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 EGZAMIN   2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 
 

 

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW 

MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH  

KWIECIEŃ 2011  
 
Informacje do zadań 1. 3.    

Do zespołu szkół, który składa się ze szkoły podstawowej i gimnazjum, uczęszcza 900 uczniów. Chłopcy 

stanowią 40% uczniów zespołu. 30% uczniów zespołu uczy się w gimnazjum, natomiast 40% uczniów 

gimnazjum to dziewczęta.  

 

Zadanie 1. (0-1)     
Ilu uczniów uczęszcza do gimnazjum?   

A. 630        B. 270            C. 360           D. 540  

 

Zadanie 2. (0-1)     
Ile procent uczniów zespołu szkół stanowią chłopcy uczęszczający do gimnazjum?  

A. 12%       B. 18%           C. 45%         D. 24% 

 

Zadanie 3. (0-1)   

 Ile razy więcej dziewcząt niż chłopców uczy się w tym zespole szkół?  

A. 0,5           B. 1,5          C. 3          D. 5  

 

Informacje do zadań 4. i 5.     

W wyborach na przewodniczącego samorządu szkolnego kandydowało czworo uczniów. Każdy wyborca 

oddał jeden ważny głos. Ala otrzymała 25 głosów, a Basia 15 głosów. Na Michała głosowało 2/5 

pozostałych osób, a reszta głosów przypadła Oli.   

 

Zadanie 4. (0-1)    

Które wyrażenie przedstawia liczbę osób głosujących na Michała, jeśli w głosowaniu brało udział n osób?  

A. 2/5n - 16          B. 3/5n-16              C. 2/5-40           D. 3/5n-24  

 

Zadanie 5. (0-1)    

Kto zajął trzecie miejsce w wyborach, jeśli w głosowaniu wzięło udział 120 osób?  

A. Ala.      B. Basia.       C. Michał.        D. Ola.  

 

Zadanie 6. (0-1)    

Średnia arytmetyczna pięciu ocen cząstkowych Jacka jest równa 3,4. Jaką średnią ocen będzie miał Jacek, 

gdy otrzyma jeszcze czwórkę?  

A. 4,2      B. 3,7         C. 3,5        D. 3,8 

 

Zadanie 24. (0-1)    

Która z narysowanych niżej liter alfabetu greckiego ma tylko jedną oś symetrii?  

A. Ω      B. Θ       C. Χ       D. Φ  
 

Zadanie 25. (0-1)    

Pole zamalowanego trójkąta jest równe A. 108 cm²       B. 72 cm²      C. 54 cm²      D. 36 cm²  

                     6cm 

                       

                             6cm 

    12cm 

                   12cm 
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Informacje do zadań 28.–30.  

Pewna firma telekomunikacyjna proponuje użytkownikom telefonów 

komórkowych cztery taryfy: A, B, C, D. Miesięczny rachunek 

telefoniczny jest sumą kwoty abonamentu i kosztu rozmów według 

podanych w tabeli stawek. Taryfa  

A  B  C  D  

Abonament miesięczny w zł  20  40  80  120  

Koszt jednej minuty połączenia w zł  1,10  0,75  0,60  0,40  

 

Zadanie 28. (0-2)   

Pan Kowalski wybrał taryfę C. W marcu otrzymał w promocji 120 bezpłatnych minut. Jaka jest wysokość 

miesięcznego rachunku telefonicznego, jeśli łączny czas połączeń wykonanych przez pana Kowalskiego w 

marcu wyniósł 300 minut? Zapisz obliczenia. 

 

Zadanie 29. (0-2)   

Która z taryf: C czy D jest korzystniejsza, jeżeli miesięczny czas połączeń jest nie mniejszy niż 200 minut? 

Zapisz obliczenia. 

 

Zadanie 30. (0-2)  

Ile pełnych minut połączeń można maksymalnie wykonać w ciągu miesiąca, aby rachunek telefoniczny w 

taryfie A był niższy niż w taryfie B? Zapisz obliczenia.  

 

Zadanie 35. (0-4)   

Ania ulepiła kuliste koraliki o średnicy 1 cm, wykorzystując całkowicie dwa kawałki modeliny. Każdy z 

kawałków modeliny miał kształt walca o średnicy 2 cm i wysokości 6 cm. Ile koralików ulepiła Ania? 

Zapisz obliczenia. 
 

 

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW 

MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH  

KWIECIEŃ 2010  
 

Informacje do zadań 10.–12.  

Na podstawie Raportu GUS 2008 uczeń narysował wykres wielkości wydobycia, eksportu i importu węgla 

kamiennego w Polsce w latach 2004–2008, ale pominął dwa słupki. 

 

 
 

Zadanie 10. (0-1)   

Dwa pominięte słupki dotyczą  

A. importu w 2007 r. i wydobycia w 2008 r.  
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B. wydobycia i eksportu w 2007 r.  

