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Instrukcja dla ucznia
1.  Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 11 stron (zadania 1.–27.). Ewen-

tualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi.
2.  Wpisz swój kod oraz PESEL w wyznaczonych miejscach: na tej stronie 

i w karcie odpowiedzi.
3.  Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania.
4.  Rozwiązania zapisuj długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem. 

Nie używaj korektora.
5.  W arkuszu znajdują się różne typy zadań. Rozwiązania zadań zaznacz na 

karcie odpowiedzi w następujący sposób:
–  wybierz jedną z podanych odpowiedzi i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej 

literą, np. gdy wybierzesz odpowiedź A: 
A B C D

B C D

B C D

–  wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiednimi literami, np. 
gdy wybierasz odpowiedź FP:

PP PF FF

–  do informacji oznaczonych właściwą literą dobierz informacje oznaczone 
liczbą lub literą i zamaluj odpowiednią kratkę, np. gdy wybierasz literę B 
i liczbę 1:

A1 A2 B2

6.  Staraj się nie popełnić błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się 
pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz inną odpowiedź, np.:

A B C D

B C D

B C D

7.  Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane i oceniane.

Powodzenia!

Baza arkuszy
Baza arkuszy z poprzednich edycji
Próbnego Egzaminu Gimnazjalisty

znajduje się TUTAJ

https://www.operon.pl/Oferta/Egzaminy/Egzamin-Gimnazjalny-z-Operonem/Baza-arkuszy
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Zadanie 1. (0–1)
Na schemacie przedstawiono budowę kwiatu rośliny okrytonasiennej.

D

E

C

B

A

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Na rysunku okwiat został zaznaczony
A. wyłącznie literą B.
B. literami C i D.
C. literą C.
D. literami A i B.

Zadanie 2. (0–1)
Odruch to automatyczna reakcja organizmu na bodźce pochodzące ze środowiska zewnętrz-
nego lub z wnętrza organizmu. Umożliwiają one zaspokojenie podstawowych potrzeb orga-
nizmu oraz  ochronę przed niebezpieczeństwami. Przykładowo zapach lub widok smacznej 
potrawy stymuluje wydzielanie śliny przez gruczoły ślinowe. 
Dokończ poniższe zdanie, wybierając odpowiedź A lub B oraz jej uzasadnienie 1. lub 2.
Opisany odruch jest przykładem odruchu

A. warunkowego,
ponieważ

1. odbywa się bez udziału naszej woli.
B. bezwarunkowego, 2. jest zależny od naszej woli.

Zadanie 3. (0–2)
Podział komórki to proces, podczas którego komórka macierzysta dzieli się na komórki po-
tomne. Każdy podział komórki składa się z podziału jądra komórkowego – kariokinezy (mito-
zy lub mejozy) – oraz następującego po niej podziału cytoplazmy – cytokinezy.

Zadanie 3.1. (0–1)
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród poniższych:

...

Na powyższym schemacie przedstawiono proces
A. mejozy.   B. mitozy.
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Zadanie 3.2. (0–1)
Oceń prawdziwość poniższych zdań. Wybierz P, jeżeli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeżeli zda-
nie jest fałszywe.

Dzięki mitozie komórki mają zawsze taką samą liczbę chromosomów. P F
W wyniku mejozy z komórki diploidalnej powstają komórki haploidalne. P F

Zadanie 4. (0–1)
Latolistek cytrynek to gatunek motyla dziennego z rodziny bielinkowatych. Wczesną wiosną 
samice składają jaja, z których po 1–2 tygodniach wylęgają się larwy – gąsienice. Stadium lar-
walne trwa ok. miesiąca – w tym czasie larwy kilkakrotnie linieją i rosną, a następnie prze-
kształcają się w poczwarki, które po kolejnych 2 tygodniach przeobrażają się w piękne motyle.
Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź A albo B oraz jej uzasadnienie 1. lub 2.
Latolistek cytrynek przechodzi rozwój

A. złożony z przeobrażeniem niezu-
pełnym,

ponieważ
1. w jego cyklu życiowym występuje  

larwa.

B. złożony z przeobrażeniem zupeł-
nym, 2. w jego cyklu życiowym występuje  

poczwarka.

Zadanie 5. (0–1)
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Cechą gadów odróżniającą je od płazów nie jest
A. obecność klatki piersiowej.   B. występowanie gąbczastych płuc.
C. obecność czterech kończyn.   D. wytwarzanie błon płodowych.

Zadanie 6. (0–1)
Wentylacja płuc, czyli wymiana powietrza w płucach, to proces obejmujący wdech i wydech. 
Dokończ poniższe zdanie. Wybierz odpowiedź A lub B oraz jej uzasadnienie 1. lub 2.
   A.     B.

