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Zadanie 25. (0-1)
Budowa autostrad wiąże się mię-

dzy innymi ze zwiększoną emisją sub-
stancji zanieczyszczających powie-
trze, do których należą między innymi
tlenki azotu. Ich obecność w powie-
trzu może głównie powodować

A. kwaśne opady.
B. dziurę ozonową.
C. efekt cieplarniany.
D. eutrofizację wód.

Zadanie 26. (0-2)
W reakcji spalania benzyny w silni-

kach samochodowych powstają trują-
ce gazy – tlenek węgla (II) i tlenek azo-
tu (II). Rolą katalizatora samochodo-
wego jest przyspieszenie reakcji mię-
dzy tymi tlenkami, w wyniku której
powstają nieszkodliwe dla środowiska
gazy – tlenek węgla (IV) i azot. Uzupeł-
nij i uzgodnij równanie opisanej reakcji.

........... CO + ........... NO 5 ........... + ...........

Zadanie 27. (0-2)
Jednym ze składników benzyny jest

węglowodór o wzorze półstruktural-
nym: CH3 – (CH2)5 – CH3

Oblicz masę cząsteczkową tego
węglowodoru, wiedząc, że masa ato-
mowa wodoru jest równa 1 u, a masa
atomowa węgla 12 u.

Zadanie 28. (0-2) 
Utwórz ekosystem bagiennej Doli-

ny Rospudy, wpisując podane poniżej
składniki biocenozy w pojedynczą ram-
kę, a składniki biotopu w podwójną
ramkę.
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Zadanie 29. (0-2) 

Oblicz średnią wartość prędkości
na trasie spływu kajakowego.

Zadanie 30. (0-4) 
W pięciodniowym spływie kajako-

wym brała udział grupa składająca się
z 16 osób dorosłych i pewnej liczby

dzieci w wieku do 14 lat. Koszt spły-
wu całej grupy wyniósł 8000 zł. 

Oblicz, ile dzieci brało udział w spły-
wie kajakowym.

Harmonogram spływu
Etapy Długość trasy Czas płynięcia
I Jezioro Garbaś – Bakałarzewo 8 km 4 godz.
II Bakałarzewo – Kotwina 8 km 4 godz.
III Kotwina – Małe Raczki 12 km 5 godz.
IV Małe Raczki – Uroczysko Święte Miejsce 14 km 5 godz.
V Uroczysko Święte Miejsce – Augustów 17 km 5,5 godz.

Szlak Rospudy jest coraz
bardziej popularny wśród ka-
jakarzy. Jego trasa przebie-
ga przez szereg malowni-
czych jezior rynnowych,
w otoczeniu sielskich kra-
jobrazów śródpolnych i leś-
nych Pojezierza Zachodnio-
suwalskiego.

Przedsiębiorstwo tury-
styczne Rosiczka organizu-
je pięciodniowe spływy ka-
jakowe w cenie 400 zł od oso-
by, z 20-procentową zniżką
dla dzieci do lat 14. 

Informacje 
do zadań 29. i 30. 

Schemat do zadania 28.
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