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Miejsce 
na naklejk! 

z kodem 

 

KOD UCZNIA 

 

 

 

 

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY 
Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW 

MATEMATYCZNO�PRZYRODNICZYCH 

 

W naszej szkole 
 

 

Informacje: 
 

1. Sprawd!, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 9 stron. 

Ewentualny brak zg"o# przewodnicz$cemu zespo"u 

nadzoruj$cego. 

2. Arkusz egzaminacyjny zawiera 19 zada!. 
3. Przeczytaj uwa%nie polecenia do wszystkich zada&. 
4. Dok"adnie i czytelnie zapisuj swoje odpowiedzi. 

5. Do niektórych zada& podane s$ 4 odpowiedzi: A, B, C, D.  

6. Tylko jedna z nich jest prawid"owa. Wybierz j$ i 

podkre#l. 
7. Pozosta"e zadania wykonaj bezpo#rednio pod 

poleceniami. 

8. Je#li pope"nisz b"$d, przekre#l odpowied! i obok napisz 

poprawn$. 
9. Je%eli nie potrafisz udzieli' odpowiedzi na które# z zada&, 

przejd! do nast(pnego. Do opuszczonego wrócisz, je#li 
b(dziesz mie' czas. 

10.Pracuj spokojnie i uwa%nie. 

POWODZENIA! 

Wpisuje egzaminator 
 

 

 
IMI) i NAZWISKO                 
EGZAMINATORA                  

KOD 

EGZAMINATORA 
         

GM-A8-011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czas pracy: 

180 minut 

 

Liczba punktów 
do uzyskania � 50 

 

 

 

(Wpisuje ucze& przed

rozpocz(ciem pracy)
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 Zadanie 1. 

                                                                                    
Podkre"l prawid#ow$ odpowied%. 
Dzwoni$cy dzwonek szkolny jest !ród"em fal: 

A. wodnych, 

B. #wietlnych, 

C. d!wi(kowych, 

D. radiowych. 

 

 Zadanie 2. 
 
Oto plan parteru naszej szko"y. W pomieszczeniach A i D nale%y zmieni' 
terakot(. 
 

 

            8 m 
                         16 m 
                                                                                           8 m 
                       

 

                                         12 m
Oblicz, ile metrów kwadratowych terakoty trzeba kupi&. 
Zapisz obliczenia. 
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
 

Odp.: Nale%y kupi' ______________ m
2 
terakoty. 

 
 Zadanie 3. 
 

W najwi(kszym pomieszczeniu z zadania 2. znajduje si( sto"ówka. Podkre"l 
prawid#ow$ odpowied%. 
Sto"ówka jest w pomieszczeniu oznaczonym na rysunku liter$: 
A.    B.    C.    D. 

Dzwonek szkolny wo"a nas na lekcje, 

zaprasza na przerwy. 

A B C D 
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 Zadanie 4. 
 

Podkre"l TAK przy przedmiotach, które mog$ by& potrzebne  
do przeprowadzenia do"wiadcze! chemicznych, a NIE przy pozosta#ych. 

   
1. TAK      NIE   2. TAK      NIE           3. TAK        NIE 

 

 Zadanie 5. 
 
Na lekcji chemii badamy rozpuszczanie substancji w wodzie. 

Podkre"l TAK przy tych zdaniach, z którymi si' zgadzasz (bo s$ 
prawdziwe), a NIE przy tych, z którymi si' nie zgadzasz (bo s$ fa#szywe). 
1. Woda jest rozpuszczalnikiem wielu substancji.      TAK        NIE 

2. Wszystkie substancje rozpuszczaj$ si( w wodzie.      TAK        NIE 

3. Mieszanie przyspiesza rozpuszczanie.       TAK        NIE 

4. Cukier lepiej rozpuszcza si( w ciep"ej ni% w zimnej wodzie. TAK        NIE 

 

 Zadanie 6. 
 

Na lekcji fizyki uczymy si( o stanach skupienia cia".  
Podkre"l prawid#ow$ odpowied%. 
Lód to cia"o: 

A. lotne, 

B. ciek"e, 

C. sta"e, 

D. %adne z wymienionych. 

 

 Zadanie 7. 
 

Podkre"l prawid#ow$ odpowied%.  
Co nale%y zrobi', aby lód zamieni' w wod(? 

A. rozgnie#',   B. ogrza',   C. ozi(bi',  D. skropli'. 
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 Zadanie 8. 

W sali geograficznej wisi plan trasy zaplanowanego rajdu pieszego  

z miejscowo#ci Jab"o& do Du%ego Stawu. Ka%dego dnia rajdu mamy  

pokona' 12 km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ile dni b'dzie trwa#a nasza w'drówka z miejscowo"ci Jab#o! do Du(ego 
Stawu? Zapisz obliczenia. 
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                

 

Odp.:_________________________________________________________. 

 

 Zadanie 9. 
 
Przeczytaj tekst. 
W przewodniku turystycznym przeczytali#my, %e D$browa le%y nad jeziorem 

Bajka. W pobli%u przep"ywa rzeka Bajeczna, która wiosn$ zalewa okoliczne 

"$ki. 

W miejscowo#ci tej znajduj$ si( o#rodki wypoczynkowe, hotel, pla%a, 

wypo%yczalnia sprz(tu wodnego. 

 

Podkre"l TAK przy zdaniach, z którymi si' zgadzasz (bo s$ prawdziwe), a 
NIE przy zdaniach, z którymi si' nie zgadzasz (bo s$ fa#szywe). 
 