C. wydobycia w 2007 r. i eksportu w 2008 r.  

D. eksportu i importu w 2008 r.  

 

Zadanie 11. (0-1)    

W latach 2004–2006 w Polsce  

A. rosło wydobycie i rósł eksport węgla kamiennego.  

B. malało wydobycie, a rósł import węgla kamiennego.  

C. zmniejszał się import węgla kamiennego.  

D. zwiększała się różnica między eksportem i importem węgla kamiennego.  

 

Zadanie 12. (0-1)    

Jeśli wiadomo, że w latach 2006–2008, podobnie jak w latach 2004–2006, import węgla kamiennego do Polski 

wzrastał co roku, to w roku 2007 importowano  

A. więcej węgla niż w roku 2008.  

B. więcej węgla niż w roku 2005.  

C. mniej węgla niż w roku 2004.  

D. tyle samo węgla, co w roku 2006.  

 

Zadanie 23. (0-1)    

Krawędź czworościanu foremnego ma długość 4 cm. Pole powierzchni całkowitej tego czworościanu jest 

równe 

A. 4 3 cm²       B. 8 3 cm²        C. 16 3 cm²         D. 32 3 cm² 

 

Zadanie 24. (0-1)    

Każda z figur przedstawionych na rysunkach powstała z trójkąta równobocznego o boku długości a i 

równoległoboku o jednej parze boków długości b. Porównaj obwody tych figur. Które zdanie jest prawdziwe? 
 

 
A. Figura II ma większy obwód niż każda z pozostałych.  

B. Figura III ma mniejszy obwód niż każda z pozostałych.  

C. Wszystkie figury mają takie same obwody.  

D. Za mało danych, by porównać obwody.  

 

Informacje do zadań 26.–27.  

Karat jubilerski to jednostka masy kamieni szlachetnych. Termin ten pochodzi od greckiego słowa keration, 

oznaczającego śródziemnomorską roślinę, która po polsku nazywa się szarańczyn. Jest to drzewo z rodziny 

motylkowatych o liściach złożonych, parzystopierzastych (o parzystej liczbie listków). Nasiona z jego dojrzałych 

strąków – drobne, twarde, o bardzo wyrównanej (197 miligramów) masie – stosowane były jako odważniki. 

Współcześnie do podawania masy kamieni szlachetnych i pereł służy karat metryczny (ct) równy 0,2 g.  

Największy z dotychczas znalezionych diamentów (noszący nazwę Cullinan) miał masę 3106 ct. Wykonano z 

niego 105 brylantów, tracąc przy obróbce aż 65% pierwotnej masy kamienia. 

 

Zadanie 26. (0-3)    

Ile karatów mają łącznie brylanty wykonane z Cullinana? Zapisz obliczenia.  

 

Zadanie 27. (0-3)   

Oblicz, jaką objętość miał Cullinan (największy znaleziony diament). Przyjmij, że gęstość diamentu wynosi 3,2 

g/cm3. Zapisz obliczenia. Wynik zaokrąglij do całości.  
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Informacje do zadań 29. i 30.   

Pracownik ochrony chodzi wzdłuż ogrodzenia parkingu (w kształcie trapezu prostokątnego) ze stałą prędkością 

1 m/s. Obchód zaczyna od wartowni A. Na rysunku przedstawiono plan jego trasy, a obok podano wymiary 

parkingu.  

AB = 125 m    BC = 65 m     CD = 100 m      AD = 60 m 

 
Zadanie 29. (0-2)   

Minęło 10 minut od chwili rozpoczęcia obchodu. Na którym odcinku znajduje się pracownik ochrony? Zapisz 

obliczenia. 

 

Zadanie 30. (0-3)   

Pracownik doszedł do odcinka BC (punkt P). Oblicz, w jakiej odległości jest on od odcinka AB, a w jakiej od 

punktu B. Zapisz obliczenia.  

 

Zadanie 31. (0-2)    

Maksymalnie załadowane ciężarówki: jedna o nośności 8 t, a druga 12 t przewiozły 520 ton węgla, wykonując w 

sumie 60 kursów.  

Ułóż układ równań, który pozwoli obliczyć, ile kursów wykonała każda z ciężarówek. 

 

Zadanie 32. (0-4)   

Uczniowie klasy III wybierali przedstawiciela do samorządu szkolnego. Było troje kandydatów: Ola, Paweł i 

Romek. W klasie jest 32 uczniów i każdy z nich oddał jeden ważny głos. Zwyciężyła Ola, uzyskując mniej niż 

połowę głosów. Reszta głosów rozłożyła się równo między pozostałych kandydatów.  

Ile głosów otrzymała Ola, a po ile pozostali kandydaci?  

