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Na Szlaku Orlich Gniazd

Z rozkazu króla Kazimierza Wielkiego
wzdłuż traktu handlowego wiodącego z Mało-
polski do Wielkopolski przez Jurę Krakow-
sko-Częstochowską zaczęto stawiać zamki wa-
rowne. Zamki te posadzono jak orle gniazda
na stromych skałach, stąd szlak do dziś nazy-
wa się Szlakiem Orlich Gniazd.

Informacje do zadań 1. i 2.

Zadanie 1. (0-1) 

Z Częstochowy do Ogrodzieńca Szlak Or-
lich Gniazd biegnie w kierunku

A. północno-wschodnim.
B. północno-zachodnim.
C. południowo-wschodnim.
D. południowo-zachodnim.

Zadanie 2. (0-1) 

Szlak Orlich Gniazd ma długość równą 
163 km. Na mapie w skali 1:2 000 000 długość
szlaku wynosi

A. 81,5 cm C. 8,15 dm
B. 81,5 mm D. 0,815 m

Olkusz – miasto na Szlaku Or-
lich Gniazd – to jeden z naj-
ważniejszych ośrodków gór-
nictwa rud cynkowo-ołowio-
wych w Polsce. Wykorzystaj
przedstawiony fragment
układu okresowego do roz-
wiązania zadań 3., 4. i 5.

Zadanie 3. (0-1)

Maksymalna wartościowość ołowiu wzglę-
dem tlenu wynosi
A. II B. III C. IV D. VI

Zadanie 4. (0-1)

Wskaż zdanie prawdziwe.
A. Ołów znajduje się w szóstej grupie ukła-

du okresowego.
B. Jądro atomu cynku zawiera 30 proto-

nów i 65 neutronów.
C. Atom ołowiu ma o 52 protony mniej niż

atom cynku.
D. Dwudodatni kation cynku ma 28 elek-

tronów.

Zadanie 5. (0-1)

Masa cząsteczkowa tlenku o wzorze suma-
rycznym PbO jest równa 223 u. Ile wynosi ma-
sa cząsteczkowa tlenku o wzorze PbO2?
A. 255 u B. 446 u C. 207 u D. 239 u

Zadanie 6. (0-1) 

Wapienie jurajskie, z których zbudowana
jest Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, po-
wstały w erze
A. prekambryjskiej. C. mezozoicznej.
B. paleozoicznej. D. kenozoicznej.

Wycieczka szkolna 
„Szlakiem Orlich Gniazd”

Informacje do zadań 7., 8. i 9.
Na diagramie przedstawiono procentowy

udział poszczególnych składników w całkowi-
tych kosztach wycieczki. 

Zadanie 7. (0-1) 
Ile procent całkowitego kosztu wycieczki sta-

nowi koszt wynajęcia autokaru?
A. 27,5% B. 32,5% C. 36,5% D. 37,5%

Zadanie 8. (0-1) 

Który z planowanych wydatków stanowi wię

cej niż i mniej niż całkowitego kosztu wy

cieczki?
A. Autokar. C. Bilety wstępu.
B. Wyżywienie. D. Przewodnik.

Zadanie 9. (0-1) 

Przyjmując, że dla jednego uczestnika koszt
przewodnika wynosi 18 zł, całkowity koszt wy-
cieczki dla jednej osoby jest równy 
A. 90 zł B. 120 zł C. 135 zł D. 270 zł

Na zamku w Ogrodzieńcu
Ogrodzieniecki zamek zbudowano na naj-

wyższym wzniesieniu Wyżyny Krakowsko-Czę-
stochowskiej.

