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Informacje
do zadań 29. i 30.

Zadanie 25. (0-1)
Budowa autostrad wiąże się między innymi ze zwiększoną emisją substancji zanieczyszczających powietrze, do których należą między innymi
tlenki azotu. Ich obecność w powietrzu może głównie powodować

Szlak Rospudy jest coraz
bardziej popularny wśród kajakarzy. Jego trasa przebiega przez szereg malowniczych jezior rynnowych,
w otoczeniu sielskich krajobrazów śródpolnych i leśnych Pojezierza Zachodniosuwalskiego.
Przedsiębiorstwo turystyczne Rosiczka organizuje pięciodniowe spływy kajakowe w cenie 400 zł od osoby, z 20-procentową zniżką
dla dzieci do lat 14.

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

Zadanie 26. (0-2)
W reakcji spalania benzyny w silnikach samochodowych powstają trujące gazy – tlenek węgla (II) i tlenek azotu (II). Rolą katalizatora samochodowego jest przyspieszenie reakcji między tymi tlenkami, w wyniku której
powstają nieszkodliwe dla środowiska
gazy – tlenek węgla (IV) i azot. Uzupełnij i uzgodnij równanie opisanej reakcji.

Zadanie 28. (0-2)
........... CO + ........... NO 5 ........... + ...........

Zadanie 27. (0-2)
Jednym ze składników benzyny jest
węglowodór o wzorze półstrukturalnym: CH3 – (CH2)5 – CH3
Oblicz masę cząsteczkową tego
węglowodoru, wiedząc, że masa atomowa wodoru jest równa 1 u, a masa
atomowa węgla 12 u.

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.

Schemat do zadania 28.

Utwórz ekosystem bagiennej Doliny Rospudy, wpisując podane poniżej
składniki biocenozy w pojedynczą ramkę, a składniki biotopu w podwójną
ramkę.
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Zadanie 29. (0-2)

Zadanie 30. (0-4)

Oblicz średnią wartość prędkości
na trasie spływu kajakowego.

W pięciodniowym spływie kajakowym brała udział grupa składająca się
z 16 osób dorosłych i pewnej liczby
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dzieci w wieku do 14 lat. Koszt spływu całej grupy wyniósł 8000 zł.
Oblicz, ile dzieci brało udział w spływie kajakowym.
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W PONIEDZIAŁEK
W GAZECIE

Dysleksja
u dzieci
Jak rozpoznać
Kiedy rozpocząć leczenie
Jakie prawa ma uczeń
dyslektyk
– informator o dysleksji
w poniedziałek w „Gazecie”
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www.cambridge.com.pl

CAMBRIDGE
SCHOOL of ENGLISH
Sprawdzona szkoła
języka angielskiego
Akredytacja Kuratora Oświaty

native speakers
Kursy dla dzieci, młodzieży,
dorosłych
Kursy egzaminacyjne
FCE, CAE, CPE
Zajęcia one-to-one
Szkolenia dla instytucji
Conversation Club gratis

Centrum
Al. Jerozolimskie 91, tel. 022 622 30 19

Nowe Miasto
ul. Konwiktorska 7, tel. 022 635 24 66
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