Znajdź i wypisz wszystkie możliwości. Uzasadnij, że nie ma więcej. 

 

 

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW 

MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH  

KWIECIEŃ 2009 

 
Informacje do zadań 1., 2. i 3.  

W tabeli przedstawiono średnie zużycie energii przez organizm zawodnika podczas uprawiania wybranych 

dyscyplin sportowych. Przyjmij, że zużycie energii jest wprost proporcjonalne do czasu. 

 

Dyscyplina sportowa  Czas treningu w 

minutach  

Średnie zużycie energii 

w kilokaloriach (kcal)  

Siatkówka  120  700  

Pływanie  60  600  

Aerobik  30  250  

Piłka nożna  90  1050  

Kolarstwo  45  

 
Zadanie 1. (0-1)  

Ile energii zużywa organizm zawodnika podczas trwającego 1,5 godziny treningu siatkówki?  

A. 525 kcal           B. 600 kcal          C. 700 kcal             D. 1050 kcal  

D                                                C 

 

 

                                                         P 

 

 

A                                                 F       B 
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Zadanie 2. (0-1)   

Organizm zawodnika podczas trwającego 60 minut treningu zużył 500 kcal. Którą dyscyplinę sportową trenował 

zawodnik?     

A. Piłkę nożną.      B. Pływanie.     C. Kolarstwo.        D. Aerobik.  

 

Zadanie 3. (0-1)   

Podczas treningu piłki nożnej organizm zawodnika zużył 1400 kcal. Ile godzin trwał ten trening?     

A. 1,5      B. 2      C. 2,5       D. 3 

 

Zadanie 4. (0-1)   

Energię zużywaną przez organizm człowieka można wyrażać w kilokaloriach (kcal) lub w kilodżulach (kJ). 

Przyjmij, że 1 kcal = 4,19 kJ. Wskaż prawidłową odpowiedź.  

A. 130 kcal to 54,47 kJ   B. 5447 kcal to 130 kJ     C. 130 kcal to 544,7 kJ      D. 544,7 kcal to 130 kJ 

 

Informacje do zadań 5. i 6.    

Wykres przedstawia zależność przebytej przez zawodnika drogi od czasu biegu.  

 
Zadanie 5.    

Jaką drogę przebywał zawodnik w ciągu każdej sekundy?  

A. 10 m    B. 20 m    C. 40 m    D. 100 m  

 

Zadanie 6. (0-1)    

Który z wykresów poprawnie przedstawia zależność prędkości od czasu biegu zawodnika? 

 

Zadanie 7. (0-1)    

Syrena alarmowa wydaje dźwięk o częstotliwości 170 Hz. Jaką długość ma fala dźwiękowa, jeśli jej prędkość w 

powietrzu ma wartość 340 ?  

A. 0,5 m          B. 2 m          C. 510 m           D. 57 800 m  

 

Zadanie 20. (0-1)    

Hania, płacąc w sklepie za trzy tabliczki czekolady, podała kasjerce 15 zł i otrzymała 0,60 zł reszty. Które z 

równań odpowiada treści zadania, jeśli cenę tabliczki czekolady oznaczymy przez x? 

 

Zadanie 22. (0-1)    

Na mapie w skali 1 : 300 000 000 odległość pomiędzy Kairem a Delhi wynosi 1,5 cm. Ile wynosi ta odległość w 

rzeczywistości?  

A. 4500 km              B. 2000 km           C. 450 km             D. 200 km 

 

Informacje do zadań 27. i 28.   

Zawartość białka w wybranych produktach spożywczych 

 

Śniadanie Michała: Nazwa produktu  Zawartość białka w 100 g produktu  

Bułka paryska  6,9 g  

Masło śmietankowe  0,6 g  

0         2       4       6       8     10   t(s) 
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Ser edamski tłusty  26,1 g  

Szynka wieprzowa gotowana  16,4 g 

 
Zadanie 27. (0-2)    

Oblicz, jaki procent masy produktów wchodzących w skład śniadania Michała stanowi masa szynki. Zapisz 

obliczenia.  

 

Zadanie 28. (0-2)  

Oblicz masę białka zawartego w śniadaniu Michała. Zapisz obliczenia. 

 

Zadanie 33. (0-3)   

Kosz na śmieci ma kształt walca o średnicy dna 28 cm i wysokości 40 cm. Oblicz, jaką pojemność ma ten kosz. 

Przyjmij π=3,14. Wynik zaokrąglij do 1 litra. Zapisz obliczenia.  
 

Zadanie 34. (0-5)    

Na sąsiednich działkach wybudowano domy różniące się kształtem dachów (patrz rysunki). Który dach ma 

większą powierzchnię? Zapisz obliczenia. dom I dom II  

 

 
 

 

 

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW 

MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH  

KWIECIEŃ 2008 

 

Informacje do zadań 1. i 2.  

