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Instrukcja dla ucznia
1. Sprawd , czy zestaw egzaminacyjny zawiera 12 stron. Ewentualny
brak stron lub inne usterki zgło nauczycielowi.
2. Na tej stronie i na karcie odpowiedzi wpisz swój kod i dat
urodzenia.
3. Czytaj uwa nie wszystkie teksty i zadania.
4. Rozwi zania zapisuj długopisem albo
tuszem/atramentem. Nie u ywaj korektora.

piórem

z

czarnym

5. W zadaniach od 1. do 25. s podane cztery odpowiedzi:
A, B, C, D. Odpowiada im nast puj cy układ kratek na karcie
odpowiedzi:
A

B

C

D

6. Wybierz tylko jedn odpowied i zamaluj kratk z odpowiadaj c
jej liter – np., gdy wybrałe odpowied „A”:

Czas pracy:
120 minut

Liczba punktów
do uzyskania: 50
7. Staraj si nie popełnia bł dów przy zaznaczaniu odpowiedzi,
ale je li si pomylisz, bł dne zaznaczenie otocz kółkiem
i zaznacz inn odpowied .

8. Rozwi zania zada od 26. do 34. zapisz czytelnie i starannie
w wyznaczonych miejscach. Pomyłki przekre laj.
9. Redaguj c odpowiedzi do zada , mo esz wykorzysta miejsce
opatrzone napisem Brudnopis. Zapisy w brudnopisie nie b d
sprawdzane.
Powodzenia!

Zadanie 1. (0–1)
Rysunek przedstawia schemat działki.
N
1

2

4

3

W południowo-wschodniej cz ci działki urz dzony jest ogródek skalny. Która cyfra
go oznacza?
A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Zadanie 2. (0-1)
Dwie prostok tne grz dki warzywne maj równe pola. Jedna z nich ma wymiary
5 m i 4,2 m. Jak długo ma druga grz dka, je eli jej szeroko wynosi 3 m?
A. 62 cm

B. 70 cm

C. 620 cm

D. 700 cm

Zadanie 3. (0-1)
Wykres przedstawia wpływ temperatury, CO2 i nat enia o wietlenia na intensywno
fotosyntezy.
fotosyntezy

0,13% CO2
30°C

intensywno

0,13% CO2
20°C
0,03% CO2
20°C i 30°C

nat enie o wietlenia
Na podstawie: Biologia, Praca zbiorowa, Warszawa 1989.

Intensywno
fotosyntezy ro lin uprawianych w szklarniach jest najwi ksza przy
wysokim nat eniu o wietlenia oraz
A.
B.
C.
D.

temperaturze 30°C i atmosferze wzbogaconej w CO2.
temperaturze 20°C i atmosferze wzbogaconej w CO2.
temperaturze 20°C i atmosferycznym st eniu CO2.
temperaturze 30°C i atmosferycznym st eniu CO2.
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Zadanie 4. (0-1)
Dojrzewanie zielonych pomidorów przechowywanych w pomieszczeniach mo na
przyspieszy stosuj c eten (C2H4). Jest to zwi zek chemiczny zaliczany do
A. kwasów karboksylowych.
C. w glowodorów nienasyconych.

B. w glowodorów nasyconych.
D. alkoholi jednowodorotlenowych.

Zadanie 5. (0-1)
W uprawach ekologicznych nie stosuje si
A.
B.
C.
D.

obornika do nawo enia gleby.
pestycydów do walki ze szkodnikami.
ro lin motylkowych do nawo enia gleby.
biologicznych metod walki ze szkodnikami.

Zadanie 6. (0-1)
W celu obni enia kwasowo ci gleby mo na nawozi j zwi zkami
A. krzemu.

B. siarki.

C. wapnia.

D. azotu.

Zadanie 7. (0-1)
Ła cuchy pokarmowe obrazuj przepływ energii pomi dzy poszczególnymi gatunkami
w ekosystemie. Najmniejsze straty energii wyst pi w ła cuchu
A.
B.
C.
D.

kapusta → człowiek.
pszenica → mysz → kot.
kapusta → limak → jaszczurka.
ziemniak → stonka → kuropatwa → jastrz b.

Zadanie 8. (0-1)
Na rysunku przedstawiono ukształtowanie terenu, na którym znajduje si działka.

ALTANKA
26
22

24

20

22

20

Wysoko wzgl dna mi dzy miejscem, w którym stoi altanka a strumieniem jest
równa co najmniej
A. 6 m

B. 20 m

C. 26 m
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D. 46 m

Zadanie 9. (0-1)
Marmur jest przeobra on skał wapienn . Wapie powstał
A.
B.
C.
D.

z zastygłej lawy wewn trz Ziemi.
z zastygłej lawy na powierzchni Ziemi.
ze szcz tków zwierz cych na dnie mórz.
ze scementowanych ziaren piasku na dnie mórz.

Zadanie 10. (0-1)
Drabina opiera si o budynek na wysoko ci 3 m. Jej dolny koniec jest odsuni ty
od ciany o 2 m. Jaka jest długo drabiny?
A.

2m

B.

