17. (0-1)
Prawidłowo dobrane współczynniki stechiometryczne równania reakcji twardnienia gipsu
mają wartość
A. x = 1, y = 1, z = 1
B. x = 1, y = 1, z= 2
C. x = 0, y = 3, z = 2
D. x = 1, y = 3, z = 2

Zadanie 18. (0-1)
W wyższych partiach gór można spotkać świstaki, które na zimę zapadają w sen. Podczas snu
zimowego u świstaków
A. temperatura ciała nieco się podnosi.
B. w tkankach gromadzi się dwutlenek węgla.
C. kilkadziesiąt razy rośnie zużycie tlenu.
D. rośnie liczba uderzeń serca na minutę.
Informacja do zadań 19.-21.
Na mapie Polski zaznaczone są cztery nadmorskie miejscowości: Kołobrzeg, Ustka, Łeba
i Hel.

Zadanie 7. (0-1)
W cukierni niedaleko plaży były lody w pięciu smakach: śmietankowe, kakaowe, bakaliowe, cytrynowe i truskawkowe. Jacek zamówił
bitą śmietanę i dwie gałki lodów o różnych smakach. Na ile różnych sposobów sprzedawczyni
mogła przygotować deser dla Jacka?
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20

Zadanie 8. (0-1)
(informacja do zadań 8.-11. – poniżej)
Źródło Anny jest położone w stosunku do
schroniska 1 w kierunku
A. północno-wschodnim.
B. północnym.
C. południowo-zachodnim
D. południowym

Informacje do zadań 8.-11.
Poniżej przedstawiono fragment poziomicowej mapy terenu górskiego z zaznaczoną trasą
wycieczki.

Zadanie 13. (0-1)
Średnia prędkość turystów miała wartość
1 km
4 km
A. 5
C. 2
3 h
5 h
B. 4

km
h

D. 2

1 km
3 h

Zadanie 14. (0-1)
Analizując wykres, Maciek sformułował dwa
wnioski:
1. W drugiej godzinie ruchu turyści poruszali się z prędkością o większej wartości niż
w czwartej godzinie ruchu.
2. W trakcie wycieczki turyści maszerowali
przez sześć godzin.
Prawdziwy jest wniosek
A. tylko pierwszy
B. tylko drugi.
C. pierwszy i drugi.
D. żaden.

Zadanie 19. (0-1)
Współrzędne geograficzne 54°32’N i 17°34’E
ma zaznaczona na mapie miejscowość
A. Kołobrzeg.
B. Ustka.
C. Łeba.
D. Hel.

Zadanie 20. (0-1)

Zadanie 15. (0-1)
Podczas wspinaczki jeden
z uczestników doznał dotkliwego
urazu ręki. Diagnoza lekarska
brzmiała: złamanie kości promieniowej.

Odległość w linii prostej między Łebą a Kołobrzegiem wynosi około
A. 230 km
B. 140 km
C. 70 km
D. 23 km

Zadanie 21. (0-1)
Wskaż zdanie prawdziwe.
A. Najwcześniej górowanie Słońca obserwują mieszkańcy Łeby.
B. 22 grudnia dzień w Łebie trwa dłużej niż
w Kołobrzegu.
C. 22 czerwca dzień w Łebie trwa dłużej niż
w Kołobrzegu.
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D. Najpóźniej górowanie Słońca obserwują
mieszkańcy Łeby.

Zadanie 22. (0-1)
Nad Morzem Bałtyckim powszechnie występuje mewa śmieszka, którą można rozpoznać
po
A. biało-szarym upierzeniu z zielonkawym
wzorem, krótkim dziobie i palcach u nóg niepołączonych błoną.
B. biało-szarym upierzeniu, mocnym wydłużonym dziobie, wydłużonych wąskich skrzydłach i palcach u nóg połączonych błoną.
C. barwnym upierzeniu, mocnym żywoczerwonym dziobie i krótkich ciemnozielonych nogach z mało widocznymi palcami.
D. czarno-białym upierzeniu, długich przykrywających ogon skrzydłach i wydłużonych
palcach u nóg niepołączonych błoną.

Zadanie 29. (0-2)
Narysuj wzór elektronowy przedstawiający
powstawanie wiązania chemicznego w cząsteczce chloru.

Zadanie 30. (0-3)
Podaj wartościowość chloru w tlenku używanym do uzdatniania wody.
Oblicz masę cząsteczkową tego tlenku.

Rozwiązania i schemat punktacji
Zadania zamkniête
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 B C A D B C D C D A D A C A D B C B C B B A C

Zadania otwarte
Nr
zad
26.

