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PRÓBNY EGZAMIN  
W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM 

Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW  
MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH 

 
Instrukcja dla ucznia 
 
1. Sprawdz, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 12 stron. 

Ewentualny brak stron lub inne usterki zglos nauczycielowi. 
 
2. Na tej stronie i na karcie odpowiedzi wpisz swój kod i date urodzenia. 
 
3. Czytaj uwaznie wszystkie teksty i zadania. 
 
4. Rozwiazania zapisuj dlugopisem lub piórem z czarnym lub granatowym 

tuszem/atramentem. Nie uzywaj korektora. 
 
5. W zadaniach od 1. do 25. sa podane cztery odpowiedzi: A, B, C, D. Od-

powiada im nastepujacy uklad kratek na karcie odpowiedzi: 
 

A B C D

 
 

Wybierz tylko jedna odpowiedz i zamaluj kratke z odpowiadajaca jej li-
tera - np. gdy wybrales odpowiedz "A": 
 

 
 
6. Staraj sie nie popelniac bledów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jezeli 

sie pomylisz,  
bledne zaznaczenie otocz kólkiem i zaznacz inna odpowiedz. 

 

 
 
7. Rozwiazania zadan od 26. do 35. zapisz czytelnie i starannie 

w wyznaczonych miejscach. Pomylki przekreslaj. 
 
8. Redagujac odpowiedzi do zadan, mozesz wykorzystac miejsca opatrzone  

napisem Brudnopis. Zapisy w brudnopisie nie beda sprawdzane 
i oceniane. 

 

UZUPELNIA ZESPÓL 
NADZORUJACY 

 
miejsce 

na naklejke 
z kodem  

WPISUJE UCZEN 

dysleksja 

MARZEC 2003 

 

Powodzenia! 

Czas pracy: 
120 minut 

 
 

Liczba punktów  
do uzyskania: 50 

GM – A1 

KOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA 

dzien miesiac rok 
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Informacje do zadan 1 – 4. 
Diagramy przedstawiaja procentowy udzial marek samochodów sprzedanych w pewnym sa-
lonie motoryzacyjnym w dwóch kolejnych latach. 
 

 
 
Zadanie 1. (0 – 1) 
Dla której marki samochodów procentowy udzial w sprzedazy byl w 2000 r. mniejszy 
niz w 1999 r.? 
 
A. Ford. 
B. Opel. 
C. Seat. 
D. Za malo danych, by odpowiedziec. 
 
Zadanie 2. (0 – 1) 
Liczba sprzedanych w 2000 r. samochodów marki Opel byla w porównaniu 
z rokiem 1999 
 
A. wieksza. 
B. mniejsza. 
C. taka sama. 
D. za malo danych, by odpowiedziec. 
 
Zadanie 3. (0 – 1) 
Gdyby w 2000 roku sprzedano 60 samochodów marki Ford, to liczba wszystkich 
sprzedanych tego roku w salonie samochodów bylaby równa 
 
A.   60 
B. 100 
C. 150 
D. 240 
 
 
Zadanie 4. (0 – 1) 
Miara kata wycinka kola, odpowiadajacego na diagramie procentowemu udzialowi sa-
mochodów marki Seat w sprzedazy w 1999 r., powinna byc równa 
 
A. 20?  B.  18?   C.  134?  D.  72? 
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Zadanie 5. (0 – 1) 
Uczniowie badali przewodnictwo elektryczne wodnych roztworów: chlorku sodowego 
(NaCl), kwasu solnego (HCl), alkoholu etylowego (C2H5OH) i cukru C12H22O11). Przygo-
towali cztery zestawy do pomiaru przewodnictwa zgodnie ze schematami: 
 

 
 
W dwóch zestawach zaswiecily sie zarówki. Które to byly zestawy? 
 
A. 1 i 2 B. 1 i 4  C. 2 i 3  D. 3 i 4 
 
 
Informacje do zadan 6 – 7. 
Zwykla zarówka o mocy 100 W wytrzymuje przecietnie 1000 godzin swiecenia. Zarówka 
energooszczedna swieci tak samo jasno przez 6000 godzin i pobiera tylko 20 W mocy. 
 