Zadanie 10. (0-1) 

Jacek wyruszył z punktu położonego na wy-
sokości 349 m n.p.m. i wszedł na szczyt wznie-
sienia, na którym znajdują się ruiny zamku
w Ogrodzieńcu. Wiadomo, że masa Jacka wy-
nosi 60 kg, a jego energia potencjalna ciężkości
wzrosła o 93 kJ. Ruiny zamku w Ogrodzieńcu

znajdują się na wysokości 

A. 442 m n.p.m. C. 504 m n.p.m.
B. 524 m n.p.m. D. 553 m n.p.m.

Informacja do zadań 11. i 12.
Na rysunku przestawiony jest plan zamku

w Ogrodzieńcu. Pole powierzchni przedzamcza
wynosi około 3 ha.

Zadanie 11. (0-1) 

Pole powierzchni zamku właściwego stanowi

% pola powierzchni przedzamcza. Pole po-

wierzchni zamku właściwego wynosi około
A. 5 a B. 50 a C. 0,05 ha D. 50 ha

Zadanie 12. (0-1) 

Pole powierzchni przedzamcza na mapie jest
równe 75 cm2. Mapę tę wykonano w skali

A. 1:4 000 000 C. 1:4000
B. 1:2 000 000 D. 1:2000

Zadanie 13. (0-1)

Jeden z pierwszych właścicieli zamku w Ogro-
dzieńcu Jan Bartosz sprzedał w 1470 r. swoje
posiadłości za 8000 florenów. Kolejny właści-
ciel Jan Chełmski w 1526 r. sprzedał te posiadło-
ści za 56 000 florenów. O ile procent wzrosła ce-
na zamku w ciągu 56 lat?
A. O 900% B. O 600% C. O 90% D. O 60%

Góra Zborów
Rezerwat przyrody nieożywionej o powierzch-
ni 45 ha. Występują tu interesujące formy skal-
ne: iglice, turnie oraz zwietrzenia krasowe w po-
staci grot, jaskiń i zapadlisk. Spotkać tu również

można ciekawą roślinność kserotermiczną.
Wśród gatunków chronionych spotykany jest
tu m.in. goździk siny. 

Zadanie 14. (0-1)

Która z przedstawionych cech budowy umoż-
liwia rozmnażanie bezpłciowe goździka sinego?

A. Wzniesiona prosta łodyga.
B. Jest byliną tworzącą luźne darnie.
C. Kwiaty pachnące, zapylane przez owady.
D. Gęsto rozgałęziające się cienkie kłącze.

Zadanie 15. (0-1) 

Rośliny kserotermiczne przystosowały się
do życia w środowisku suchym, piaszczystym
i nasłonecznionym.

W punktach I-V podano cechy charaktery-
zujące budowę liści roślin.

I. Cienka jednowarstwowa skórka.
II. Aparaty szparkowe umieszczone są w skór-

ce dolnej w zagłębieniach.
III. Aparaty szparkowe umieszczone w skór-

ce górnej.
IV. Wielowarstwowa skórka pokryta grubą

kutykulą.
V.  Aparaty szparkowe otwierają się chłodną

nocą, a zamykają się w czasie gorących dni.

Wskaż zestaw cech roślin kserotermicznych.
A. I, III, V. C. I, II, IV.
B. I, IV, V. D. II, IV, V.

Zadanie 16. (0-1) 

Występujące w rezerwacie Góra Zborów for-
my krasowe powstały w wyniku działania

A. wietrzenia mrozowego.
B. erozji rzecznej i lodowcowej.
C. wietrzenia chemicznego.
D. ruchów masowych.

Zadanie 17. (0-1)

Zależność wartości prędkości od czasu dla
niewielkiego kawałka skały spadającego z urwi-
ska prawidłowo przedstawiono na wykresie

A

B

C

D

Zadanie 18. (0-1)

Gęstość skał wapiennych wynosi 2,32 .

