
Czas pracy: 120 minut

Wyścigi kolarskie
,,,,TToouurr  ddee  PPoollooggnnee (pol. WWyyśścciigg  DDooookkoołłaa  PPooll-

sskkii, oficjalny skrót TTddPP) – wieloetapowy sszzoo--
ssoowwyy  wwyyśścciigg  kkoollaarrsskkii  organizowany cyklicz-
nie na terenie Polski we wrześniu. Jedna z naj-
starszych imprez kolarskich na świecie. Od
pierwszej edycji (1928) do 1992 r. posiadał sta-
tus wyścigu amatorskiego (jedynie w 1974 r.
wyjątkowo rozgrywany był w formule open
z udziałem zawodowców), zaś od 1993 r. – po
przejęciu organizacji przez Czesława Langa
– jest w pełni zawodowy. Od 2005 r. należy do
elitarnego cyklu ProTour.

Całkowita długość trasy TdP oscyluje obec-
nie w granicach 1200 kilometrów, choć w prze-
szłości bywała znacznie dłuższa (w rekordo-
wym 1953 roku kolarze musieli pokonać aż 2311
km), a jej przebieg wiedzie przez centralno-za-
chodnie rejony kraju, od terenów nadmorskich
po Karkonosze.

Pokonanie całej trasy TdP zajmuje 7 dni.
ŹRÓDŁO: WIKIPEDIA

Zadanie 1. (0-1)
AAmmaattoorrsskkaa  ffoorrmmuułłaa  TTddPP  oobboowwiiąązzyywwaałłaa  pprrzzeezz::

AA.. 63 lata BB.. 64 lata CC..  65 lat DD.. 66 lat

Zadanie 2. (0-1)
TTddPP  ooddbbyywwaa  ssiięę  ww ggeeooggrraaffiicczznnyymm  kkiieerruunnkkuu::
AA.. wschodnim.
BB.. zachodnim.
CC.. północno-południowym.
DD.. centralno-zachodnim.

Zadanie 3. (0-1)
RReekkoorrddoowwaa  ddłłuuggoośśćć  ttrraassyy  zzaappiissaannaa  ww nnoottaa--

ccjjii  wwyykkłłaaddnniicczzeejj  bbęęddzziiee  mmiiaałłaa  ppoossttaaćć::
AA.. 23,11 .. 106 m CC.. 23,11 .. 106 dm
BB.. 2,311 .. 106 m DD.. 2311 .. 106 m

Zadanie 4. (0-1)
4400%%  oobbeeccnneejj  śśrreeddnniieejj  ddłłuuggoośśccii  wwyyśścciigguu  ttoo::
AA..  480 km CC..  0,48 km
BB..  480 m DD..  0,48 m

Zadanie 5. (0-1)
KKttóórryy  ggrraaff  pprrzzeeddssttaawwiiaa  ffuunnkkccjjęę  zzee  zzbbiioorruu

rroowweerróóww  RR  ww zzbbiióórr  kkoollaarrzzyy  KK??

AA..  BB..

CC..  DD..

Zadanie 6. (0-1)
KKttóórraa  zz ppooddaannyycchh  ffuunnkkccjjii  jjeesstt  mmaalleejjąąccaa??

11..  x – 1 22..  -1 33..  —x + 1 44..  x – 1

AA.. 1 BB.. 2 CC.. 3 DD.. 4

Zadanie 7. (0-1)
PPoołłoowwaa  oobbwwoodduu  kkoołłaa  rroowweerroowweeggoo  oo śśrreedd--

nniiccyy  6600  ccmm  wwyynnoossii::
AA..  120π cm CC..  60π cm
BB..  900π cm2 DD..  30π cm

Zadanie 8. (0-1)
NNaappoojjee  ggaazzoowwaannee  nnaassyyccaannee  ssąą  nnaajjcczzęęśścciieejj

zzwwiiąązzkkiieemm,,  kkttóórryy  nnaalleeżżyy  ddoo::
AA.. kwasów. CC.. tlenków.
BB.. zasad. DD.. wodorotlenków.