Zadanie 6. (0 – 1) 
Ile razy mniej zaplacisz za energie pobrana przez zarówke energooszczedna niz za ener-
gie pobrana przez zarówke zwykla, jesli czas swiecenia obu zarówek byl taki sam? 
 
A. 20   B.  10   C.  6   D.  5 
 
Zadanie 7. (0 – 1) 
Pawel ma zapalona lampe srednio przez 5 godzin dziennie. Liczba lat, na które wystar-
czylaby Pawlowi zarówka energooszczedna, miesci sie miedzy: 
 
A. 1 i 2  B.  2 i 3  C.  3 i 4  D.  4 i 5  
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Zadanie 8. (0 – 1) 
Jola przygladala sie figurce z odleglosci kilku metrów i po chwili podeszla blizej, chcac 
obejrzec szczególy. Obraz figurki na siatkówce oka Joli byl nadal ostry. Jak zmienila sie 
wypuklosc soczewki oka Joli? 
 

 
 
A. Soczewka oka ulegla splaszczeniu. 
B. Soczewka oka stala sie bardziej wypukla. 
C. Wypuklosc soczewki oka nie ulegla zmianie. 
D. Zmiana wypuklosci zalezala od koloru figurki. 
 
 
Informacja do zadan 9 – 10. 

Energie kinetyczna ciala mozna obliczyc za pomoca wyrazenia 
2

2mv
, a jego energie poten-

cjalna grawitacji (w poblizu powierzchni Ziemi) za pomoca wyrazenia mgh, gdzie m – masa 
ciala, v – predkosc, g – przyspieszenie ziemskie, h – wysokosc nad powierzchnia Ziemi. 
 
Zadanie 9. (0 – 1) 
Jesli predkosc ciala wzrosnie 2 razy, to jego energia kinetyczna 
 
A. wzrosnie 2 razy. 
B. wzrosnie 4 razy. 
C. zmaleje 2 razy. 
D. zmaleje 4 razy. 
 
Zadanie 10. (0 – 1) 
Cialo o masie m puszczone swobodnie z wysokosci 1 metra mialo w chwili uderzenia 
o ziemie pewna energie kinetyczna. Z jakiej wysokosci nalezaloby je puscic, aby w chwili 
uderzenia o ziemie mialo energie kinetyczna 4 razy wieksza? 
 
A. 2 m  B.  4 m   C.  8 m   D.  16 m 
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Zadanie 11. (0 – 1) 
Zródlami energii pozwalajacymi na unikniecie emisji CO2 do atmosfery sa: 
 
A. ropa naftowa, olej opalowy. 
B. gaz ziemny, koks, drewno. 
C. wiatr, woda, promieniowanie sloneczne. 
D. wegiel brunatny, wegiel kamienny. 
 
Zadanie 12. (0 – 1) 
Mitochondria to skladniki komórki, w których dzieki procesowi utleniania wytwarzana 
jest energia potrzebna organizmowi. Najwiecej mitochondriów jest w komórce 
 
A. kostnej. 
B. miesniowej. 
C. naskórka. 
D. tluszczowej. 
 
Zadanie 13. (0 – 1) 
Które substancje oznaczono na schemacie literami X i Y? 
 
 
 
 
 
 

 

A. X – woda, Y – zwiazek organiczny. 
B. X – woda, Y – chlorofil. 
C. X – chlorofil, Y – dwutlenek wegla. 
D. X – zwiazek organiczny, Y – woda. 
 
 
Informacje do zadan 14 – 15. 
W publikacjach na temat odchudzania mozna znalezc wzór na obliczenie „idealnej wagi” 

czlowieka: c =
4
3

w – 62,5; gdzie c – masa ciala w kilogramach, w – wzrost w centymetrach,  

 

Zadanie 14. (0 – 1) 
Zosia ma 166 cm wzrostu. Zgodnie z tym wzorem jej masa ciala powinna byc równa: 
 
A. 65 kg  B.  58,5 kg  C.  62 kg  D.  78 kg 
 
Zadanie 15. (0 – 1) 
Masa ciala Michala jest równa 66,5 kg i jest to zgodne  z wzorem „idealna waga”. Wzrost 
Michala jest równy 
 
A. 1,58 m  B.  1,6 m  C.  180 cm  D.  172 cm 
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Zadanie 16. (0 – 1) 
Nadmierny wzrost stezenia kwasu solnego w zoladku czlowieka powoduje chorobe zwa-
na nadkwasota. Która z substancji, bedac skladnikiem lekarstwa na nadkwasote, 
zmniejszalaby stezenie kwasu? 
 