Zatem blok skalny o objętości 2 m3 ma masę
A. 1,16 kg B. 4,64 kg C. 1,16 t D. 4,64 t

Pustynia Błędowska

Informacja do zadań 19. i 20.
Pustynia Błędowska – największy w Polsce

(32 km2) obszar lotnych piasków leżący na po-
graniczu Wyżyny Śląskiej i Wyżyny Olkuskiej.
Pustynia rozciąga się od Błędowa na zachodzie
do wsi Klucze na wschodzie. Granicą północną
pustyni jest wieś Chechło, a na południu pusty-
nia graniczy z dużym obszarem leśnym widocz-
nym na zdjęciu w oddali, w tle. 

ZDJĘCIE: BARTEK WIDUR

Zadanie 19. (0-1) 

Osoba robiąca to zdjęcie stała na skraju pu-
styni od strony

A. Klucz. C. Błędowa.
B. Chechła. D. Olkusza.

Zadanie 20. (0-1) 

Od wielu lat mieszkańcy okolicznych wsi wy-
korzystują naturalne zasoby piasku i w dużych
ilościach wywożą go, niszcząc w ten sposób uni-
katowe środowisko naturalne Pustyni Błędow-
skiej (patrz zdjęcie). Przyjmując, że średnia gru-
bość warstwy piasku na pustyni jest równa 40
m, zasoby piasku zalegającego na obszarze pu-
styni to około

A. 1,28 . 109 m3 C. 128 km3

B. 1,28 . 106 m3 D. 12,8 m3

ZDJĘCIE: BARTEK WIDUR

Ojcowski Park Narodowy

Zadanie 21. (0-1)
Pole powierzchni Ojcowskiego Parku Narodo-

wego jest równe 21 km2, z czego około 1500 ha zaj-
mują tereny zalesione. Ile procent Ojcowskiego
Parku Narodowego stanowią tereny zalesione?

A. Około 71% C. Około 7,1%
B. Około 14% D. Około 4,1%

Zadanie 22. (0-1) 

Rok założenia Ojcowskiego Parku Narodo-
wego jest liczbą parzystą podzielną przez 3. Oj-
cowski Park Narodowy został założony w

A. 1952 r. C. 1956 r.
B. 1953 r. D. 1964 r.

Na rysunku przedsta-
wione jest logo Oj-
cowskiego Parku Na-
rodowego. 

Zadanie 23. (0-1) 

Nietoperze dużymi koloniami zimę spędzają
w jaskiniach. Które z poniższych zdań jest praw-
dziwe?

A. Ciało nietoperzy pokrywają drobne nit-
kowate pióra.

B. Wszystkie nietoperze mają bardzo duże oczy.
C. Młode nietoperze nie odżywiają się mle-

kiem matki.
D. Nietoperze mogą zwalniać tempo prze-

miany materii w obniżonej temperaturze.
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Egzamin gimnazjalny
Test matematyczno-przyrodniczy. Gimnazjaliści! Już za tydzień egzaminy. To ostatnia szansa na powtórkę.
Jutro drukujemy dla was test humanistyczny. Trzymamy kciuki!
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Zadanie 24. (0-1)
Nietoperze poruszają się w ciemnych jaski-

niach, wykorzystując do nawigacji
A. ultradźwięki.
B. infradźwięki.
C. fale elektromagnetyczne.
D. fale radiowe małej częstotliwości.

Zadanie 25. (0-1)

Punkt przyłożenia, kierunek i zwrot wekto-
ra siły ciężkości przyłożonej do skały o nazwie
Maczuga Herkulesa prawidłowo przedstawio-
no na rysunku

A. B.

C. D.  

ZDJĘCIE: ENCYKLOPEDIA „GAZETY WYBORCZEJ”, PWN

Zadanie 26. (0-3) 

Obserwator stojący w odległości 51 m od Ma-
czugi Herkulesa widział wierzchołek pod kątem
30°. Oblicz wysokość Maczugi Herkulesa ozna-
czoną na rysunku x. Wynik zaokrąglij do peł-
nych dziesiątek metrów. 

Do obliczeń przyjmij =1,7.