Procentowy udział źródeł energii zużywanej rocznie w USA.  
Na podstawie: Wiedza i Życie, luty 2007.  

 
 

Zadanie 1. (0-1)   

Energia słoneczna to zaledwie 1% energii ze źródeł odnawialnych zużywanej rocznie w USA. Ile procent energii 

zużywanej rocznie w USA stanowi energia słoneczna?  
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A. 0,06%         B. 1%      C. 6%          D. %61  

 

Zadanie 2. (0-1)   

Na diagramie kołowym zaznaczono kąt AOB. Ile stopni ma kąt AOB?  

A. 21,6º           B. 6º            C. 3,6º             D. 25º 

 

Zadanie 7. (0-1)     

W różnych publikacjach jako jednostka energii pojawia się czasem toe.  

1 toe odpowiada energii, jaką uzyskuje się z 1 tony ropy naftowej i równa się 41 868 MJ (1 MJ = 1 000 000 

J). Ilu dżulom równa się 1 toe?  

A. 4,1868 · 10
11             

B. 4,1868 · 10
8                   

C. 4,1868 · 10
9                  

D. 4,1868 · 10
10  

 

Informacje do zadań 8. – 10. 

 

Kraj/obszar  Ludność w 

milionach  

Całkowite roczne 

zużycie energii (w 

milionach toe)  

Roczne zużycie energii 

na mieszkańca  

(w toe)  

Indie  1049  539  0,51  

Chiny  1287  1245  0,97  

Brazylia  174  191  1,10  

USA  287  2290  7,98  

Afryka  832  540  0,65  

UE  455  1692  3,72  

Świat  6196  10231  1,65  

 

Zadanie 8. (0-1)   

W którym z krajów wymienionych w tabeli roczne zużycie energii na mieszkańca jest największe?  

A. W USA.           B. W Chinach.         C. W Indiach.          D. W krajach UE.  

 

Zadanie 9. (0-1)   

Które wyrażenie arytmetyczne pozwoli obliczyć, o ile milionów toe wzrosłoby całkowite roczne zużycie 

energii na świecie, gdyby w Indiach zużywano tyle samo energii na jednego mieszkańca, co w USA?  

A. 2290 – 539       B. (7,98 – 0,51) · 6196        C. (1049 – 287) · 7,98           D. (7,98 – 0,51) · 1049  

 

Zadanie 11. (0-1)  

Grupa złożona z trzynastu dziesięciolatków, jednego dwunastolatka i dwóch siedemnastolatków utworzyła 

Koło Ekologiczne. Średnia wieku członków tego koła jest równa  

A. 11       B. 12         C. 13           D. 14 

 

Informacje do zadań 12. – 14.  

Poniższe piramidy wieku ilustrują strukturę wiekową czterech populacji. Szerokość poziomów piramid jest 

proporcjonalna do liczebności danych klas wiekowych. 

 
W której populacji stosunek liczby ludności w wieku 15 – 19 lat do liczby ludności w wieku 45 – 49 lat jest 

największy?  
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A. I         B. II          C. III            D. IV  

 

 

Zadanie 13. (0-1)       

Średnia wieku jest największa w populacji  

A. I        B. II           C. III             D. IV  

 

Zadanie 14. (0-1)   

W 2000 roku piramida wieku dla światowej populacji była podobna do piramidy I. Jednak tempo wzrostu liczby 

ludności świata spada i zbliża się do zera. Jedna z prognoz demograficznych przewiduje, że w 2050 roku 

wszystkie roczniki w wieku poniżej 60 lat będą prawie tak samo liczne. Populacji światowej będzie wtedy 

odpowiadać piramida typu  

A. I            B. II              C. III           D. IV 

 

Zadanie 15. (0-1)    

W pewnym państwie liczba osób niepełnoletnich jest równa p, pełnoletnich w wieku poniżej 60 lat jest o połowę 

mniej, a pozostałych dorosłych jest k razy mniej niż osób niepełnoletnich. Liczbie ludności tego państwa 

odpowiada wyrażenie  
A. 1,5 + k/p              B. (p-0,5)k         C. p + 0,5 p/k      D. 1,5p + p/k 

 

Zadanie 26. (0-6)    

Kula o promieniu 10 cm i prostopadłościan, którego jedna ze ścian ma wymiary 8 cm i 12,5 cm, mają taką samą 

objętość. Oblicz, ile razy pole powierzchni prostopadłościanu jest większe od pola powierzchni kuli. Zapisz 

obliczenia. W obliczeniach przyjmij π = 3. Wynik zaokrąglij do części dziesiątych.  

