
 
 
 

 
 

 
EGZAMIN  

W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM 
Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW 

MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH 
 
 
 
 
Informacje dla ucznia 
 
 
1. Rozwiazania wszystkich zadan zapisuj na karcie odpowiedzi, 

pamietajac o podaniu numeru zadania.  
 
2. Zadania od 1. do 25. rozwiazujesz, wybierajac jedna z czterech 

odpowiedzi oznaczonych literami  A, B, C, D. Tylko jedna 
odpowiedz jest poprawna.  

 
3. Rozwiazania zadan od 26. do 36. formulujesz samodzielnie. 
 
4. Jesli sie pomylisz, przekresl odpowiedz i zapisz inna.  
 

 
Powodzenia! 
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Czas pracy: 

do 180 minut 

 

 

 

Liczba punktów  

do uzyskania: 50 

 
 
 GM-A6-021 

 
miejsce  

na naklejke  
z kodem 

UZUPELNIA ZESPÓL NADZORUJACY 

DATA URODZENIA UCZNIA 

dzien miesiac rok 

KOD UCZNIA 
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Informacje do zadan 1 – 4. 
Wykres przedstawia zmiany liczby ludnosci w Polsce w latach 1946 – 2000. 

 
Zadanie 1. (0 – 1) 
W którym roku liczba ludnosci miast byla równa liczbie ludnosci wsi? 
A. 1946 
B. 1955 
C. 1965 
D. 1995 
 
Zadanie 2. (0 – 1) 
O ile procent liczba ludnosci miast w 1995 roku byla wieksza niz w 1965 roku? 
A. okolo 90% 
B. okolo 70% 
C. okolo 40% 
D. okolo 20% 
 
 
Zadanie 3. (0 – 1) 
Którego roku dotyczy diagram kolowy? 
A. 1946 
B. 1955 
C. 1965 
D. 1995 
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Zadanie 4. (0 – 1) 
Które zdanie o liczbie ludnosci w Polsce w latach 1946–2000 jest prawdziwe? 
A. liczba ludnosci miast stale rosla 
B. liczba ludnosci wsi byla stale mniejsza niz liczba ludnosci miast 
C. liczba ludnosci miast przestala wzrastac okolo roku 1990 
D. liczba ludnosci wsi stale malala 
___________________________________________________________________________ 
Informacje do zadan 5 – 6. 
Do zlewki zawierajacej przesaczony wodny roztwór wodorotlenku wapnia (wode wapienna) 
wdmuchano powietrze z pluc. Zaobserwowano zmetnienie plynu. 
 
Zadanie 5. (0 – 1) 
Zmetnienie plynu swiadczy o obecnosci w wydychanym powietrzu: 
A. tlenu 
B. azotu 
C. pary wodnej 
D. dwutlenku wegla 
 
Zadanie 6. (0 – 1) 
Która substancja, wytracajac sie w wodzie, spowodowala zmetnienie plynu? 
A. CaCO3 
B. CaO 
C. Na2CO3 
D. CO2 
___________________________________________________________________________ 
 
Informacje do zadan 7 – 8. 
Tlen i dwutlenek wegla w niewielkim stopniu przenikaja z powietrza do wody. Obecnosc tych 
gazów w wodzie jest w glównej mierze wynikiem procesów biologicznych prowadzonych 
przez organizmy wodne.  
 
Zadanie 7. (0 – 1) 
Które zdanie o duzych i glebokich zbiornikach wodnych jest prawdziwe? 
A. w ciagu dnia w górnej, przeswietlonej warstwie wody jest wiecej CO2 niz w dolnej 
B. w strefie przeswietlonej jest znacznie mniej tlenu niz w tej, do której nie dociera swiatlo 
C. w strefie przeswietlonej jest znacznie wiecej tlenu niz w tej, do której nie dociera swiatlo 
D. woda przy dnie zbiornika zawiera najwiecej tlenu 
 
Zadanie 8. (0 – 1) 
W morzach i oceanach, w strefie, do której nie dociera swiatlo, moga zyc tylko: 
A. organizmy, które nie prowadza fotosyntezy 
B. organizmy prowadzace fotosynteze 
C. glony 
D. plankton roslinny 
___________________________________________________________________________ 
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Informacje do zadan 9 – 10.  
Czlowiek wykonuje przecietnie 15 wdechów na minute. Kazdy wdech wprowadza do pluc 

srednio 
7
4

 litra powietrza. W powietrzu jest 21% tlenu. 