5m

C. 10 m

D. 13 m

Zadanie 11. (0-1)
Rysunek przedstawia schemat dzwonka elektrycznego.

Przerywacz oznaczony jest cyfr 1. Elementy ponumerowane od 2 do 4 to
A.
B.
C.
D.

2 – zwora, 3 – czasza dzwonka, 4 – elektromagnes.
2 – czasza dzwonka, 3 – zwora, 4 – elektromagnes.
2 – elektromagnes, 3 – czasza dzwonka, 4 – zwora.
2 – zwora, 3 – elektromagnes, 4 – czasza dzwonka.

Zadanie 12. (0-1)

3
swoich oszcz dno ci. Na koncie pozostało
7
1000 zł. Jak kwot pieni dzy pobrał z banku?
Tata pobrał z banku na remont łazienki

A. 428 zł

B. 750 zł

C. 1250 zł
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D. 1750 zł

Zadanie 13. (0-1)
Tata kupił pralk , której cen obni ono o 15%. Ile kosztowała pralka po obni ce, je eli
pocz tkowa cena wynosiła 1150 zł?
A. 920 zł

B. 977,50 zł

C. 1135 zł

D. 1322,50 zł

Zadanie 14. (0-1)
B ben pralki automatycznej podczas wirowania wykonuje 600 obrotów na minut .
Je eli rednica b bna wynosi 0,45 m, to punkt na obr czy b bna porusza si
z pr dko ci liniow około
A. 1413 m/s

B. 141,3 m/s

C. 14,13 m/s

D. 1,413 m/s

Zadanie 15. (0-1)
Krochmal usztywnia po ciel dzi ki zawartej w nim
A. glukozie.
C. fruktozie.

B. skrobi.
D. sacharozie.

Informacja do zada 16. i 17.
Tata wyło ył kwadratow powierzchni podłogi deskami o grubo ci 5 cm i szeroko ci 15 cm.
Zu ył 0,45 m3 desek o długo ciach 90 cm i 50 cm. Podczas układania nie rozci ł adnej
z nich.

Zadanie 16. (0-1)
Jakie s wymiary podłogi?
A. 9 m × 9 m

B. 5 m × 5 m

C. 4 m × 4 m

D. 3 m × 3 m

Zadanie 17. (0-1)
Tata wykorzystał trzy razy wi cej krótszych desek ni dłu szych. Które równanie
pozwala znale liczb dłu szych desek uło onych na podłodze?
x – liczba dłu szych desek
A.
B.
C.
D.

0,15 ⋅ (0,5 ⋅ 3x + 0,9 ⋅ x) = 0,45 : 0,05
0,15 ⋅ (0,5 ⋅ x + 0,9 ⋅ 3x) = 0,45 : 0,05
15 ⋅ (50x + 90 ⋅ 3x) = 0,45 : 5
15 ⋅ (50 ⋅ 3x + 90x) = 0,45 : 5

Zadanie 18. (0-1)
Do przygotowania zalewy potrzebny jest ocet o st eniu 6%. Ile gramów wody trzeba
dola do 150 gramów octu o st eniu 10%, aby otrzyma potrzebny roztwór?
A. 50

B. 100

C. 150
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D. 200

Zadanie 19. (0-1)
Wykres przedstawia zale no

skrócenia spr yny wagi kuchennej ( l) od obci enia.

∆l(cm)
2
1,5
1
0,5

m(kg)

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Mama przygotowuj c ciasto wsypała pełn szklank cukru na szalk wagi. Po dosypaniu
połowy szklanki cukru skrócenie spr yny zwi kszyło si
A. 0,5 raza.

B. 1 raz.

C. 1,5 raza.

D. 2 razy.

Zadanie 20. (0-1)
Gospodyni obrała, pokroiła i posoliła ogórki, które po godzinie stały si mi kkie. Zaszło
zjawisko osmozy polegaj ce na
A.
B.
C.
D.

wnikaniu soli do komórek.
wnikaniu wody do komórek.
wyparowywaniu wody z komórek.
przenikaniu wody z komórek na zewn trz.

Zadanie 21. (0-1)
Ola wło yła do gor cej herbaty dwie kostki cukru, a nast pnie kostk lodu. Co stanie si
z lodem i cukrem w szklance herbaty?
A.
B.
C.
D.

Lód i cukier stopniej .
Lód i cukier rozpuszcz si .
Lód rozpu ci si , a cukier stopi.
Lód stopnieje, a cukier rozpu ci si .

Zadanie 22. (0-1)
W upalny dzie Jacek nalał do szklanki schłodzon wod gazowan . Obserwował
wydobywaj ce si p cherzyki gazu. Zjawisko to wi e si z rozpuszczalno ci gazu
w wodzie, która
A.
B.
C.
D.

maleje ze wzrostem temperatury.
ro nie ze wzrostem temperatury.
jest stała niezale nie od temperatury.
ro nie b d maleje niezale nie od temperatury.
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Zadanie 23. (0-1)
Diagram przedstawia wag jabłek spo ytych przez rodzin w wybrane dni tygodnia.
Sobota
Pi tek
Czwartek
roda
Wtorek
Poniedziałek
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3 waga (kg)

Jakie było rednie dzienne spo ycie jabłek w tej rodzinie od poniedziałku do soboty?
A. 0,5 kg

B. 1 kg

C. 1,5 kg

D. 2 kg

Zadanie 24. (0-1)
Ewa odlała szklank mleka z litrowego kartonika. Nast pnie ustawiła go na półce lodówki
tak, jak na rysunku.