Jaskinia Łokietka

Jedną z najbardziej znanych polskich jaskiń jest
Grota Łokietka. Według legendy w jaskini tej
ukrywał się przyszły król Polski Władysław Ło-
kietek przed pościgiem króla czeskiego.

Zadanie 27. (0-4) 

Strzałkami zaznaczono trasę, którą przeby-
li turyści, zwiedzając Jaskinię Łokietka.

Zapisz długość tej trasy w postaci wyrażenia
algebraicznego zawierającego zmienną a.

Zadanie 28. (0-2)

Turyści w trakcie zwiedzania Jaskini Łokiet-
ka z powodu awarii oświetlenia musieli zmon-
tować prowizoryczną latarkę z elementów, któ-
re znaleźli w plecakach. Elementami tymi były:

– przewody elektryczne,
– cztery bateryjki o napięciu 1,5 V,
– żaróweczka o napięciu 6V.
Narysuj schemat elektryczny prowizorycz-

nej latarki zbudowanej z wymienionych elemen-
tów. Żaróweczka latarki ma działać z maksymal-
ną możliwą do uzyskania mocą. Załóż, że bate-
ryjki nie mają oporu wewnętrznego.

Zadanie 29. (0-2)

Temperatura w Grocie Łokietka wynosi oko-
ło 8°C. Zależność między temperaturą wyrażo-
ną w °C (y) a temperaturą wyrażoną w stopniach

Fahrenheita (x) ustala wzór . 

Wyraź temperaturę 8°C w stopniach Fahren-
heita.

Zadanie 30. (0-2)

Sklepienie Groty Łokietka okrywały niegdyś
nacieki w kształcie sopli, narastające wskutek
wytrącania się węglanu wapnia z wody spływa-
jącej ze stropu jaskini. Sól tworząca te nacieki

jest szczególnie narażona na działanie kwasów,
gdyż pod ich wpływem „rozpuszcza się” z wy-
dzieleniem dwutlenku węgla [tlenku węgla(IV)].
Uzupełnij równanie reakcji opisujące wpływ
kwasu na węglan wapnia. 
CaCO3 + … HNO3 …………….…. + H2O + CO2 

Zadanie 31. (0-3) 

Przedstawione na zdjęciach zwierzęta za-
mieszkują tereny Ojcowskiego Parku Narodo-
wego. 

lis

zając 

kleszcz

Określ, jakie zależności pokar-
mowe występują między:

A. lisem i zającem. ……………………....................
B. kleszczem i lisem. ……………………................
Ułóż łańcuch zależności pokarmowej składa-

jący się z 4 ogniw. Wykorzystaj przedstawione
na ilustracjach organizmy oraz znane ci zależ-
ności pokarmowe.

HTTP://WWW.LOWIECKI.PL/BIOLOGIA/LIS.PHP

Pieskowa Skała

Najlepiej zachowane Orle
Gniazdo to zamek w Piesko-
wej Skale. Początkowo by-
ła to gotycka warownia, któ-
ra następnie została prze-
budowana w renesansową
rezydencję. 

ZDJĘCIE: ENCYKLOPEDIA

„GAZETY WYBORCZEJ”, PWN

Zadanie 32. (0-3) 

W XVIII wieku zamek w Pieskowej Skale od-
wiedził król Stanisław August Poniatowski. Rok,
w którym król odwiedził zamek, jest liczbą, któ-
rej suma cyfr jest równa 23 i cyfra jedności jest
o 1 mniejsza od cyfry dziesiątek. Oblicz, w któ-
rym roku król Stanisław August Poniatowski od-
wiedził zamek w Pieskowej Skale.

Zadanie 33. (0-3)

Do przygotowania prowiantu na
wycieczkę turyści użyli masła,
które z chemicznego punktu wi-
dzenia jest mieszaniną estrów
związku o następującym wzo-
rze:

Uzupełnij zdania, wybierając jedno z okre-
śleń w nawiasie.