Zadanie 9. (0-1) 
ZZ  pprrzzeekkrroojjuu  ttrraassyy  sszzóósstteeggoo  eettaappuu  wwyyśścciigguu

TTddPP  wwyynniikkaa,,  żżee  rróóżżnniiccaa  ppoozziioommóóww  ppoommiięęddzzyy
mmiieejjssccoowwoośścciiąą  JJeeddlliinnaa  ZZddrróójj  aa MMiiłłkkoowweemm  wwyy--
nnoossii  ookkoołłoo::
AA.. 0,1 km BB.. 0,2 km CC.. 0,3 km DD.. 0,4 km

Zadanie 10. (0-1)
ZZ  pprrzzeekkrroojjuu  mmoożżnnaa  oobblliicczzyyćć,,  żżee  ooddlleeggłłoośśćć  ppoo--

mmiięęddzzyy  JJeeddlliinnąą  aa PPrrzzeełłęęcczząą  KKoowwaarrsskkąą  wwyynnoossii::
AA.. 91 km CC.. 56,5 km
BB.. 25,5 km DD.. 65,5 km

KKoorrzzyyssttaajjąącc  zz ddaannyycchh  zzaawwaarrttyycchh  ww cczzaassóóww--
ccee  sszzóósstteeggoo  eettaappuu,,  mmoożżnnaa  ssttwwiieerrddzziićć,,  żżee::

Zadanie 11. (0-1)
JJeeżżeellii  zzaawwooddnniikk  mmiinniiee  OOllsszzyynniieecc  oo ggooddzzii--

nniiee  1122::3355,,  aa KKoowwaarryy  oo ggooddzziinniiee  1144::0055,,  ttoo  jjeeggoo
pprręęddkkoośśćć  śśrreeddnniiaa  nnaa  ttyymm  ooddcciinnkkuu  wwyynniieessiiee
ookkoołłoo::

AA.. 37 BB.. 41 CC.. 45 DD.. 48 

Zadanie 12. (0-1)
JJeeżżeellii  iinnnnyy  zzaawwooddnniikk  ddoojjeeddzziiee  ddoo  ppoocczząąttkkuu

bbuuffeettuu  oo ggooddzziinniiee  1144::3300  ii bbęęddzziiee  ppoorruusszzaałł  ssiięę  
rruucchheemm  jjeeddnnoossttaajjnnyymm  zz pprręęddkkoośścciiąą  4455  ,,  ttoo  kkoo--
nniieecc  bbuuffeettuu  mmiinniiee  ppoo  uuppłłyywwiiee::

AA.. 1 min BB.. 2 min CC.. 3 min DD.. 4 min

Zadanie 13. (0-1)
EElleemmeenntteemm  kkoonnssttrruukkccjjii  bbuuffeettuu  jjeesstt  pprręętt  ppoo--

kkaazzaannyy  nnaa  rryyssuunnkkuu..  DDoo  kkoońńccóóww  pprręęttaa  pprrzzyyłłoożżoo--
nnee  ssąą  ssiiłłyy  FF11 ==  66  NN  ii FF22 ==  22  NN..  

Aby pręt pozostał w równowadze, należy go
podeprzeć

AA.. w punkcie A. CC.. w punkcie C.
BB.. w punkcie B. DD.. na końcu.

Zadanie 14. (0-1)
GGddyy  kkoollaarrzz  zznnaajjddzziiee  ssiięę  nnaa  zzaakkrręęcciiee,,  ddzziiaałłaa  nnaa

nniieeggoo  ssiiłłaa  ddoośśrrooddkkoowwaa..  SSiiłłaa  ddoośśrrooddkkoowwaa  ww rruu--
cchhuu  ppoo  ookkrręęgguu::

AA.. wykonuje pracę, przesuwając ciało po okrę-
gu.

BB.. wykonuje pracę, zmieniając kierunek wek-
tora prędkości.

CC.. wykonuje pracę, nadając przyspieszenie
dośrodkowe.

DD.. nie wykonuje żadnej pracy.

Zadanie 15. (0-1)
PPooddcczzaass  iinntteennssyywwnneejj  jjaazzddyy  ppoodd  ggóórręę  kkoollaarrzz

ppoocczzuułł  nnaaggllee  uucciisskk  ww uusszzaacchh  ssppoowwooddoowwaannyy  rróóżż--
nniiccąą  cciiśśnniieeńń  ppoo  ddwwóócchh  ssttrroonnaacchh  bbłłoonnyy  bbęębbeennkkoo--
wweejj..  DDoo  wwyyrróówwnnyywwaanniiaa  tteeggoo  cciiśśnniieenniiaa  ssłłuużżyy::
AA.. kowadełko. CC.. trąbka Eustachiusza.
BB.. strzemiączko. DD.. błędnik kostny.