6 cm

9 cm

otwór

Otwieraj c ponownie lodówk zauwa yła, e cz
mleka wylała si z niedomkni tego
kartonika. Je eli mleko ju nie wycieka, to w kartoniku zostało około
A. 33 ml mleka.

B. 67 ml mleka.

C. 333 ml mleka.

D. 667 ml mleka.

Zadanie 25. (0-1)
Odruch to reakcja organizmu na bod ce rodowiska, która zachodzi za po rednictwem
układu nerwowego. Odruchem bezwarunkowym (wrodzonym) człowieka jest
A.
B.
C.
D.

odczuwanie głodu w porze obiadu.
wydzielanie liny podczas jedzenia.
ogryzanie paznokci pod wpływem stresu.
wydzielanie liny pod wpływem zapachu.

Strona 7 z 12

Zadanie 26. (0-3)
Napi cie w domowej instalacji elektrycznej wynosi 220 V. Do jednego obwodu gniazdek
s wł czone: piekarnik elektryczny (1500 W), elazko (1000 W), odkurzacz (1,3 kW).
W obwodzie tym jest zamontowany bezpiecznik 20 A. Oblicz moc wszystkich urz dze
oraz moc zabezpieczon bezpiecznikiem. Zapisz obliczenia. Czy bezpiecznik ulegnie
uszkodzeniu, je li dodatkowo zostanie wł czony czajnik elektryczny o mocy 2 kW?
Uzasadnij odpowied .

Odpowied : .................................................................................................................................

Zadanie 27. (0-3)
Jacek mieszka w Warszawie (52oN 21oE). O godzinie 1530 poł czył si przez Internet
z koleg z Pary a (49oN 2oE). Oblicz, która godzina czasu miejscowego słonecznego była
wówczas w Pary u.

Odpowied : .................................................................................................................................
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Zadanie 28. (0-4)
W dwóch dzbankach było razem 3,5 l kompotu: truskawkowego i jabłkowego. Mama
3
2
przelała do szklanek
ilo ci kompotu truskawkowego i
ilo ci jabłkowego. Wówczas
4
3
w obu dzbankach pozostało tyle samo kompotu. Ile kompotu ka dego rodzaju było
w dzbankach przed rozlaniem do szklanek? Zapisz obliczenia.

Odpowied : ..................................................................................................................................

Zadanie 29. (0-5)
Tata planuje wykonanie klombu w kształcie koła o promieniu 2 m. Białymi krokusami
zamierza obsadzi obrze e klombu, a ółtymi – boki trójk ta równobocznego, wpisanego
w to koło, bez jego wierzchołków. Ile b dzie potrzebował cebulek białych krokusów, a ile
ółtych, je eli sadzi si je w odst pach około 10 cm? Przyjmij, e π ≈ 3,14 , 3 ≈ 1,7.

Odpowied : .................................................................................................................................
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Informacja do zada 30. i 31.
Rysunki przedstawiaj dwa systemy korzeniowe.

A

B

Biologia, Praca zbiorowa, Warszawa 1989

Zadanie 30. (0-1)
Nazwij systemy korzeniowe przedstawione na rysunkach.
system korzeniowy A – ..............................................................................................................
system korzeniowy B – ...............................................................................................................

Zadanie 31. (0-1)
Podaj jedn ró nic w budowie przedstawionych systemów korzeniowych.
......................................................................................................................................................
Zadanie 32. (0-2)
Fragment tabeli rozpuszczalno ci.
Aniony
OHNO3SO42-

Kationy
Na+ Mg2+
r
s
r
r
r
t

Obja nienia:
r – bardzo dobrze rozpuszczalne w wodzie
s – słabo rozpuszczalne w wodzie
t – trudno rozpuszczalne w wodzie

Zapisz par jonów, które tworz dobrze rozpuszczaln sól.
.....................................................................................................................................................

Zapisz par jonów, które tworz trudno rozpuszczaln sól.
......................................................................................................................................................
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Zadanie 33. (0-2)
Jacek znalazł plan działki wykonany w skali 1: 500, na którym zaznaczona jest
nieistniej ca ju studnia. Oblicz, w odległo ci ilu metrów od domu znajdowała si
studnia. Zapisz obliczenia.
2,5 cm

D

S – studnia
D – dom

S

skala 1 : 500

N

Odpowied : ..................................................................................................................................

Zadanie 34. (0-4)
Rodzice zarabiaj razem 3150 zł. Stosunek wynagrodzenia mamy do wynagrodzenia
taty wynosi 10: 11. O ile złotych wi cej zarabia tata? Zapisz obliczenia.

Odpowied : ..................................................................................................................................
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Brudnopis
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