     
Etap wentylacji płuc przedstawiony na rysunku B to

A. wdech,
ponieważ

1. przepona kurczy się, a klatka piersiowa zwiększa swoją  
objętość.

B. wydech, 2. przepona rozkurcza się, a klatka piersiowa zmniejsza 
swoją objętość.
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Informacja do zadań 7. i 8.
Na rysunku przedstawiono fragment układu okresowego pierwiastków chemicznych.
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Symbol pierwiastka

Liczba atomowa
Nazwa pierwiastka
Masa atomowa (u)
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Zadanie 7. (0–2)

Zadanie 7.1. (0–1)
Wzór sumaryczny cząsteczki tlenku azotu(V) zapisujemy w postaci N2O5. 
Oceń prawdziwość zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli zdanie jest fałszywe.

2 cząsteczki tlenku azotu(V) są zbudowane z 4 atomów azotu i 5 atomów tlenu. P F
Atomy azotu i tlenu mają taką samą liczbę elektronów walencyjnych. P F

Zadanie 7.2. (0–1)
Masa cząsteczkowa jest sumą mas atomowych atomów wchodzących w skład cząsteczki. 
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Masa cząsteczkowa tlenku azotu(V) wynosi
A. 54 u   B. 15 u   C. 30 u   D. 108 u

Zadanie 8. (0–1)
Amoniak to związek chemiczny dwóch niemetali o wzorze sumarycznym NH3. 
Oceń prawdziwość poniższych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli zdanie 
jest fałszywe.

Amoniak to związek chemiczny o budowie jonowej. P F
W cząsteczce amoniaku azot przyjmuje najwyższą wartościowość względem wodoru. P F
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Zadanie 9. (0–1)
Przeprowadzono doświadczenia pokazane na rysunku:

Zn
cynk

wodny roztwór kwasu chlorowodorowego HCl

I

MgO
tlenek magnezu

II

NaOH

wodny roztwór 
wodorotlenku sodu

III IV

wodny roztwór 
azotanu(V) srebra(I)

AgNO3

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Reakcja zobojętniania zaszła w probówce oznaczonej numerem
A. I   B. II   C. III   D. IV

Zadanie 10. (0–1)
Tlenek węgla(IV) często nazywa się dwutlenkiem węgla. Związek ten jest składnikiem powie-
trza.
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Tlenek węgla(IV) można wykryć za pomocą
A. wody wapiennej.
B. jodyny (alkoholowego roztworu jodu).
C. roztworu manganianu(VII) potasu. 
D. wody bromowej.

Zadanie 11. (0–1)
Przeprowadzono doświadczenie, którego przebieg zilustrowano na schemacie.

tlenek
rtęci(II)

HgO

rtęć
Hg

T

ogrzewanie

2 Hg + O2

tlen
O2

2 HgO

Oceń prawdziwość poniższych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli zdanie 
jest fałszywe.

Otrzymany w wyniku reakcji chemicznej tlen jest gazem słabo rozpuszczalnym w wo-
dzie, ponieważ można zbierać go w probówce nad wodą.

P F

Reakcja rozkładu tlenku rtęci(II) jest procesem endoenergetycznym. P F
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Zadanie 12. (0–1)
Ropa naftowa jest mieszaniną węglowodorów stałych, ciekłych i gazowych. Składniki ropy naf-
towej różnią się między innymi temperaturami wrzenia. Gęstość ropy naftowej jest mniejsza 
od gęstości wody.
Oceń prawdziwość poniższych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest 
fałszywe.

Ropę naftową można rozdzielić na składniki metodą destylacji. P F
Płonącą ropę naftową można gasić wodą. P F

Zadanie 13. (0–1)
Uzupełnij schemat reakcji spalania całkowitego węglowodoru. Wybierz spośród podanych od-
powiedni wzór węglowodoru A albo B oraz wzór tlenku 1. albo 2.

2   1/2   + 2 H2OA/B   + 3 O2

 A. C2H2 1. CO
 B. C2H4 2. CO2

Informacja do zadań 14. i 15.
Na rysunku przedstawiono zależność temperatury dwukilogramowej bryły lodu od ilości do-
starczanego jej ciepła. 

21 709 1549

T [°C]

Q [kJ]

100

–5
0

Zadanie 14. (0–1)
Zaznacz zdanie fałszywe. 
A. Temperatura początkowa bryły wynosiła –5°C.
B. Po dostarczeniu 21 kJ ciepła temperatura lodu wzrosła o 5°C.
C. Podczas zjawiska topnienia temperatura bryły wzrastała.
D. Po dostarczeniu 1549 kJ ciepła bryła lodu zmieniła się w wodę o temperaturze 100°C.