 
Zadanie 9. (0 – 1) 
Ile litrów powietrza wdycha przecietnie czlowiek w ciagu godziny? 
A. mniej niz 100 
B. od 100 do 300 
C. od 300 do 500 
D. wiecej niz 500 
 
Zadanie 10. (0 – 1) 
Ile tlenu czlowiek srednio wprowadza do pluc przy jednym wdechu (1 l = 1000 ml)? 
A. 12 ml 
B. 120 ml 
C. 1,2 l 
D. 21 ml 
___________________________________________________________________________ 
 
Informacje do zadan 11 – 12. 
Rodzajowa nazwa tego zwierzecia brzmi skoczek, a nazwa gatunkowa nawiazuje do jego 
srodowiska zycia.  

 

Zadanie 11. (0 – 1) 
Wybierz prawidlowy plan budowy skoczka przedstawionego na rysunku: 
A. glowa, szyja, odwlok 
B. glowotulów, oczy 
C. glowa, grzbiet, brzuch 
D. glowa, tulów, ogon, pletwy 
 
Zadanie 12. (0 – 1) 
Przeanalizuj budowe skoczka przedstawionego na rysunku i wskaz jego nazwe: 
A. skoczek pustynny 
B. skoczek polny 
C. skoczek nadrzewny 
D. skoczek mulowy 
___________________________________________________________________________ 
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Informacje do zadan 13 – 14. 
W wyscigu kolarskim grupa kolarzy odlaczyla sie od peletonu i ma do mety jeszcze 95 km. 
Grupa ta jedzie ze stala predkoscia 38 km/h. 
 
Zadanie 13. (0 – 1) 
Jesli predkosc kolarzy nie zmieni sie, to mina oni linie mety za: 
A. 30 min 
B. 150 min 
C. 250 min 
D. 300 min 
 
Zadanie 14. (0 – 1) 
Odleglosc  y  od grupy kolarzy do mety w zaleznosci od czasu  t  jest funkcja: 
A. liniowa rosnaca  
B. liniowa malejaca 
C. stala 
D. o wartosciach ujemnych 
 
Zadanie 15. (0 – 1) 
W jakiej kolejnosci trzeba ustawic hasla, aby otrzymac schemat przemian energii 
zachodzacych w trakcie jazdy samochodu pod góre (poruszanego silnikiem spalinowym)? 
1. Energia potencjalna pojazdu 
2. Energia wewnetrzna gazu 
3. Energia kinetyczna tloków w silniku 
4. Energia spalania kopalin 
 
A. 1, 2, 3, 4 
B. 4, 3, 2, 1 
C. 2, 3, 4, 1 
D. 4, 2, 3, 1  
___________________________________________________________________________ 
Informacje do zadan 16 – 18. 
Oto wyniki krótkiego sprawdzianu przeprowadzonego w II klasie gimnazjum 
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Zadanie 16. (0 – 1) 
Najczesciej powtarzajacym sie wynikiem sprawdzianu bylo: 
A. 6 punktów 
B. 5 punktów 
C. 2 punkty 
D. 0 punktów 
 
Zadanie 17. (0 – 1) 
Ilu uczniów otrzymalo 6 punktów? 
A. 0 
B. 1 
C. 3 
D. 4 
 
Zadanie 18. (0 – 1) 
Ilu uczniów otrzymalo co najmniej 7 punktów? 
A. 9 
B. 5 
C. 11 
D. 4 
___________________________________________________________________________ 
 
