
WPROWADZENIE

Wiedząc, iż przed naszymi uczniami klas trzecich stoi test gimnazjalny postanowiliśmy
po raz drugi, w ramach współpracy międzyprzedmiotowej, przygotować własny, próbny,
wewnątrzszkolny test z bloku matematyczno-przyrodniczego.

Obejmuje on zakres materiału z matematyki, biologii, chemii, fizyki i geografii oraz
ścieżek edukacyjnych np.: ekologicznej, prozdrowotnej, ekonomicznej.

Test składa się z 30 zadań zamkniętych oraz 5 zadań otwartych. Zadania od 1 do 30 to
zadania wyboru, w których za każdą dobrą odpowiedź uzyskujesz 1 punkt. Przy rozwiązaniu
zadań od 31 do 35 można uzyskać po 4 punkty za każde samodzielne i poprawne rozwiązanie
oraz podanie poprawnej odpowiedzi.

Zachęcamy do rozwiązania naszego testu, aby na egzaminie zdobyć maksymalną liczbę
punktów lub uświadomić sobie, jakie partie materiału wymagają jeszcze uzupełnienia i
utrwalenia.

Życzymy cierpliwości w pracy i sukcesów na egzaminie.
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WYMAGANIA PROGRAMOWE

Numer
zadania

Wymagania

1 Stosowanie w praktyce własności działań;
Wykonywanie obliczeń.

3 Rozpoznawanie różnych rodzajów ruchów i rozumienie pojęć opisujących te ruchy
5 Znajomość wewnętrznej budowy atomów oraz własności jej poszczególnych elementóww

tworzeniu wiązań chemicznych.
6 Dostrzeganie kształtów figur geometrycznych;

Odczytywanie informacji przedstawionych w postaci rysunku.
8 Znajomość podstawowych wzorów definicyjnych danych wielkości i obliczanie ich z

uwzględnieniem ujednolicenia jednostek miar, znajomość

odstawowych stałych fizycznych
9 Znać podział pierwiastków na metale i niemetale oraz umieć wskazać substancje, w których

występuje wiązanie jonowe.
11 Przestrzeganie wyrażeń danych w postaci nierówności;

Przekształcanie wyrażeń algebraicznych
13 Określenie odczynu roztworu na podstawie znajomości względnej ilości

jonów H+ i OH-.
14 Dostrzeganie kształtów figur geometrycznych;

Czytanie tekstu ze zrozumieniem
16 Określanie warunków występowania danego zjawiska;

Dostrzeganie kształtów figur
17 Odczytywanie informacji podanych w postaci wykresów;

Przekształcanie wyrażeń podanych w postaci układów równań
18 Znać wzory i nazwy reszt kwasowych dla kwasów tlenowych i beztlenowych oraz wzorów soli.
20 Odczytywanie diagramów;

Operowanie procentami.
21 Wykorzystywanie własności miar boków figur płaskich
22 Pisanie równań dysocjacji jonowej.
25 Odczytywanie wykresów;

W skazywanie zależności funkcyjnych.
26 Odczytywanie informacji z wykresu, znajomość zapisywania wielkości fiz. za

pomocą symboli i wykorzystywanie ich do obliczania innych wielkości
28 Przewidywanie prawdopodobnych substratów reakcji zapisanych w formie schematu (grafu) na

podstawie podanych produktów.
29 Wykorzystywanie własności miar kątów figur płaskich

1 otwarte Opisywanie funkcji za pomocą tabeli i wykresów; Analizowanie funkcji i wyciąganie wniosków.
2 otwarte Twórcze rozwiązywanie złożonych problemów, wykonywanie bardziej skomplikowanych

obliczeń ze wzorów definicyjnych różnych wielkości fizycznych, rozumienie czytanego tekstu,
analiza sytuacji problemowej i wyciąganie poprawnych wniosków

4 otwarte Zapisywanie równań reakcji chemicznych przy użyciu symboli, wzorów i współczynników
stechiometrycznych.
Określanie liczby atomów i cząsteczek wchodzących w reakcje na podstawie zbilansowanego
równania reakcji.
Obliczanie masy cząsteczkowej związków chemicznych mając podane masy
atomowe poszczególnych pierwiastków.
Obliczanie masy substratu na podstawie masy innego substratu