A. Chlorek sodu NaCl. 
B. Roztwór kwasu octowego CH3COOH. 
C. Wodorotlenek glinu Al(OH)3  
D. Roztwór glukozy C6H12O6. 
 
 
 
Informacje do zadan 17 – 18. 
Do trzech cylindrycznych naczyn o róznych podstawach wlano wode. Wysokosc slupa wody 
jest we wszystkich naczyniach taka sama. 
 

 
 
Zadanie 17. (0 – 1) 
W którym naczyniu cisnienie wody wywierane na dno naczynia jest wieksze niz w pozo-
stalych? 
 
A. I 
B. II 
C. III 
D. Jest jednakowe we wszystkich naczyniach. 
 
Zadanie 18. (0 – 1) 
Jesli do kazdego naczynia wrzucimy po jednej kulce o takiej samej objetosci (z materia-
lu o gestosci wiekszej niz gestosc wody), to w którym z nich poziom wody bedzie najwyz-
szy? 
 
A. I 
B. II 
C. III 
D. Jednakowy we wszystkich naczyniach. 
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Informacje do zadan 19 – 20. 
 
Mapa i profil rzezby pewnego terenu. 

 
 
Zadanie 19. (0 – 1) 
Wzdluz której z linii, oznaczonych na mapie literami A, B, C i D, narysowano profil 
rzezby terenu? 
 
A.  B.  C.  D. 
 
Zadanie 20. (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 100 m. 
C. Caly teren lezy powyzej 100 m n.p.m. 
D. Najwyzsze wzniesienie nie przekracza 180 m n.p.m.  
 
 
Zadanie 21. (0 – 1) 
W miejscowosci o wspólrzednych geograficznych 52?N, 21?E  jest godz. 7.00 czasu miej-
scowego (czyli slonecznego). Która godzina czasu miejscowego jest w miejscowosciach 
lezacych na poludniku 17?E ? 
  
A. 7.16  B.  6.44  C.  6.56  D.  7.04 
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Zadanie 22. (0 – 1) 
Którego dnia Slonce wschodzi w twojej miejscowosci okolo godziny 6.00 rano czasu 
miejscowego (slonecznego)? 
 
A. 21 III  B.  20 V  C.  22 VI  D.  20 VIII 
 
Zadanie 23. (0 – 1) 
Naplywajace latem nad Polske powietrze zwrotnikowo - morskie jest 
 
A. wilgotne i cieple. 
B. suche i cieple. 
C. suche i mrozne. 
D. chlodne i wilgotne. 
 
 
Informacje do zadan 24 – 25. 
Jod 131J to promieniotwórczy pierwiastek, którego promieniowanie jest szkodliwe dla czlo-
wieka. W ciagu tygodnia rozpada sie polowa tego pierwiastka, w ciagu nastepnego tygodnia 
z pozostalej czesci znowu rozpada sie polowa itd. 
 
Zadanie 24. (0 – 1) 
Ile procent poczatkowej ilosci jodu 131J pozostanie po trzech tygodniach? 
 
A. 50%  B.  25%  C.  12,5%  D.  3% 
 
Zadanie 25. (0 – 1) 
Jaka czesc poczatkowej ilosci jodu 131J rozpadnie sie w szóstym tygodniu? 
 

A. 
2
1

6
1

?  B. 
6

2
1

?
?
?

?
?
?  C. 26  D. 6

2
1

?  
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ZADANIA OTWARTE 
 
Zadanie 26. (0 – 1) 
Liczbe naturalna, której pierwiastek kwadratowy równiez jest liczba naturalna, nazy-
wamy kwadratowa. Napisz dwa przyklady liczb kwadratowych mniejszych od 20. 
 
 
Odpowiedz: ....................................................... 
 