Zadanie 15. (0–1)
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Na podstawie wykresu można stwierdzić, że ciepło potrzebne do stopienia 2 kg lodu o tempe-
raturze 0°C wynosi
A. 688 kJ  B. 21 kJ  C. 840 kJ  D. 1549 kJ
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Zadanie 16. (0–1)
Efektem przyciągania się cząsteczek tworzących powierzchnię wody jest powstanie cienkiej 
i elastycznej błony. Dzięki takiej błonie możliwe jest utrzymywanie się żyletki lub monety na 
powierzchni wody.
Uzupełnij zdanie. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród A lub B oraz spośród C lub D. 
Zjawisko powstawania błony na powierzchni wody nosi nazwę A/B.
A. dyfuzji      B. napięcia powierzchniowego
Aby zniszczyć taką błonę, do wody dodaje się detergenty, które C/D.
C. zmniejszają siły międzycząsteczkowe. D. zwiększają siły międzycząsteczkowe.

Zadanie 17. (0–2)
Na lekcji fizyki przeprowadzono doświadczenie. Dwie metalowe, obojętne elektrycznie kule 
umieszczono na izolowanych podstawach i zetknięto ze sobą (rysunek 1.). Następnie ujemnie 
naelektryzowaną pałkę ebonitową zetknięto z kulą A (rysunek 2.).

A BA B

 1. 2.

Zadanie 17.1. (0–1)
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Przed zetknięciem z kulą A ebonitowa pałka na rysunku 2. miała nadmiar A/B.
A. protonów   B. elektronów

Zadanie 17.2. (0–1)
Oceń prawdziwość poniższych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli zdanie 
jest fałszywe.

Na rysunku 2. kula A jest obojętna elektrycznie. P F
Na rysunku 2. ładunek kuli B jest ujemny. P F

Zadanie 18. (0–1)
Na którym rysunku przedstawiono prawidłowo siły oddziaływania magnetycznego między 
dwoma magnesami sztabkowymi? Wybierz właściwy rysunek spośród podanych. 

A. B.

N SN S N SN S

C. D.

NS N S NSN S
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Zadanie 19. (0–1)
Większość dźwięków to fale powstające w wyniku drgań jakiegoś obiektu materialnego. W piani-
nie, skrzypcach, gitarze źródłem dźwięku są drgające struny; w saksofonie – drgający stroik, we fle-
cie – drgające powietrze w ustniku. Z kolei głos ludzki jest efektem drgań strun głosowych w gardle.
Subiektywną miarą częstotliwości dźwięku jest jego wysokość. Dźwięki wysokie to dźwięki o du-
żej częstotliwości (wydaje je np. pikolo), dźwięki niskie mają małą częstotliwość (jak np. dźwięk 
syreny okrętowej). Ucho młodego człowieka odbiera dźwięki o częstotliwościach w zakresie od 20 
herców do 20 kiloherców.

Paul G.Hewitt, Fizyka wokół nas, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015.
Dopasuj do rodzaju dźwięku odpowiadającą mu częstotliwość. Wybierz właściwe odpowiedzi 
spośród A, B lub C.

Rodzaj dźwięku
Częstotliwość dźwięku 

100 000 Hz 3000 Hz 5 Hz
19.1. Dźwięk słyszany przez człowieka A. B. C.
19.2. Infradźwięki A. B. C.
19.3. Ultradźwięki A. B. C.

Zadanie 20. (0–1)
Na rysunku przedstawiono bieg promieni świetlnych dla zdrowego oka: 

Poniższe rysunki przedstawiają bieg promieni świetlnych dla oczu z wadą wzroku:

1. 2.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród A lub B oraz spośród C lub D.
Wadę wzroku nazywaną krótkowzrocznością przedstawiono na A/B.
A. rysunku 1.    B. rysunku 2.
Do korekcji krótkowzroczności używamy okularów, których soczewki są C/D. 
C. skupiające.    D. rozpraszające.

Zadanie 21. (0–1)
Szybkość światła w próżni oznacza się zwykle literą c. Światło słoneczne docierając do Ziemi, 
pokonuje w próżni odległość s = 150 mln km.
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Światło wysyłane przez powierzchnię Słońca dociera do powierzchni Ziemi w czasie

A. c
s
» 500 s  B. c

s
» 0 002, s  C. s

c
» 5000 s   D. s

c
» 500 s
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Zadanie 22. (0–1)
Na ilustracjach przedstawiono mapę topograficzną oraz zdjęcie satelitarne tej samej okolicy.

1 : 10 000

0 200 m

Oceń prawdziwość poniższych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest 
fałszywe.