5 otwarte Dostrzeganie kształtów figur w otaczającej rzeczywistości;
Obliczanie miar figur płaskich;



Test matematyczno – przyrodniczy
Zadania zamknięte

Zad. 1
Wartość wyrażenia

jest równa:

A) –2 B) 0 C) 2 D) –1

Zad. 2
W dniu przesilenia letniego (22 czerwca) w południe promiennie słoneczne padają pionowo na:

A) Zwrotnik Koziorożca
B) równik
C) Zwrotnik Raka
D) równoleżnik 500 N

Zad. 3
Uwolnione z położenia A wahadło osiągnęło położenie B po 1 s. Ile wynosi częstotliwość drgań
własnych wahadła?

A) 4 Hz B) 1 Hz C) 0.5 Hz D) 0.25 Hz

Zad. 4
Przedstawiony na schematach procesżyciowy to:

A) oddychanie
B) spalanie biologiczne
C) wymiana gazowa
D) cyrkulacja powietrza

Zad. 5
W tworzeniu wiązania chemicznego uczestniczą

A) elektrony i protony
B) protony i elektrony walencyjne
C) neutrony i elektrony walencyjne
D) elektrony walencyjne
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Zad. 6
Która z figur jest siatką ostrosłupa?

Zad. 7 160 150

280

Współrzędne geograficzne punktu A wynoszą:

A) 290 20’ N 160 50’ E
B) 280 40’ S 150 10’ E A
C) 280 40’ N 150 10’ W
D) 280 40’ S 150 10’ W 290

Zad. 8
Jaka jest wartość siły nacisku szklanki z herbatą na rękę człowieka trzymającą szklankę, jeżeli masa
pustej szklanki wynosi 150 g, a herbaty 0.25 kg?

A) 0.4 N B) 4 N C) 40 N D) 400 N

Zad. 9
Wiązanie jonowe występuje we wszystkich związkach w szeregu:

A) CaO, Cu Cl2, Na2O
B) SO2, CO2, H2O
C) Na2O, CaO, SO2
D) HgO, SiO2, P4O10

Zad. 10
Oto dwie informacje:
1. „ Promienieświetlne zielono-niebieskie docierają w wodzie na największą głębokość.”
2. „Glony o kolorze czerwonym posiadają zdolność pochłaniania falświetlnych zielono-niebieskich.”
Z obu powyższych informacji wynika,że:

A) glony o kolorze czerwonym mogą żyć wyłącznie w płytkiej wodzie
B) glony o kolorze czerwonym nie mogą żyć w wodzie
C) glony o kolorze czerwonym mogą żyć na większej głębokości niż glony o innych kolorach
D) powyższe informacje nie są prawdziwe

Zad. 11
Która z podanych nierówności nie ma rozwiązania?

A) 9-6x<-3(2x-3)
B) –0.6x+15≥15
C) 8(x-20)>-160
D) –7(x+2)<-7x+2



Zad.12
Które z wymienionych jezior jest sztucznym zbiornikiem wodnym?
Zaznacz na mapie kolorem niebieskim rzekę na której znajduje się ten zbiornik.

A) jezioro Gopło
B) jezioro Włocławskie
C) jezioro Dąbia
D) jezioro Wigry

Zad. 13
Które stwierdzenie jest prawidłowe?

A) w roztworze o odczynie zasadowym ilość jonów H+ jest mniejsza niż jonów OH-
B) w roztworze o odczynie kwaśnym ilość jonów H+ jest większa niż jonów OH-
C) w roztworze o odczynie obojętnym ilość jonów H+ jest równa ilości jonów OH-
D) wszystkie są prawidłowe

Zad. 14
Które zdanie jest fałszywe?