 
Zadanie 27. (0 – 4) 
Na trzy pierwsze nagrody w konkursie piosenkarskim przeznaczono 1200 zlotych. Zde-
cydowano, ze nagroda druga bedzie nizsza o 400 zlotych od pierwszej, a nagroda trzecia 
nizsza o 100 zlotych od drugiej.  
Oznacz przez x  kwote przeznaczona na pierwsza nagrode. Oblicz, ukladajac i rozwiazu-
jac odpowiednie równanie, ile zlotych otrzyma laureat pierwszej nagrody. Napisz obli-
czenia. 
Ile zlotych przeznaczono na druga, a ile na trzecia nagrode?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odpowiedz: ....................................................... 
 
Zadanie 28. (0 – 1) 
Odruchy warunkowe cechuje to, ze sa: 

?? nabyte (wyuczone), 
?? powstaja w trakcie zycia osobniczego, 
?? wygasaja, jesli nie sa podtrzymywane, 
?? nie sa dziedziczne. 

Wybierz sposród ponizej wymienionych reakcji dwa przyklady odruchów warunkowych 
i napisz ich numery. 
 
1. Wydzielanie enzymów trawiennych, gdy zbliza sie pora stalego posilku. 
2. Cofniecie reki po dotknieciu goracego przedmiotu. 
3. Lzawienie oka na skutek oparów drazniacej substancji. 
4. Wydzielanie sliny na widok wyciskanego z cytryny soku. 
 
Odpowiedz: ....................................................... 

brudnopis 
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Informacje do zadan 29 – 31. 
Zawartosc tlenu w wodzie w zaleznosci od temperatury: 
 
temperatura wody w ?C  0 5 10 15 20 25 30 
ilosc tlenu w wodzie w g/m3 10,2 8,9 7,9 7,0 6,4 5,8 5,2 
 
 
Zadanie 29. (0 – 1) 
Ile tlenu zawiera 1 m3 wody o temperaturze 0?C? 
 
Odpowiedz: ....................................................... 
 
 
Zadanie 30. (0 – 5) 
W wyniku odprowadzenia podgrzanych wód z aparatów chlodniczych duzych zakladów 
przemyslowych temperatura wody w rzece podniosla sie lokalnie z 10 ?C do 15 ?C.  
Czy ilosc tlenu w wodzie wzrosla, czy zmalala?  
 
Odpowiedz: ....................................................... 
 
Oblicz, o ile procent zmienila sie ilosc tlenu w wodzie? Napisz obliczenia, wynik zaokra-
glij do pelnych dziesiatek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odpowiedz: ....................................................... 
 
Zadanie 31. (0 – 1) 
Czy ilosc gramów tlenu w jednostce objetosci wody zmienia sie wprost proporcjonalnie 
do temperatury wody?  
 
Odpowiedz: ....................................................... 
 
 
Zadanie 32. (0 – 2) 
Podaj dwa naturalne zródla tlenu dla zbiorników wodnych. 
 
Odpowiedz: ....................................................... 
 

brudnopis 
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Informacje do zadan 33 – 34. 
Trawnik szkolny ma ksztalt trapezu równoramiennego, którego boki maja dlugosci: 50 m, 
50 m, 50 m, 110 m. Uczniowie otrzymali zadanie oszacowania, jakie jest na nim zageszczenie 
mniszka lekarskiego. Wybrali przypadkowo (losowo) 5 fragmentów trawnika – kazdy 
o powierzchni 1 m2 – i policzyli rosnace na nich mniszki lekarskie. Otrzymali nastepujace 
wyniki: 34, 30, 84, 12, 24.  
 
Zadanie 33. (0 – 2) 
Oblicz srednia liczbe mniszków lekarskich przypadajaca na 1m2 wybranych fragmen-
tów trawnika. Napisz obliczenia. 
 
 
 
 
Odpowiedz: ....................................................... 
 
Zadanie 34. (0 – 6) 
Oblicz, jaka bylaby liczebnosc populacji mniszka lekarskiego na calym trawniku, gdyby 
przyjac zageszczenie 30 roslin na metr kwadratowy. Napisz obliczenia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odpowiedz: ....................................................... 

brudnopis 
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Zadanie 35. (0 – 2) 
 

 
 
Wykorzystaj informacje zawarte w przedstawionym fragmencie ukladu okresowego do 
uzupelnienia zdan: 

Pierwiastkiem lezacym w trzecim okresie ukladu okresowego, którego atom posiada  

3 elektrony walencyjne, jest ......................... Jego tlenek ma wzór sumaryczny.................... 

 

Brudnopis 