Zadanie 16. (0-1)
BBóóll  mmiięęśśnnii  nnaa  ddrruuggii  ddzziieeńń  ppoo  wwyyssiiłłkkuu  ffiizzyycczz--

nnyymm  ssppoowwooddoowwaannyy  jjeesstt  nnaapprraawwąą  uusszzkkooddzzoonneejj
ttkkaannkkii  mmiięęśśnniioowweejj  ww wwyynniikkuu  nnaaggrroommaaddzzeenniiaa
kkwwaassuu::

AA.. masłowego. CC.. octowego.
BB.. mlekowego. DD.. mrówkowego.

Zadanie 17. (0-1)
LLiiddeerr  wwyyśścciigguu  ooddcczzyyttaałł  nnaa  ttaabblliiccyy  ooddddaalloonneejj

oodd  nniieeggoo  oo 110000  mm  nnaappiiss  „„PPRREEMMIIAA  GGÓÓRRSSKKAA””,,
aa zzaarraazz  ppootteemm  nnaa  sszzyybbkkoośścciioommiieerrzzuu  uummiieesszzcczzoo--
nnyymm  nnaa  kkiieerroowwnniiccyy  wwaarrttoośśćć  pprręęddkkoośśccii  2233  mm//ss..  

UUmmoożżlliiwwiiłłaa  mmuu  ttoo  zzddoollnnoośśćć  ssoocczzeewwkkii  ookkaa
zzwwaannaa::

AA.. adaptacją. CC.. astygmatyzmem.
BB.. akomodacją. DD.. forią.

Zadanie 18. (0-1)

Wykres przedstawia zmiany temperatur ciał
o jednakowych masach, ale wykonanych z róż-
nych substancji.

Stygnięcie ciała wykonanego z substancji
o niższym cieple właściwym obrazuje półpro-
sta:
AA.. 1 BB.. 2 CC.. 3 DD.. 4

Zadanie 19. (0-1)
RRaammyy  rroowweerróóww  sszzoossoowwyycchh  ppoowwiinnnnyy  bbyyćć  jjaakk

nnaajjllżżeejjsszzee..  WWyykkrreess  pprrzzeeddssttaawwiiaa  zzaalleeżżnnoośśćć  mmaa--
ssyy  oodd  oobbjjęęttoośśccii  ddllaa  rróóżżnnyycchh  ssttooppóóww..  NNaajjlleeppiieejj  nnaa
rraammęę  rroowweerroowwąą  nnaaddaajjee  ssiięę  wwiięęcc  ssttoopp::

AA.. 1 BB.. 2 CC.. 3 DD.. 4

Zadanie 20. (0-1)

WW  cczzaassiiee,,  ggddyy  wwiięękksszzee  kkoołłoo  zzęębbaattee  oo pprroommiiee--
nniiuu  RR  ==  44  oobbrróóccii  ssiięę  jjeeddeenn  rraazz,,  mmnniieejjsszzee  kkoołłoo  zzęę--
bbaattee  oo pprroommiieenniiuu  rr  ==  11  oobbrróóccii  ssiięę::
AA.. 2 razy BB.. 4 razy CC.. 8 razy DD.. 16 razy

Zadanie 21. (0-1)
OOddlleeggłłoośśćć  ppoommiięęddzzyy  JJeelleenniiąą  GGóórrąą  aa KKaarrppaa--

cczzeemm  wwyynnoossii  1199  kkmm..  OOddlleeggłłoośśćć  ppoommiięęddzzyy  ttyymmii
mmiiaassttaammii  nnaa  ppllaanniiee  wwyynnoossii  ww pprroosstteejj  lliinniiii  1100  ccmm,,
zzaatteemm  sskkaallaa  mmaappyy  ttoo::

AA.. 1:1 900 000 CC.. 1:19 000
BB.. 1:190 000 DD.. 1:1900
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Egzamin gimnazjalny
Część matematyczno-przyrodnicza
Gimnazjalisto! W kwietniu napiszesz egzamin na koniec szkoły. Sprawdzić, co umiesz, a co jeszcze
sprawia Ci kłopoty. Dziś – przykładowy test matematyczno-przyrodniczy. Jutro – test humanistyczny

Informacja do zadania 9. i 10. Informacja do zadania 11. i 12.