A) graniastosłup, którego siatka jest złożona z 12 wielokątów ma w podstawie kwadrat pięciokąt
B) czworościan foremny, to taki ostrosłup, który ma w podstawie kwadrat
C) graniastosłup, którego liczba wszystkich krawędzi jest równa 42 ma 14ścian bocznych
D) ostrosłup, którego wszystkieściany są trójkątami jest czworościanem

Zad. 15
Na podanym rysunku zaznacz krzyżykiem soczewkę:



Zad. 16
Ile osi symetrii ma figura na rysunku:

A) 2 B) 4 C) 6 D) 1

Zad. 17
Który z wykresów jest wykresem układu równań:

A) 4 B) 4 C) 4 D) 4

1 1 1 1

-1 0 1 -1 0 1 -1 0 1 -1 0 1

Zad. 18
Poniższy rysunek przedstawia model cząsteczki

A) bromku krzemu IV
B) siarczanu wapnia
C) chlorku amonu
D) fosforanu glinu

Zad. 19
Którą z podanych form terenu przedstawia rysunek?

100
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A) dolinę B) kotlinę C) pagórek D) wzgórze

Zad. 20
W styczniu przeprowadzono w Warszawie ankietę (wśród 1000 losowo wybranych osób w wieku od 13
do 19 lat) na temat:„W jaki sposób uczniowie szkółśrednich oraz gimnazjów zamierzają spędzić ferie
zimowe?”. Wyniki badań przedstawiono na diagramie:
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Ilu z ankietowanych uczniów spędzi ferie poza Warszawą?

A) 340 B) 22 C) 060 D) 220

Zad 21.
Trójkąt jest prostokątny, jeżeli długości jego boków są równe:

A) 6 cm, 7 cm, 17 cm

C) 20cm, 30cm, 40cm

Zad. 22
Które z poniższych równań zapisano nieprawidłowo?

A) H2SO4 → 2H++ SO4
2-

B) HNO3 → H++NO3
-

C) Ca(OH)2 → Ca2++OH2
-

D) Mg(NO3)2 → Mg2++2NO3
-

Zad. 23
Jak nazywają się przedstawione na rysunku naczynia krwionośne oplatające mięsień sercowy?

A) włosienie
B) włośniki
C) naczynia wieńcowe
D) aortniki podwójne

Zad. 24
Na zajęciach koła przyrodniczego uczniowie analizowali wykresśrednich temperatur miesięcznych w
Łowiczu. Ile miesięcy trwa termiczna zima (okres z dobowymi temperaturami mniejszymi lub równymi
zero) w tym mieście?

A) 1 miesiąc B) 2 miesiące C) 3 miesiące D) 4 miesiące

Zad. 25
Który z poniższych wykresów nie jest wykresem funkcji?

dmdmdmB 28,27.1,25.1)

dmdmdmD 57,55,53)



Zad. 26
Wykres przedstawia zależność drogi s od czasu t w ruchu pewnego pojazdu. Ile wynosiła jego szybkość

w przedziale czasu od t1=10min do t2=40 min?
s (km)

A) 20km/min
B) 2 km/min
C) 2/3 km/min
D) 0, to znaczy,że pozostaje w spoczynku

10 20 30 40 50 t(min)
Zad. 27

Do której grupy zaliczamy witaminy i sole mineralne:

A) ulegają rozkładowi w układzie pokarmowym
B) tylko niektóre ulegają rozkładowi (konkretnie: witaminy rozpuszczalne w tłuszczach)
C) nie ulegają rozkładowi i są wydalane z organizmu w takiej postaci, w jakiej zostały spożyte
D) nie ulegają rozkładowi i są przyswajane przez organizm w takiej postaci, w jakiej zostały spożyte

Zad. 28 y
W schemacie x Na OH

Na2O
z

substancjami x, y, z są:
x y z

A) Na2O Na H2O
B) Na H2O O2

C) Na2O O2 H2

D) Na H2 O2

Zad. 29
Miara kątaα wynosi:

A) 250

B) 450

C) 400

D) 650

Zad. 30
Która jest godzina w Londynie w momencie, gdy w San Diego w Kalifornii (1210 W) jest słoneczne
południe?

A) 1904 B) 404 C) 356 D) 1804



Test matematyczno - przyrodniczy
Zadania otwarte

Zad. l
Dana jest funkcja y=-2x+3, x∈ R
a) narysuj wykres tej funkcji
b) znajdź miejsca zerowe funkcji
c) oblicz dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości większe od 5
d) oblicz jaka jest wartość funkcji dla argumentu x równego 4.5

Zad.2
Piłka o masie l kg spada z wysokości 25 ID. Na jakiej wysokości znajduje się piłka po l s ruchu. Ile wynosi
wówczas jej energia potencjalna, a ile kinetyczna.

