
(Wpisuje zdający przed rozpoczęciem pracy)

PESEL ZDAJĄCEGO

Miejsce na 
naklejkę 
z kodem

(Wpisuje zdający przed
rozpoczęciem pracy)

KOD ZDAJĄCEGO

EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM
Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW 

Instrukcja dla zdającego:

1. Proszę sprawdzić, czy arkusz egzaminacyjny zawiera wszystkie strony
 Ewentualny brak należy zgłosić przewodniczącemu zespołu 
    nadzorującego egzamin.

2. Obok każdego zadania podana jest maksymalna liczba
    punktów, którą można uzyskać za jego poprawne rozwiązanie.

3. Należy pisać czytelnie, tylko w kolorze niebieskim lub czarnym.

4. Błędne zapisy należy wyraźnie przekreślić. Nie wolno używać 
    korektora.
5. W karcie odpowiedzi zamaluj całkowicie kratkę z literą 
    oznaczającą odpowiedz, np.     . Jeśli się pomylisz błędne 
    zaznaczenie obwiedź kółkiem       i zamaluj       inną odpowiedź.
  

Życzymy powodzenia!

dysleksja

ROZWIĄZANIA I ODPOWIEDZI

www.galileusz.com.pl
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PRZYRODNICZYCH



Zadanie 1.

Metale wykazują różną aktywność chemiczną, dlatego można ułożyć je w szeregu aktywności 
metali K, Na, Mg, Al., Zn, Pb, H, Sb, Cu, Hg, Ag, Au
Korzystając z  przedstawionego szeregu aktywności metali, wykonaj polecenie.
Uczniowie w zespołach wykonali doświadczenia dotyczące reakcji metali z kwasami.
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1.1. W których probówkach uczniowie otrzymali wodór?
.........................................................................................................................................
1.2. Zapisz równania wszystkich reakcji zachodzących w doświadczeniu
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

1.3. Jak można zidentyfikować powstały w doświadczeniu gaz?
.............................................................................................................................

Ile czasu trwa pełne okrążenie Ziemi przez Księżyc ? 

Zadanie 2.

A. 12 godzin;

B. 28 dni;

C. 24 godziny;

D. 1 rok.

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI!
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Ile wynosi czas swobodnego spadku metalowej kulki z wysokości 20 m? 
2 Przyjmij wartość przyspieszenia ziemskiego g =10 m/s i pomiń opór powietrza. 

Zadanie 3.

Na podstawie poniższego  klimatogramu rozwiąż zadania 4.1 - 4.3.

 

4.1.  Klimat ogram został wykonany dla strefy klimatycznej:

A. umiarkowanej,
B. zwrotnikowej,
C. okołobiegunowej.

4.2.  Stacja, dla której wykonano klimat ogram, znajduje się na półkuli:

A. północnej,
B. południowej.

4.3.  Roczna amplituda temperatur w danej stacji wynosi:

oA. powyżej 35 C,
oB. około 5 C,

oC. około 15 C.

A. 12 s
B. 10 s
C. 2 s
D. 1 s

Zadanie 4.

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI!
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Uczeń rozpuścił 204g cukru w 150g wody. Jakie jest stężenie procentowe otrzymanego roztworu? 
0

Ile wody musi odparować z tego roztworu, aby był roztworem nasyconym w temperaturze 20 C?
Rozpuszczalność cukru w tej temperaturze wynosi 67,1 g.

Pomiędzy organizmami w ekosystemie zachodzi szereg zależności międzygatunkowych. 
Poniżej podano definicję dwóch z nich. Zaznacz literą A jeżeli opis dotyczy komensalizmu,
 natomiast  literą B jeżeli amensalizmu.

W Polsce szop pracz pojawił się jeszcze przed drugą wojną światową. Sprowadzono je aby  
hodować jako zwierzęta futerkowe. Sęk w tym, że szopom udawało się uciekać z ferm do lasów. 
A na wolności doskonale sobie radziły i zaczęły u nas dość szybko się rozprzestrzeniać. 