(Użyteczne wzory dotyczące kuli: π34=Vr
3

, 4π=Pr
2

, r – promień kuli)  
 

 

 
 

 

Zadanie 31. (0-2)   

Postanowiono postawić przydomową elektrownię wiatrową. Zgodnie z zaleceniami maksymalna odległość 

końca obracającej się łopaty elektrowni od ściany domu powinna być równa podwojonej wysokości domu.  

 

 
 

Wysokość słupa elektrowni wiatrowej jest równa 16,5 m, a długość łopaty jest równa 3,5 m. W jakiej odległości 

od ściany domu o wysokości H = 12,3 m powinien stać słup tej elektrowni wiatrowej? Która z danych podana 

została niepotrzebnie?  

 

Zadanie 32. (0-2)    

Dla patrzącego z góry płytka chodnika ma kształt ośmiokąta, w którym kolejne boki są prostopadłe. Na 

rysunkach przedstawiono jego kształt, sposób układania płytek oraz niektóre wymiary w centymetrach. 

 

 

      12,5 

 

   8 
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Oblicz długość odcinka a.  

Napisz wyrażenie algebraiczne, odpowiadające długości analogicznego odcinka dla pasa złożonego z n 

płytek.  

Odpowiedź: Długość odcinka a ....................................  

Wyrażenie algebraiczne ........................................................ 

 

Zadanie 33. (0-5)  

 Jadąc długą, prostą drogą, Ewa widziała elektrownię wiatrową zaznaczoną na rysunku literą E. Z punktu A 

widać było elektrownię pod kątem 30º od kierunku jazdy, a z punktu B – pod kątem 60º. Długość odcinka 

AB jest równa 20 km. Po pewnym czasie, przejeżdżając przez punkt C, Ewa minęła elektrownię.  

Wpisz na rysunku miary kątów zaznaczonych łukami (∡ BEC i ∡ AEB).  

Oblicz odległość (BE) elektrowni od punktu B oraz odległość (CE) elektrowni od drogi.  

Zapisz obliczenia. Wynik zaokrąglij do części dziesiątych.  
Przyjmij   √3 = 1,73  

 
 

 

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW 

MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH  

KWIECIEŃ 2007 

 

 

Zadanie 7. (0-1) 

Długość trasy na mapie w skali 1 : 10 000 000 jest równa 7,7 cm. W rzeczywistości trasa 

ta ma długość 
A. 7,7 km     B. 77 km       C. 770 km    D. 7700 km 

 

Zadanie 8. (0-1) 

                                                             E 

 

 

 

 

 

 

               30º                      60º       ∙ 

    A                               B                      C     kierunek jazdy 

 

 

 

 

       
17 29 

Ułożono 6 płytek 

 

 

 

 

                                                     

                                                          a 
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Uczniowie mieli otrzymać 5-procentowy wodny roztwór soli. Pracowali w czterech 

zespołach. W tabeli podano masy składników wykorzystanych przez każdy z zespołów. 

 

Zespół  Masa soli Masa wody 

I 1 g 20 g 

II  1 g 19 g 

III  5 g 100 g 

IV 5 g  95 g 

 

Który zespół prawidłowo dobrał masy składników? 

A. Tylko zespół III. 

B. Tylko zespół IV. 

C. Zespół I i zespół III. 

D. Zespół II i zespół IV. 

 

Informacje do zadań 9. i 10. 

Na rysunkach przedstawiono flagi sygnałowe Międzynarodowego Kodu Sygnałowego 

używanego do porozumiewania się na morzu. 

 
Zadanie 9. (0-1) 

Który z przedstawionych rysunków flag ma 4 osie symetrii? 

A. I         B. II        C. III          D. IV 

 

Zadanie 10. (0-1) 

Który z przedstawionych rysunków flag nie ma środka symetrii? 

A. I          B. II        C. III          D. IV 

 

Poważnym problemem są zanieczyszczenia Bałtyku substancjami biogennymi. Diagramy 

przedstawiają procentowy udział państw nadbałtyckich w zanieczyszczeniu Morza 

Bałtyckiego związkami azotu (diagram a) i związkami fosforu (diagram b) w 1995 roku. 

 

 
 
Na podstawie: www.naszbaltyk.pl 

 

Zadanie 11. (0-1) 
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Procentowy udział Polski w zanieczyszczeniu Bałtyku związkami azotu w 1995 r. był taki, 

jak łącznie krajów 

A. Szwecji i Rosji.            B. Rosji i Łotwy.     C. Danii i Finlandii.                 

D. Rosji i Finlandii. 

 

Zadanie 12. (0-1) 

Czworo uczniów podjęło próbę ustalenia na podstawie diagramów, czy w 1995 roku do 

Bałtyku trafiło z obszaru Polski więcej ton związków azotu czy związków fosforu. Oto 

ich odpowiedzi: 

Bartek – Trafiło więcej ton związków fosforu. 