1) Związek ten jest pochodną ………………… (me-
tanu/propanu).

2) Grupą funkcyjną występującą w tym związ-
ku jest grupa ………………… (wodorotlenowa/wę-
glowodorowa).

3) Związek ten jest …………………. (alkoho-
lem/kwasem karboksylowym).

Zadanie 34. (0-3) 

Wracając z wycieczki Szlakiem Orlich Gniazd
z Pieskowej Skały do Krakowa, po przebyciu 12
km autobus jadący ze stałą prędkością o warto-
ści 60 km/h zepsuł się. Naprawa trwała 28 minut.
Następną część trasy o długości 16 km autobus
przebył ze stałą prędkością o wartości 48 km/h.

W podanym układzie współrzędnych nary-
suj wykres zależności drogi (w km) przebytej
przez autobus na trasie Pieskowa Skała – Kra-
ków od czasu (w minutach).

AUTORZY: URSZULA SAWICKA - PATRZAŁEK,
ANNA WIDUR, DOROTA LEWANDOWSKA,

KRYSTYNA STYPIŃSKA, IWO WROŃSKI, KRZYSZTOF KOZA

RYSUNKI: MARCIN DUCH
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Schemat odpowiedzi

Zadania zamknięte  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11  12 13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  
C B C D D C D C B C B D B D D C A D B A A C D A C 
 
Zadania otwarte  
Nr 
zad  

Rozwiązanie  Schemat punktacji  Liczba 
punk tów  

Suma 
punktów  

 
 
 
 
 
 

2

3x2
=51  lub 3x=51  

wykorzystanie własności 
trójkąta o kątach 90 , 60 , 30  
(zauważenie, że 
przeciwprostokątna ma długość 
2x) i zapisanie zależności                 
w postaci równania 

0-1 

3

51
=x  

3

351
=x  

317=x  (m) 

wyznaczenie x z równania  
(uwolnienie mianownika od 
niewymierności)  

0-1 

26. 
I 
sp. 

x= 17 m 1,7 = 28,9 m  30 m podanie wyniku z zadaną 
dokładnością 

0-1 

0-3 

 
 
 
 
 
 

x2 + 512 = (2x)2 

wykorzystanie własności 
trójkąta o kątach 90 , 60 , 30  
(zauważenie, że 
przeciwprostokątna ma długość 
2x) i ułożenie równania  
(zastosowanie twierdzenia 
Pitagorasa) 
 

0-1 

x2 + 2601 = 4x2 

3x2 = 2601 
x2 = 867      

317=x  (m) 

rozwiązanie równania                      
i wyłączenie czynnika 
wymiernego przed znak 
pierwiastka 
 

0-1 

26. 
II 
sp. 

x= 17 m 1,7 = 28,9 m  30 m podanie wyniku z zadaną 
dokładnością 

0-1 

0-3 

30

51 m 

x
2x 

.

30

51 m 

x
2x 

.

AB 2 =(3a)2 + (4a)2  

AB 2 = 25a2 
AB  = 5a 

metoda obliczenia długości 
odcinka AB (zastosowanie 
twierdzenia Pitagorasa)  

0-1 

BC 2 =(6a)2 + (8a)2 

BC 2 = 100a2 
BC  = 10a 

metoda obliczenia długości 
odcinka BC (zastosowanie 
twierdzenia Pitagorasa)  

0-1 

DE 2= (3a)2 + (3a)2 ;    DE 2= 18a2 ;     DE  = 3a 2  

FG 2= (2a)2 + (2a)2 ;    FG 2= 18a2;      FG  = 2a 2  
Lub 
DE – przekątna kwadratu o boku długości 3a,  

stąd DE  = 3a 2  
FG – przekątna kwadratu o boku długości 2a,  

stąd FG  = 2a 2  

metoda obliczenia długości 
odcinków DE i FG 
(zastosowanie twierdzenia 
Pitagorasa lub wzoru na 
długość przekątnej kwadratu)  

0-1 

27. 