Zadanie 19. (0 – 1) 
W trójkacie równoramiennym ABC   AC = BC,  AC ? AB.  Punkt przeciecia dwusiecznej 
kata o wierzcholku A z wysokoscia opuszczona z wierzcholka C jest: 
A. srodkiem boku AB 
B. srodkiem wysokosci CD 
C. srodkiem okregu wpisanego w trójkat ABC 
D. srodkiem okregu opisanego na trójkacie ABC 
 
Zadanie 20. (0 – 1) 
Probówka, w której chcemy zbierac wodór, powinna byc ustawiona: 
A. pionowo dnem na dól 
B. pionowo dnem do góry 
C. skosnie dnem na dól 
D. w naczyniu z woda 
 
Zadanie 21. (0 – 1) 
Jesli do goracej herbaty wrzucimy kawalek cukru, a w rondelku podgrzejemy kawalek lodu, 
to: 
A. lód sie rozpusci, a cukier roztopi 
B. lód sie roztopi i cukier roztopi 
C. lód sie roztopi, a cukier rozpusci 
D. lód sie rozpusci i cukier sie rozpusci 
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Informacja do zadania 22. 
W Opolu i we Wroclawiu pobrano z rzeki Odry próbki wody. Odparowano je do sucha, 
a otrzymane wyniki zapisano w trzech kolumnach. 
 
miasto masa  

próbki wody 
masa suchej 
pozostalosci 

Opole 0,5 kg 20 g 
Wroclaw 300 g 16 g 
 
Zadanie 22. (0 – 1) 
Stezenie substancji rozpuszczonych w próbkach wody z Odry bylo: 
A. jednakowe w obu miastach 
B. wieksze we Wroclawiu 
C. wieksze w Opolu 
D. dane sa sprzeczne 
___________________________________________________________________________ 
 
Informacje do zadan 23 – 24. 
Mapa pewnego terenu. 
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Zadanie 23. (0 – 1) 
Najbardziej stromy stok wzgórza opada w kierunku: 
A. wschodnim 
B. poludniowo-wschodnim 
C. pólnocno-wschodnim 
D. pólnocnym 
 
Zadanie 24. (0 – 1) 
Które zdanie o terenie przedstawionym na mapie jest prawdziwe? 
A. najwyzsze wzniesienie ma 160 m n.p.m. 
B. róznica poziomów w terenie przekracza 120 m 
C. caly teren lezy powyzej 100 m n.p.m. 
D. najwyzsze wzniesienie nie przekracza 180 m n.p.m. 
 
Zadanie 25. (0 – 1) 
Zacmienie Ksiezyca zdarza sie: 
A. wtedy, gdy wejdzie on w obszar calkowitego cienia rzucanego przez kule ziemska 
B. wtedy, gdy znajdzie sie on miedzy Ziemia i Sloncem  
C. wtedy, gdy jego cien pada na Ziemie 
D. rzadziej niz raz na dwa lata 
___________________________________________________________________________ 
 
ZADANIA OTWARTE 
 
Zadanie 26. (0 – 2) 
W Europie na szerokosci 60°N, na tej samej wysokosci nad poziomem morza leza stacje 
klimatyczne A, B i C. Wyniki obserwacji zapisano w trzech kolumnach. W drugiej kolumnie 
zapisano sume opadu rocznego, w trzeciej amplitude roczna srednich temperatur 
miesiecznych. 
Stacja  Opady  Temperatura 
A  660 mm 21°C 
B  550 mm 25°C 
C  1940 mm 12°C 
Która z tych stacji jest wysunieta najdalej na zachód, a która najdalej na wschód? 
 
Zadanie 27. (0 – 1) 
Reakcja magnezu z tlenem przedstawiona jest na rysunku za pomoca modeli atomów 
i czasteczek. 

 
Napisz równanie chemiczne tej reakcji. 
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Zadanie 28. (0 – 2) 
Oto wzór strukturalny czasteczki metanu. Napisz wzór sumaryczny metanu i okresl 
wartosciowosc wegla w tym zwiazku. 
 