1. D$browa le%y nad rzek$ Bajka.     TAK  NIE 

2. W D$browie nie ma hotelu.      TAK  NIE 

3. W D$browie mo%na uprawia' sporty i turystyk( wodn$. TAK  NIE 

 

Du(y Staw 
                      24 km 
 

                        D$browa 
                                                             36 km 
 
                                                                     Jab#o! 
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 Zadanie 10. 

Zapoznaj si' z odr'cznym planem miasteczka D$browa.  
 

     
 
 
Odpowiedz na pytania: 
Jak nazywa si( ulica, przy której znajduje si( restauracja? 

______________________________________________________________. 

Co znajduje si( przy ulicy Mi"ej? 

______________________________________________________________. 

Co oznaczono symbolem              ? 

______________________________________________________________. 

 

 

 Zadanie 11. 
 
W przesz"o#ci D$brow( nawiedza"y ró%ne kl(ski %ywio"owe. 

Po#$cz lini$ nazwy kl'sk (ywio#owych z ich opisem. 
 
1. po%ar     a. obni%anie si( poziomu wód gruntowych,  

                                                                wysychanie ro#linno#ci  

 

2. powód!     b. %ywio" niszcz$cy lasy i dobytek ludzi, 

          pozostawia zgliszcza 

 

   c. zalany wod$ du%y obszar l$du, cz(sto    

3. susza                                                    ton$ wtedy zwierz(ta i ludzie 

 

 

 

Hotel 

Restauracja 

Parking  

Urz$d pocztowy 
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 Zadanie 12. 
 
W miasteczku D$browa zjemy obiad w restauracji, która przys"a"a nam 

jad"ospis: 

 

zupy

    pomidorowa         3,50 z! 

ogórkowa      3,00 z! 

pieczarkowa      3,50 z! 

drugie dania 

kotlet schabowy, ziemniaki, surówka  6,50 z! 

kotlet mielony, ziemniaki, buraczki  6,00 z! 

stek, frytki, surówka    7,50 z! 

desery

kompot z wi"ni     2,00 z! 

lody       2,50 z! 

szarlotka      3,00 z! 

 
 

Wpisz w wyznaczonych miejscach ceny da!. 
Ania wybra"a zestaw z"o%ony z: 

-  zupy pomidorowej      _______________, 

-  kotleta mielonego z ziemniakami i buraczkami     _______________, 

-  kompotu       _______________. 

 
 Zadanie 13. 
 
Oblicz cen' jednego obiadu z#o(onego z: 
- zupy ogórkowej      3,00 z" 
- kotleta schabowego, ziemniaków, surówki  6,50 z" 
- szarlotki       3,00 z" 
Zapisz obliczenia. 
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
 

Odp.: __________________________________________________________. 
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 Zadanie 14. 
 

Podczas rajdu niektóre posi"ki b(dziemy przygotowywa' sami.  

Zabieramy ze sob$ produkty przedstawione na poni%szych rysunkach. 
 

             
            1                                       2                             3                            4 
 
Doko!cz zdania: 
T"uszcze zwierz(ce przedstawia rysunek numer 4. 

Produkty zawieraj$ce witamin( C przedstawia rysunek numer _______. 

Produkty bogate w cukry przedstawia rysunek numer ________. 

*ród"a pe"nowarto#ciowych bia"ek przedstawia rysunek numer _______. 

 
 Zadanie 15. 
 
Produkty na rysunku 2. w zadaniu 14. zawieraj$ tak%e bardzo du%o wapnia, 
który jest sk"adnikiem ko#ci i z(bów. 

Podaj dwa przyk#ady skutków niedoboru wapnia w organizmie cz#owieka: 
________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
 Zadanie 16. 
 
Uczniowie naszej szko"y zawsze bior$ udzia" w akcji �Sprz$tanie #wiata�.  

Zapoznaj si' z tabel$. 
 Rodzaj i liczba zebranych odpadków 

Ucze! Puszki Butelki szklane
Woreczki 

foliowe 

Butelki 

plastikowe 

Jacek 27 0 18 5 

Wacek 15 7 21 2 

 

Napisz, jakich odpadków nie zbiera# Jacek?  

_______________________________________________________________ 

mas!o 
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 Zadanie 17. 
 

Korzystaj$c z danych w tabeli z zadania 16., oblicz, który z ch#opców zebra# 
wi'cej odpadków. Zapisz obliczenia. 
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
 
Odp.: __________________________________________________________. 

 

 

 Zadanie 18. 
 
Uzasadnij w dwóch zdaniach, (e zbieranie odpadków jest korzystne dla 
"rodowiska. 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 Zadanie 19. 
 
W naszej szkole zorganizowano konkurs � Bezpieczne wakacje�. 

Rozwi$( dwa zadania konkursowe: 
 

Pierwsze zadanie konkursowe 
 
Po powrocie do domu Ania poczu"a zapach ulatniaj$cego si( gazu. 

Przy ka(dym zdaniu podkre"l odpowied% TAK lub NIE wskazuj$c$, co 
Ania powinna zrobi&? 
 

Otworzy' okna.       TAK  NIE 

Zapali' #wiat"a.       TAK  NIE 

Zadzwoni' po pogotowie gazowe.    TAK  NIE 
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Drugie zadanie konkursowe 

Czy wiesz, jak zachowa' si( w czasie burzy?  

Pod rysunkami podkre"l wyraz TAK, je"li zachowanie osoby 
przedstawionej na rysunku jest w#a"ciwe lub NIE, je"li zachowanie osoby 
jest niew#a"ciwe. 

       1. TAK      NIE       2. TAK      NIE 

 

        3. TAK      NIE       4. TAK      NIE 
 

*ród"o: T. Ma"kowska, Przyroda 7 
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