5a + 10a + 3a 2 + 2a 2 +2a + 4a =  21a + 5a 2  zapisanie długości całej trasy            
z uwzględnieniem odcinków 
CD i EF, poprawność 
rachunkowa w całym zadaniu  

0-1 

0-4 

narysowanie układu 
połączonego szeregowego 
zawierającego źródło prądu           
i żarówkę 

0-1 28. 

 

narysowanie na schemacie 
czterech ogniw połączonych 
szeregowo 
 
 

0-1 

0-2 

9

160
-

9

5
= xy  

9y = 5x -  160 
5x = 9y + 160 

5

160
+

5

9
= yx  

32+
5

9
= yx  

przekształcenie wzoru  0-1 29. 
I 
sp. 

x
5

9
= 8 + 32 

x = 14,4 + 32 
x = 46,4 ( F) 

prawidłowy rachunek  0-1 

0-2 

9

160
-

9

5
=8 x  

72 = 5x – 160 
5x = 232 

podstawienie do równania              
w miejsce y  8 C 

0-1 29. 
II 
sp. 

x = 46,4 ( F) wyznaczenie x z równania 0-1 

0-2 

 CaCO3 +   HNO3  Ca(NO3)2 + H2O + CO2  
 

uzupełnienie równania reakcji  0-1 30. 

CaCO3 + 2 HNO3  Ca(NO3)2 + H2O + CO2  
 

dobranie współczynników 
stechiometrycznych  

0-1 

0-2 

drapieżnictwo prawidłowe określenie 
zależności pokarmowej  

0-1 

pasożytnictwo prawidłowe określenie 
zależności pokarmowej  

0-1 

31. 

rośliny      zając      lis    kleszcz 
 

ułożenie łańcucha 
pokarmowego 

0-1 

0-3 

XVIII wiek, czyli  
1 – cyfra tysięcy  
7 – cyfra setek  
x – cyfra dziesiątek  
x – 1 – cyfra jedności  
1 + 7 + x + x – 1 = 23 

ustalenie cyfr tysięcy i setek,  
oznaczenie niewiadomej  
i zapisanie równania 
opisującego szukaną liczbę  

0-1 

2x = 16 
x =8 

rozwiązanie równania  0-1 

32. 
I 
sp. 

1787 r. podanie roku, w którym król 
Stanisław August Poniatowski 
odwiedził zamek w Pieskowej 
Skale 

0-1 

0-3 

Partner radiowy

XVIII wiek, czyli  1 – cyfra tysięcy 
7 – cyfra setek 
23 – (1+7) = 15 

ustalenie cyfr tysięcy i setek  
i obliczenie sumy cyfr 
dziesiątek i jedności  

0-1 

8 + 7 = 15  i  8 – 7 = 1 , zatem 
8 – cyfra dziesiątek, 7 – cyfra jedności  

ustalenie cyfr dziesiątek                    
i jedności, ze sprawdzeniem 
warunków zadania  

0-1 

32. 
II 
sp. 

1787 r. podanie roku, w którym król 
Stanisław August Poniatowski 
odwiedził zamek w Pieskowej 
Skale 

0-1 

0-3 

1) ….propanu poprawne uzupełnienie 
pierwszego zdania  

0-1 

2) ….wodorotlenowa  poprawne uzupełnienie 
drugiego zdania 

0-1 

33. 

3) …. alkoholem  
 

poprawne uzupełnienie 
trzeciego zdania  

0-1 

0-3 

określanie właściwych 
przedziałów czasowych  

0-1 

poprawne narysowanie                  
co najmniej jednego 
prostoliniowego odcinka 
wykresu 

0-1 

34. 

 

poprawne narysowanie 
wszystkich prostoliniowych 
odcinków wykresu  

0-1 

0-3 
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