Zadanie 24. (0-1)
Woda z Morza Bałtyckiego ma następujące
własności:
A. Przewodzi prąd i działa na ciało całkowicie w niej zanurzone z siłą wyporu o większej
wartości niż woda destylowana.
B. Przewodzi prąd i działa na ciało całkowicie w niej zanurzone z siłą wyporu o mniejszej
wartości niż woda destylowana.
C. Nie przewodzi prądu i działa na ciało całkowicie w niej zanurzone z siłą wyporu o większej wartości niż woda destylowana.
D. Nie przewodzi prądu i działa na ciało całkowicie w niej zanurzone z siłą wyporu o mniejszej wartości niż woda destylowana.

Trójk¹ty ABC i EBD s¹ podobne
I sposób
x
25
=
24 10
x = 60 (m )
1
P = × 60 × 25 = 750 (m 2 )
2

.......................... .......................... ..........................
Informacje do zadań 32.-35.
Znajomi odwiedzający na działce rodzinę
Pawła chcą wypożyczyć samochód.
W pobliżu działki są dwie wypożyczalnie samochodów.
Wykres przedstawia zależność kosztu (y)
wypożyczenia samochodu od liczby przejechanych kilometrów (x) w dwóch wypożyczalniach:
A oraz B.

27.

Promienie światła słonecznego, padając na
powierzchnię Morza Bałtyckiego
A. ulegają tylko odbiciu.
B. ulegają tylko załamaniu.
C. ulegają zarówno odbiciu, jak i załamaniu.
D. nie ulegają ani odbiciu, ani załamaniu.

.

Zadanie 32. (0-1)

Przy ilu przejechanych kilometrach koszt
wypożyczenia samochodu w obu firmach jest
taki sam?

29.

Ile kosztuje wypożyczenie samochodu w firmie A na przebycie trasy długości 50 km?

Oblicz pole działki rekreacyjnej.

Zadanie 27. (0-3)
Oblicz, ile metrów bieżących siatki powinni
kupić rodzice Pawła, aby ogrodzić całą działkę.
Informacja do zadania 28.
Na działce Pawła znajduje się basen, którego
kształt i wymiary podane są na rysunku.
10 m
6m
4m

Zadanie 34. (0-1)

2m

Oblicz koszt wymiany wody w napełnionym
po brzegi basenie, jeżeli za 1 m3 wody trzeba zapłacić 2,20 zł, a odprowadzenie 1 m 3 ścieków
kosztuje 2,60 zł.
Informacje do zadań 29. i 30.
Aby kąpiel w domowym basenie była bezpieczna, woda musi być poddana uzdatnieniu
chemicznemu. Stosowany do dezynfekcji wody
gazowy chlor (Cl2) coraz częściej zastępuje się
jego tlenkiem o wzorze ClO2. Położenie chloru
w układzie okresowym przedstawia fragment
układu okresowego.
15

N

7

16

O

8

14,01 u

16,0 u

15P

16S

30,97 u

32,01 u

17

F

9

19,0 u

Cl

17

35,45 u

30.

Znajomi skorzystali z oferty firmy B i zapłacili za wypożyczenie samochodu 85 zł.
Ile kilometrów przejechali?

metoda obliczenia pola trójk¹ta
ABC
poprawnoœæ rachunkowa w ca³ym
zadaniu

0–1

zastosowanie twierdzenia
Pitagorasa do obliczenia d³ugoœci
odcinka AB

0–1

metoda obliczenia obwodu
trójk¹ta
metoda obliczenia objêtoœci
basenu

0–1

metoda obliczenia kosztu
wymiany wody w basenie
poprawnoœæ rachunkowa w ca³ym
zadaniu
narysowanie odpowiedniej liczby
elektronów walencyjnych
zaznaczenie wi¹zania
chemicznego

0–1

IV lub 4

podanie wartoœciowoœci chloru

0–1

m(ClO2) = 35,45 u + 2 · 16 u

metoda obliczenia masy
cz¹steczkowej
uwaga
uczeñ w obliczeniach mo¿e
pos³ugiwaæ siê przybli¿on¹
wartoœci¹ masy atomowej chloru
podanie wyniku z jednostk¹

0–1

II sposób
P1 - pole trójk¹ta ABC
P2 - pole trójk¹ta EBD
1
P2 = × 24 × 10 = 120 (m 2 )
2
skala podobieñstwa trójk¹tów ABC i EBD jest
25 5
równa k =
=
10 2
2
P1 æ 5 ö
=ç ÷
P2 è 2 ø
25
P1 =
× 120 = 750 (m 2 )
4
AB = y

I sposób
Basen jest graniastos³upem o podstawie
trapezu prostok¹tnego
(4 + 2)× 10 × 6
V=
2
V = 180 m 3
II sposób
1
V = 10 × 2 × 6 + × 10 × 2 × 6
2
V = 180 m 3
K = 180 × (2,20 + 2,60)
K = 864 (z³ )

Cl

Cl

Cl

Cl

lub

Zadanie 35. (02)
Zapisz wzór określający zależność kosztu (y)
wypożyczenia samochodu w firmie A od liczby
przejechanych kilometrów (x).