     H 
     ¦  
       H ?  C ?  H 
     ¦  
     H 
___________________________________________________________________________ 
Informacje do zadan 29 – 30. 
Dorosly czlowiek, gdy jest na czczo i lezy bez ruchu, zuzywa na podstawowa przemiane 
materii okolo 4 kJ (kilodzule) energii na 1kg masy ciala na godzine. 
Calkowita przemiana materii jest zwykle o wiele wyzsza i zalezy od prowadzonego trybu 
zycia. Na przyklad przy wykonywaniu ciezkiej pracy zuzycie energii wzrasta o 140%. 
 
Zadanie 29. (0 – 2) 
a) Ile kilodzuli energii zuzywa czlowiek o masie 50 kg na podstawowa przemiane materii 

w ciagu jednej godziny? 
b) Ile kilodzuli energii zuzywa czlowiek na jeden kilogram masy ciala na podstawowa 

przemiane materii w ciagu 10 godzin? 
 
Zadanie 30. (0 – 3) 
Ile kilodzuli energii zuzyje czlowiek o masie 60 kg, wykonujac przez 5 godzin ciezka prace? 
Napisz obliczenia. 
___________________________________________________________________________ 
Informacje do zadan 31 – 33. 
Aby zaprojektowac wygodne schody, korzysta sie ze wzoru: 2h + s = d, gdzie h jest 
wysokoscia stopnia, s jego glebokoscia, d zas srednia dlugoscia kroku czlowieka. 
 
 
 
 
 
Zadanie 31. (0 – 2) 
Srednia dlugosc kroku przedszkolaka z przedszkola „Mis” jest równa 35 cm, a wysokosc i 
glebokosc stopni odpowiednio 14 cm i 23 cm. Sprawdz, podstawiajac odpowiednie wartosci 
do wzoru, czy wymiary schodków w przedszkolu dobrano zgodnie ze wzorem. Napisz 
obliczenia. 
 
Zadanie 32. (0 – 2) 
Przeksztalcajac wzór podany w informacji, wyznacz s w zaleznosci od h i d, oraz h w 
zaleznosci od s i d. 
 
Zadanie 33. (0 – 4) 
Podstaw do wzoru d = 60. 
a) Czy zaleznosc s od h jest funkcja rosnaca, czy malejaca? 
b) Oblicz glebokosc stopnia dla wysokosci h = 20 cm. 
c) Oblicz wysokosc stopnia h odpowiadajaca glebokosci stopnia równej 30 cm. 
d) Dla jakich h wartosci funkcji s (h) sa dodatnie? 
___________________________________________________________________________ 

h s 
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Informacje do zadan 34 – 36. 
Zosia z Filipem wykorzystali do zrobienia latawca prostokatny kawalek cienkiej, mocnej folii 
o wymiarach 6 dm i 8 dm. Przecieli go wzdluz przekatnej, jedna czesc odwrócili i skleili 
specjalna tasma (patrz rysunek). Brzegi tak otrzymanego latawca usztywnili cieniutkimi 
listewkami.  

 
 
Zadanie 34. (0 – 1) 
Oblicz laczna dlugosc listewek usztywniajacych latawiec. 
 
Zadanie 35. (0 – 2) 
Oblicz dlugosc tasmy sklejajacej obie czesci latawca. Napisz obliczenia. 
 
Zadanie 36. (0 – 4) 
Jesli wiatr wieje z predkoscia 5 m/s, latawiec o polu powierzchni 1 m2, czyli 100 dm2, ma sile 
nosna 10 N. Dla ustalonej predkosci wiatru sila nosna jest wprost proporcjonalna do pola 
powierzchni latawca. Zalózmy, ze predkosc wiatru jest równa 5 m/s. 
Jakie wymiary powinien miec prostokat podobny do wyjsciowego prostokata, aby sila nosna 
latawca zbudowanego w taki sam sposób byla równa 19,2 N? Napisz obliczenia. 