Zad.3
Rozpoznaj przedstawione na rycinach struktury biologiczne, a następnie podpisz je używając jednego z
podanych określeń: komórka, organellum, organizm, narząd (organ), tkanka.

......................... .................... ........................ ............................ .................................

Zad.4
Wiedząc, że masa atomowa magnezu wynosi 24u, tlenu 16u, węgla 12u, oblicz ile gramów magnezu
potrzeba do redukcji l1g dwutlenku węgla, jeżeli produktem tej reakcjijest tlenek magnezu i węgiel.

Zad.5
Działka rekreacyjna przedstawiona na rysunku, ma kształt prostokąta (wszystkie wymiary podane są w
metrach).Ścieżki poprowadzone przezśrodek działki zostały obsiane trawą. Natomiast w narożnikowych
poletkach posadzono krzewy ozdobne. Oblicz:
a) jaką powierzchnię zajmuje obsiana trawa
b) jaką powierzchnię działki zajmują krzewy ozdobne
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POPRAWNE ODPOWIEDZI

I. Zadania zamknięte

Numer
zadania

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Poprawna
odpowiedź

B C D C D C D B A C A B D B

Numer
zadania

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Poprawna
odpowiedź

A C C B D B C C C C D D B C C

UWAGA:
- w zadaniu 15 należy zakreślić biały owal,
- w zadaniu 12 należy dodatkowo zaznaczyć Wisłę od źródła do ujścia.

II. Zadania otwarte

Zadanie 1.
a) Sporządzenie tabeli wartości i zaznaczenie punktów na układzie współrzędnych:

x -1 0 1
y=-2x+3 5 3 1

b) Obliczenie miejsca zerowego:
y=0
0=-2x+3
2x=3 /:3
x=1,5
Miejscem zerowym funkcji jest x=1,5

c) y>5
-2x>5
-2x>2 /:(-2)
x<-1
Jeżeli x∈ (-∞ :-1) to funkcja przyjmuje wartości większe od 5.

d) x=4,5
y=-2·4,5+3
y=-9+3
y=-6
Dla argumentu x=4,5 funkcja przyjmuje wartość-6.

Zadanie 2.



DANE: SZUKANE:
m=1kg h1=?

h=25m E
1p =?

t=1s E
1k =?

g=10
2s

m

Spadek swobodny ciała; obliczenie odległości:

s=
2

2gt

s=
2

110 2⋅

s=5m
Wysokość ciała po 1s:
h1=h-s

h1=25-5

h1=20m
Obliczenie energii potencjalnej:
E

1p =mgh1

E
1p =1·10·20=200 kg

2s

m
m=200Nm=200J

Obliczenie energii kinetycznej:
E k = E p

∆ E p =mgh

E
1k =E p -E

1p E p =1·10·25

E
1k =250J-200J Ep =250J

E
1k =50J

Odpowiedź: Po 1sekundzie ruchu piłka znajduje się na wysokości 20m, Ep wynosi 200J,

E
1k wynosi 50J.

Zadanie 3.

Kolejne wyrazy, to:
KOMÓRKA ORGANIZM TKANKA ORGANELLUM NARZ ĄD

Zadania 4.

m Mg’24µ m O=16µ m C=12µ M CO2 =44µ

CO2 + 2Mg→2MgO + C

44µCO2 →48µMg

11gCO2 → x

x =
44

4811⋅
x = 12g

Odpowiedź: Należy użyć 12g magnezu.



Zadanie 5.

Dane:
a=8m, b=5m, c=2m, d=3m

Obliczenie pola powierzchni całej działki:
P1= a·b

P1= 8·5

P1=40 m²
Obliczenie powierzchni pod krzewy:
P2 = 4·c·d

P2 = 4·2·3

P2 = 24 m²
Obliczenie powierzchni trawników:
P = P1- P2

P = 40 – 24
P = 16 m²
Odpowiedź:
Obsiana trawa zajmuje powierzchnię 16 m², a krzewy zajmują powierzchnię 24 m².