Dlaczego biolodzy i leśnicy starają się zniszczyć powstającą nową populację szopa pracza 
w Polsce?

A. Jest to zwierze niebezpieczne dla ludzi.

B. Wypiera naturalnie występujące drapieżniki i zagraża faunie żyjącej na danym terenie 
     jako nowy, sprawny łowca.

C. Krzyżuje się z naszymi rodzimymi szopami co może spowodować powstanie nowego 
     gatunku o nieznanych cechach.

D. Jako zwierzę wodne może spowodować zmianę warunków wodnych na terenach 
     podmokłych, a w rezultacie zanikanie torfowisk.

Zadanie 5.

Zadanie 6.

Zadanie 7.

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI!
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Ryba amphiprion chroniąca się w jamie gastralnej ukwiała nie przynosząc mu żadnej 
korzyści,  ale także nie czyniąc strat 

A B 

Populacja bobrów  budując żeremia, zmienia stosunki wodne w okolicy, pogarszając 
warunki siedliskowe innych gatunków. 

A B 

 



 

Zadanie 8.

Który wykres ilustruje strukturę eksportu Arabii Saudyjskiej?

Zadanie 9.

Znalezisko szkieletu dziecka z Lagar Velho w Portugalii sugeruje, że mogło dochodzić 
do płodnego krzyżowania się neandertalczyków z kromaniończykami i trwałego 
utrzymywania się ich genów w populacji mieszańcowej - w szkielecie zaobserwowano 
cechy neandertalskie, choć dziecko zmarło kilka tysięcy lat po zniknięciu neandertalczyków 
z Półwyspu Pirenejskiego.

Karol Sabath    „Antropogeneza u progu XXI wieku” 2003
 

                                    

 

A. Kromaniończyków i neandertalczyków można zaliczyć do jednego gatunku. 

C. Kromaniończycy i neandertalczycy w jednym czasie występowa lina tym samym terenie.

D. Neanderczycy  są przodkami ludności zamieszkującej niegdyś Półwysep Pirenejski.

B. Inwazja kromaniończyków spowodowała wyginięcie neandertalczyków. 

 

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI!
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Informacje do zadań 10.1 i 10.2.

Na zajęciach w ramach Kółka Przyrodniczego nauczyciel poprosił uczniów o zaplanowanie 
i założenie doświadczenia, na wskazanym zestawie doświadczalnym. 

Przygotowany zestaw badawczy wyglądał następująco:

Zadanie 10.

Jednak uczniowie nie byli pewni, czy prawidłowo je wykonali. Przedstawili swój projekt 
nauczycielowi i zadali mu dwa pytania. 
Jaka twoim zdaniem była odpowiedź. Wybierz T (tak), jeśli uwaga jest uzasadniona, 
lub N (nie) – jeśli jest nieuzasadniona.

Zadanie 10.1.

Czy konieczna jest w przebiegu doświadczenia próba kontrolna, w której użyte 
zostałyby nasiona suche. 

T N 

Czy aby przeprowadzić doświadczenie należy umieścić zestaw doświadczalny w 
pełnym świetle słonecznym, aby umożliwić  nasionom kiełkowanie? 

T N 
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A Temperatura wzrosła 

ponieważ 

1 
kiełkujące nasiona, w czasie oddychania 
komórkowego, wytwarzają energię, którą w 
całości spożytkowują na własny metabolizm. 

B Temperatura nie wzrosła 2 
kiełkujące nasiona, w czasie oddychania 
komórkowego, wytwarzają energię, której 
część rozprasza się pod postacią ciepła. 

 

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI!
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Zadanie 10.2.

Jaki był wynik obserwacji przeprowadzonego doświadczenia? Wybierz odpowiedź: 
A albo B i jej uzasadnienie 1. albo 2.

Następstwem ruchu obiegowego Ziemi wokół własnej osi jest:

Zadanie 11.