Ewa – Trafiło więcej ton związków azotu. 

Tomek – Do Bałtyku trafiło tyle samo ton związków azotu co fosforu. 

Hania – Nie można obliczyć, bo brakuje danych o masie zanieczyszczeń poszczególnymi 

związkami. 

Kto odpowiedział poprawnie? 

A. Ewa          B. Tomek              C. Bartek                  D. Hania 
 

Informacje do zadań 17. i 18. 

Rysunki przedstawiają wskazania wodomierza w dniach 1 września i 1 października. 

 
 

Zadanie 17. (0-1) 

Oblicz, zaokrąglając do całości, ile metrów sześciennych wody zużyto od 1 września do 1 

października. 

A. 16 m3           B. 17 m3          C. 18 m3           D. 22 m3 

 

Zadanie 18. (0-1)  Pierwszego października wodomierz wskazywał 126,205 m3. Jakie będzie 

wskazanie tego  wodomierza po zużyciu kolejnych 10 litrów wody? 

A. 136,205 m3              B. 127,205 m3           C. 126,305 m3             D. 126,215 m3 
 

Zadanie 20. (0-1)  Rodzice Jacka kupili 36 butelek wody mineralnej o pojemnościach 0,5 

litra i 1,5 litra. 

W sumie zakupili 42 litry wody. Przyjmij, że x oznacza liczbę butelek o pojemności 0,5 

litra, y – liczbę butelek o pojemności 1,5 litra. Który układ równań umożliwi 

obliczenie, ile zakupiono mniejszych butelek wody mineralnej, a ile większych? 

 
Zadanie 28. (0-2)   Do początkowo pustych wazonów, takich jak przedstawione na 

rysunkach, jednakowym 

i równomiernym strumieniem wpływała woda. 

x + y = 42                     x = 36 – y                                x + y  = 

36                       x = 42 - y 

0,5x + 1,5y = 36           0,5 + 1,5y = 42                       (x + y) = 42                    

0,5 + 1,5x = 36 
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Na wykresach I – IV przedstawiono schematycznie charakter zależności wysokości poziomu 

wody w wazonie od czasu jego napełniania. Pod każdym wazonem wpisz numer odpowiedniego 

wykresu. 

 
Zadanie 29. (0-2) 

W wiadrze jest x litrów wody, a w garnku y litrów wody. Ile litrów wody będzie w 

wiadrze, a ile w garnku, jeśli: 

1. z wiadra przelejemy do garnka 1,5 litra wody; 

2. przelejemy połowę wody z garnka do wiadra? 

 

Wpisz do tabeli odpowiednie wyrażenia algebraiczne. 

 

  Ilość wody (w litrach) 

  w 

wiadrze 

w garnku 

1. Początkowo x y 
Po przelaniu z wiadra do garnka1,5 litra wody.   

2 Początkowo x y 
Po przelaniu połowy wody z garnka do wiadra.   

 

 

Zadanie 30. (0-4) 

W ciągu 30 dni w czajniku o mocy 1600 W podgrzewano wodę średnio przez 15 minut 

dziennie. Oblicz koszt energii elektrycznej zużytej przez czajnik w ciągu tych 30 dni. 

Przyjmij, że cena 1 kWh energii wynosi 32 gr. Zapisz obliczenia. 

 

Informacje do zadań 32. i 33. 

Przekrój poprzeczny ziemnego wału przeciwpowodziowego ma mieć kształt równoramiennego 

trapezu o podstawach długości 6 m i 16 m oraz wysokości 12 m. Trzeba jednak usypać 

wyższy wał, bo przez dwa lata ziemia osiądzie i wysokość wału zmniejszy się o 20% 

(szerokość wału u podnóża i na szczycie nie zmienia się).  

 
 

Wysokość poziomu  

wody                    I                                   II                                      III                                       IV 

 

 

 

 

                          czas 
 



 13 

Zadanie 32. (0-4) 

Oblicz, ile metrów sześciennych ziemi trzeba przywieźć na usypanie 100-metrowego 

odcinka ziemnego wału przeciwpowodziowego (w kształcie graniastosłupa prostego) 

opisanego w informacjach. Zapisz obliczenia.  

 

Zadanie 33. (0-4) 

Po zakończeniu osiadania ziemi, w celu zmniejszenia przesiąkania, na zboczu wału od 

strony wody zostanie ułożona warstwa gliny. Oblicz pole powierzchni, którą trzeba 

będzie wyłożyć gliną na 100-metrowym odcinku tego wału (wał ma kształt graniastosłupa 

prostego). Zapisz obliczenia. Wynik podaj z jednostką. 