Zadanie 36. (0-2)
W firmie A wypożyczano samochody marki Audi, w firmie B samochody marki Mercedes.
Na rysunkach poniżej przedstawione są znaki tych marek samochodów.

m(ClO2) = 67,45 u
31.

32.
33.
34.
35.

36.

Zadanie 28. (0-3)

1

0–1
0–1
0–1

0–1

0–1

0–3

0–3

( )

Zadanie 26. (0-3)

3

metoda obliczenia pola trójk¹ta
ABC
poprawnoœæ rachunkowa w ca³ym
zadaniu
metoda obliczenia pola trójk¹ta
EBD

Zadanie 33. (0-1)

.

Suma
punktów
0-3

( )

24 m
15 m

2

0–1

klon, lipa,

Znak

Liczba osi
symetrii

AUDI
MERCEDES

Uzupełnij tabelę:

d¹b

75 km
50 z³
100 km
szukany wzór ma postaæ: y = ax + b
b = 10
y = ax + 10
90 = a × 100 + 10
a = 0,8
y = 0,8x + 10
Istnienie œrodka
symetrii TAK/NIE)

2
3

TAK
NIE

37
Znak

Liczba osi symetrii

Istnienie środka

80

symetrii (TAK/NIE)

wartoœæ prêdkoœci [km/h]

10 m

Liczba
punktów

metoda obliczenia d³ugoœci
odcinka AC (x)

25 2 + 60 2 = y 2
y 2 = 4225
y = 65 (m )
25 + 60 + 65 = 150 (m )

28.

Zadanie 25. (0-1)

Informacje do zadań 26.-27.
Paweł spędził wakacje na działce rekreacyjnej, której plan przedstawiony jest na rysunku.

Schemat punktacji

Zadanie 31. (0-2)
W pobliżu basenu rosną następujące drzewa
liściaste: dąb, jesion, buk, klon i lipa. Na rysunku przedstawiono liście trzech spośród wymienionych drzew. Wpisz w odpowiednie miejsce
nazwę drzewa, z którego pochodzi liść przedstawiony na rysunku.

Zadanie 23. (0-1)
W Bałtyku można spotkać jedną z najbardziej
znanych meduz, chełbię modrą, która jest
A. kręgowcem.
B. parzydełkowcem.
C. koralowcem.
D. stułbiopławem.

Rozwi¹zanie

Audi
Merdedes

Zadanie 37. (0-2)
Samochód Audi A4 wraz z kierowcą ma masę 1,7 t. W trakcie testu szybkościowego samochód ten porusza się po torze badawczym ze
m
stałym przyspieszeniem 5 2 .
s
Narysuj wykres zależności wartości prędkości tego samochodu od czasu. Wykres ma obejmować wartości prędkości od rozpoczęcia testu
(startu) aż do momentu uzyskania prędkości
km
o wartości 72
.
h

70
60
50
40
30
20
10
0
0

2

4
czas [s]

0–1
0–1

0–2

0–1

0–3

0–1

prawid³owe uzupe³nienie nazw
trzech drzew
prawid³owe uzupe³nienie nazw
dwóch drzew
prawid³owa odpowiedŸ
prawid³owa odpowiedŸ
prawid³owa odpowiedŸ
wyznaczenie b

2

0–1
0–1
0–1
0–1

wyznaczenie a

0–1

0–2

1

cztery prawid³owe uzupe³nienia

2

dwa lub trzy prawid³owe
uzupe³nienia
Opisanie i wyskalowanie osi oraz
narysowanie pó³prostej
nachylonej pod k¹tem ostrym do
osi czasu
Prawid³owe naniesienie punktów
km ö
æ
o wspó³rzêdnych ç 0s; 0
÷
h ø
è
km ö
æ
ç 4s; 72
÷
h ø
è
uwaga
dopuszcza siê wyskalowani osi
6 prêdkoœci w m lub osi czasu
s
wh

1

0–1

0–1
0–1
0–1
0–2

0–2

0-2

0-1
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