A. zmiana pór roku;

B. następstwo dnia i nocy;

C. spłaszczenie Ziemi przy biegunach;

D. widoczny ruch gwiazd po sklepieniu niebieskim.
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Zadanie 12.

Samochód zwiększył swoją prędkość z 10 km/h do 30 km/h. Jego energia kinetyczna wzrosła:

A. 2 razy; 

B. 3 razy; 

C. 4 razy; 

D. 9 razy.

Zadanie 13.

Na wózek działają siły o wartościach: F1 =40 N i F2 = 70 N o przeciwnych zwrotach:

Jaką wartość i jaki zwrot musi mieć dodatkowa siła działająca na ten wózek, 

aby poruszał się ruchem jednostajnym?

A. Wartość 30 N, zwrot w lewo; 

B. Wartość 70 N, zwrot w lewo;

C. Wartość 30 N, zwrot w prawo; 

D. Wartość 70 N, zwrot w prawo.
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A. Mg + …………….. → MgO
B. Ag O → Ag + ………….. 2

C. C H  + O  → CO  + H O2 6 2 2 2

D. Fe O  + H  → ……………. + …………..2 3 2

Zadanie 14.

Uzupełnij równania reakcji:

Jakiego typu reakcje opisują te równania?

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

Zadanie 15.

Poniżej wypisano nazwy krain geograficznych Polski i przykładowe formy rzeźby terenu. 
Wybierz zestaw, w którym dokonano prawidłowego przyporządkowania.

A. Wyżyna Lubelska                      I. wzniesienia morenowe

B. Pojezierze Mazurskie                II. wąwozy lessowe

C. Góry Świętokrzyskie                III. delta rzeczna

D. Pobrzeże Gdańskie                   IV.  gołoborza

  A.  AII, BI, CIV, DIII;

  B.  AIII, BII, CI, DIV;

  C.  AII, BI, CIV, DIII.

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI!

strona 9 z 13

Pobrano z www.sqlmedia.pl



PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI!

strona 10 z 13

Zadanie 16.

Radio „Chemiczna Unia 2012” nadaje audycje ekologiczne z wykorzystaniem fali nośnej 
8

o częstotliwości 10  Hz . Fala nośna tego radia rozprzestrzenia się z szybkością 

i jest:

8103×m/s  

A. falą dźwiękową o długości 0,3 metra;

B. falą dźwiękową o długości 3 metrów;

C. falą elektromagnetyczną o długości 0,3 metra;

D. falą elektromagnetyczną o długości 3 metrów.

Zadanie 17.

Wybierz zestaw, który zawiera wyłącznie skutki ruchu obrotowego Ziemi.

I  Spłaszczenie biegunowe kuli ziemskiej,
II  Występowanie dnia i nocy,
III Występowanie pór roku,
IV Siła Coriolisa,
V Zmiana wysokości Słońca nad horyzontem w ciągu roku.

A. I, II, IV; 
  
B. II, III, V; 
  
C. III, IV, V.
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Na podstawie piramidy wieku i płci ludności Polski dopasuj literę do opisu grupy ludności, 
a następnie wybierz poprawny zestaw odpowiedzi.

Zadanie 18.

 

 

B A 

C D 

E 

H 

F  

G 

I J 

……...  Mężczyźni urodzeni w czasie powojennego wyżu  kompensacyjnego;
……… Kobiety urodzone w czasie II wojny światowej;
……… Mężczyźni, których matki urodziły się w czasie powojennego wyżu kompensacyjnego;
……… Najmłodsza grupa wiekowa dziewczynek. 

A. C, F, G, B;

B. G, J, C, B;

C. H, I, D, A.
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Zadanie 19.

Poniżej wypisano drogi zakażenia oraz choroby. W każdym punkcie wpisz numery 
odpowiadające chorobom charakteryzującym się tym sposobem rozprzestrzeniania.

Choroby: 1. Aids, 2. WZW typu A, 3. WZW typu B, 4. włośnica, 5. cholera, 6. różyczka, 
7. wścieklizna, 8. odra, 9. gruźlica, 10. dur brzuszny, 

kontakt z płynami ciała

Uwaga! Nie wszystkie pola muszą zostać wypełnione.

droga kropelkowa

droga pokarmowa
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Brudnopis
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