 

 
 

 

 

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW 

MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH  

KWIECIEŃ 2006 
Zadanie 5. (0-1) 

 

Aby przygotować suchą zaprawę do tynkowania ścian, naleŜy zmieszać piasek, wapno 

i cement odpowiednio w stosunku 15 : 4 : 1. W którym wierszu tabeli podane są 

właściwe ilości składników potrzebnych do otrzymania 140 kg takiej zaprawy? 

 

 Piasek (kg)  Wapno (kg) Cement (kg) 

I 101 32 8 

II 109 24 7 

III 105 28 7 

IV 105 56 14 

 

A. I          B. II        C. III          D. IV 

 
Zadanie 6. (0-1) 

Cegła ma kształt prostopadłościanu o wymiarach 24 cm × 12 cm × 6 cm. Jakie są wymiary ścianki cegły, 

którą ta cegła powinna przylegać do podłoŜa, aby wywierać na nie jak największe ciśnienie? 

 
 

A. 12 cm × 6 cm 

B. 12 cm × 24 cm 

C. 24 cm × 6 cm 

D. Za mało danych, by odpowiedzieć 
 
Zadanie 7. (0-1) 
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Na trójkątnym trawniku zamontowano obrotowy zraszacz. Aby podlać jak największą powierzchnię 
trawnika, nie oblewając jednocześnie ścieżek, należy ustawić zraszacz w punkcie przecięcia 

A. środkowych trójkąta. 

B. symetralnych boków trójkąta. 

C. wysokości trójkąta. 

D. dwusiecznych kątów trójkąta. 

 

Zadanie 8. (0-1) 

Trzy lata temu posadzono przed domem krzew. Co roku podwajał on swoją wysokość i teraz ma 144 cm. 

Jeśli przez x oznaczymy wysokość krzewu w dniu posadzenia, to informacjom z zadania odpowiada 

równanie 

A. x = 144          B. 4x = 144         C. 6x = 144              D. 8x = 144 

 
Informacje do zadania 16. 

Reguła obliczania czasu przejścia trasy w górach: przyjmij 1 godzinę na każde 5 km odczytane (w 

poziomie) z mapy i dodaj po 1 godzinie na każde 600 m wzniesienia, które trzeba pokonać. 

 

Zadanie 16. (0-1) 

Ścieżka prowadząca od punktu W na szczyt G ma na mapie długość 10 cm. Zgodnie z powyższą regułą 
wejście tą trasą na szczyt zajmie uczestnikom wycieczki około 

A. 1 h         B. 1,5 h         C. 2 h        D. 3 h 

 

Informacje do zadań 17. – 20. 

Przez 3 godziny Jacek z Magdą obserwowali ruch samochodowy na moście. Liczyli przejeżdżające 

pojazdy. Wyniki zapisali w tabeli. 

 

Godziny  

Typ pojazdu 

700 – 800 800 – 900 900 – 1000 razem 

samochody osobowe 6 9 2 17 

samochody ciężarowe 2 3 0 5 

autobusy 1 1 1 3 

razem 9 13 3 25 

 

Który diagram przedstawia procentowy rozkład liczb pojazdów poszczególnych typów przejeżdżających 

przez most między 700 a 800? 

 
Zadanie 18. (0-1) 

Które zdanie wynika z danych w tabeli? 

A. Między 1000 a 1100 przejedzie przez most jeden autobus. 

B. Samochody osobowe jeżdżą szybciej niż samochody ciężarowe. 

C. Między 700 a 800 przejechało więcej samochodów osobowych niż pozostałych pojazdów. 

D. W ciągu doby przejedzie 8 razy więcej pojazdów niż przejechało między 700 a 1000. 

 

Zadanie 19. (0-1) 

Ile procent liczby wszystkich pojazdów, które przejechały przez most między 700 a 1000, stanowi liczba 

samochodów osobowych? 

A. 68%           B. 17%          C. 20%            D. 12% 

 

 

                A                                A  B                                A                                 A              A autobusy 
                                                       

                    B                                                                                                            B          B samochody ciężarowe 

         C                                C                                  C                             C                                       

                                                                                                                                                C  samochody osobowe  

           

       A                     B                      C                      D 
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Zadanie 20. (0-1) 

Ile samochodów osobowych przejeżdżało średnio przez most w ciągu jednej godziny obserwacji? 

A. 5i2/3          B. 6             C. 6 i 1/3              D. 7 

 

Informacje do zadania 28.                               1 

Objętość beczki oblicza się wg wzoru: V =------π(2D
2

 + d
2

 ) h,  

                                                                        12 

gdzie D – średnica w miejscu najszerszym, d – średnica dna, h – wysokość beczki. 

 

Zadanie 28. (0-4) 

Wojtek obmierzył beczkę w ogrodzie. Ma ona wysokość 12 dm i średnicę dna równą 7 dm. Z powodu 

trudności ze zmierzeniem średnicy w najszerszym miejscu Wojtek zmierzył obwód w najszerszym miejscu. 