Na zdjęciu satelitarnym wysokość terenu jest oznaczana poziomicami. P F
Na mapie topograficznej występują znaki umowne. P F

Zadanie 23. (0–1)
Na ilustracji przedstawiono przekrój przez płyty litosfery.

1
2

3

Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź A, B albo C oraz 1. lub 2.
Ryfty powstają w strefie zaznaczonej na ilustracji cyfrą

A. 1

i występują w skorupie
1. kontynentalnej.

B. 2
2. oceanicznej.C. 3
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Zadanie 24. (0–1)
Jednym z najważniejszych wydarzeń z przeszłości geologicznej Polski było tworzenie się gór.
Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź A albo B oraz 1. lub 2.
W orogenezie kaledońskiej tworzyły się

A. Sudety i Góry Świętokrzyskie, a w orogenezie 
alpejskiej tworzyły się

1. Sudety i Góry Świętokrzyskie.
B. Karpaty, 2. Karpaty.

Informacja do zadnia 25.
Na ilustracji przedstawiono intensywność różnych rodzajów wietrzenia na Ziemi.

wietrzenie fizyczne
wietrzenie biologiczne
wietrzenie chemiczne

równik 

intensywność 
wietrzenia

duża

mała
biegun

Zadanie 25. (0–2)
Zadanie 25.1. (0–1)
Które z poniższych zdań jest prawdziwe? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
A. Wietrzenie chemiczne jest duże w strefie klimatów umiarkowanych.
B. Wietrzenie chemiczne jest największe na terenach o niskich temperaturach powietrza.
C. Wietrzenie biologiczne jest najmniejsze w strefie klimatów ciepłych wilgotnych.
D. W strefie klimatów ciepłych suchych wietrzenie chemiczne i biologiczne jest największe.

Zadanie 25.2. (0–1)
Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź A albo B oraz 1. lub 2.
Zamarzanie i topnienie roztworów wodnych to wietrzenie

A. chemiczne, którego intensywność jest największa tam, gdzie temperatury 
powietrza wahają się w okolicy

1. 0°C.
B. fizyczne, 2. 20°C.

Zadanie 26. (0–1)
Zaznacz zestawienie, w którym zostały wymienione wyłącznie usługi.
A. wydobycie węgla brunatnego, dostawa wody, rybołówstwo morskie
B. opieka zdrowotna, warsztat naprawczy, produkcja odzieży
C. dostawa wody, wytwarzanie energii elektrycznej, żegluga morska
D. handel zagraniczny, turystyka, bankowość
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Zadanie 27. (0–1)
Warunki klimatyczne tego regionu Europy są zróżnicowane, znajduje się on w strefie klimatu 
umiarkowanego chłodnego. Obszar ten wyróżnia się czystym powietrzem oraz małą gęstością 
zaludnienia. Dbanie o środowisko w tym regionie przejawia się między innymi w stosowaniu 
technologii przyjaznych środowisku i wytwarzaniu energii głównie ze źródeł odnawialnych.
Jaka grupa państw pasuje do opisanego regionu Europy? Zaznacz poprawną odpowiedź.
A. państwa śródziemnomorskie
B. państwa skandynawskie
C. państwa alpejskie
D. państwa Europy Środkowej



Przedmioty przyrodnicze
Ogólnopolski Próbny Egzamin Gimnazjalny z OPERONEM

Przenieś rozwiązania na kartę odPowiedzi!

KARTA ODPOWIEDZI
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SUMA PUNKTÓW JD

D – dziesiątki
J – jedności

UZUPEŁNIA
ZESPÓŁ

NADZORUJĄCY

UZUPEŁNIA 
NAUCZYCIEL 

SPRAWDZAJĄCY

WPISUJE UCZEŃ

PESEL Kod ucznia

Nr zad. Odpowiedzi

1. A B C D

2. A1 A2 B1 B2

3.1. A B

3.2. PP PF FP FF

4. A1 A2 B1 B2

5. A B C D

6. A1 A2 B1 B2

7.1. PP PF FP FF

7.2. A B C D

8. PP PF FP FF

9. A B C D

10. A B C D

11. PP PF FP FF

12. PP PF FP FF

13. A1 A2 B1 B2

14. A B C D

15. A B C D

16. AC AD BC BD

17.1. A B

17.2. PP PF FP FF

18. A B C D

19.1. A B C

19.2. A B C

19.3. A B C

20. A1 A2 B1 B2

Nr zad. Odpowiedzi

21. A B C D

22. PP PF FP FF

23. A1 A2 B1 B2 C1 C2

24. A1 A2 B1 B2

25.1. A B C D

25.2. A1 A2 B1 B2

26. A B C D

27. A B C D