Jest on równy 33 dm. Oblicz objętość beczki. Dla ułatwienia obliczeń przyjmij π =22/7. Zapisz obliczenia. 
 

 
 

Zadanie 29. (0-3) 

Wilgotnością drewna nazywamy stosunek masy wody zawartej w drewnie do masy drewna całkowicie 

suchego. Przyjęto podawać wilgotność drewna w procentach. Ich liczbę (w) obliczamy za pomocą wzoru  

       M - m 

w = 100, gdzie M oznacza masę drewna wilgotnego, a m – masę drewna całkowicie suchego. 
           m 

Wyznacz M w zależności od m i w. Zapisz kolejne przekształcenia wzoru. 

 

 

Zadanie 30. (0-4) 

Rysunek przedstawia szkic przekroju dachu dwuspadowego. Wysokość dachu GC = 5,4 m, a szerokość 
podstawy AB = 14,4 m. Oblicz długość krokwi AC i długość belki DE, wiedząc, że odległość belki od 

podstawy dachu jest równa 2,4 m (czyli FG = 2,4 m). Zapisz obliczenia.  

 

 
 

Zadanie 31. (0-4) 

Uzupełnij rachunek wystawiony przez firmę budowlaną, wpisując w wykropkowanych miejscach obliczone 

wartości. 

 

 Liczba sztuk Cena netto VAT  (22% ceny netto) Razem 

                                 h 

 

 

 

           d 

 

           D 

                               C 

 

 

             D       α         F                     E 

 

            α                                             α 

 A                               G                                 B        
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Okno 1 1200 zł .........................  ....................... 

Drzwi 1  1 .........................  .........................  3538 zł 

 

Zapisz obliczenia. 

 

Zadanie 33. (0-3) 

Państwo Kowalscy uzyskują z baterii słonecznej umieszczonej w ogrodzie prąd elektryczny o natężeniu 2 

A przy napięciu 17 V. Ile co najmniej takich baterii należałoby zainstalować, aby uzyskać prąd elektryczny 

o mocy 2,5 kW? Zapisz obliczenia. Uwzględnij w swoich zapisach jednostki wielkości fizycznych. 

Do rozwiązania zadania wykorzystaj jeden z podanych wzorów: 

       U 

I = ---,      P = U ∙ I ,      W = P ∙ t 

      R 

 

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW 

MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH  

KWIECIEŃ 2006 
 
Zadanie 13. (0-1) 

Które z naczyń w kształcie walca, o wymiarach przedstawionych na rysunku, ma największą objętość? 

 
        I           II           III        IV 

           r = 6 cm            r = 5 cm             r = 3 cm         r = 4 cm 

           h = 6 cm           h = 9 cm            h = 12 cm       h = 18 cm 

 

h – wysokość walca r – promień podstawy walca 

A. I       B. II      C. III         D. IV 

 

Zadanie 14. (0-1) 

Do naczynia o objętości V = 0,75 l wlano 0,45 l wody. Jaki procent objętości tego 

naczynia stanowi objętość wody? 

A. 6            B. 16,(6)         C. 33,75            D. 60 

 

Zadanie 17. (0-1) 

Średnia odległość Marsa od Słońca wynosi 2,28⋅108 km. Odległość ta zapisana bez użycia potęgi jest 

równa 

A. 22 800 000 km                

B. 228 000 000 km 

C. 2 280 000 000 km            

D. 22 800 000 000 km 

 

Zadanie 33. (0-2) 

Wieża Eiffla znajduje się na obszarze w kształcie kwadratu o boku długości 125 m. Ile hektarów 

powierzchni ma ten obszar? Zapisz obliczenia. Wynik podaj z dokładnością do 0,1 ha. 

 

Zadanie 34. (0-4) 
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Piramida ma kształt ostrosłupa prawidłowego czworokątnego. Ile cm2 papieru potrzeba na wykonanie 

modelu tej piramidy (wraz z podstawą), w którym krawędzie podstawy mają długość 10 cm a wysokość 12 

cm? Ze względu na zakładki zużycie papieru jest większe o 5%. Zapisz obliczenia. 

 

 
 

Tabela do zadania 35. zawiera ceny paliw. 

 

Cena benzyny  Cena gazu 

3,80 zł/l  1,60 zł/l 

 

Zadanie 35. (0-5) 

Montaż instalacji gazowej w samochodzie kosztuje 2208 zł. Samochód spala średnio 7 litrów benzyny lub 8 

litrów gazu na każde 100 km drogi. Oblicz, po ilu miesiącach zwrócą się koszty instalacji, jeśli w ciągu 

miesiąca samochód przejeżdża średnio 2000 km. Zapisz obliczenia. 

                         S 

 

 

               D                                 C 

 

                      O 

  A                                    B 


