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Nr 
zadania 

Obszar 
standardów 
wymagań 

egzaminacyjnych 

Nazwa sprawdzanej umiejętności 
(z numerem standardu) 

 
Uczeń: 

Nazwa sprawdzanej czynności  
 
 

Uczeń: 

Forma 
zadania 

Liczba 
punktów 

1.  I odczytuje informacje przedstawione w formie  
wykresu (1) 

wskazuje najliczniejszy zbiór ze względu na 
określone cechy WW 1 

2.  I wykonuje obliczenia w różnych sytuacjach 
praktycznych - operuje procentami (2) wykonuje obliczenia procentowe WW 1 

3.  III 
posługuje się językiem symboli i wyrażeń 
algebraicznych - zapisuje związki i procesy za 
pomocą równań (2) 

oblicza siłę ciężkości WW 1 

4.  III 
posługuje się językiem symboli i wyrażeń 
algebraicznych - zapisuje związki za pomocą 
równań (2) 

oblicza objętość na podstawie masy i gęstości WW 1 

5.  II operuje informacją - interpretuje informacje (2) określa wysokość względną i bezwzględną WW 1 

6.  II operuje informacją - analizuje informacje (2) określa porę roku w zależności od 
zmieniającego się oświetlenia Ziemi WW 1 

7.  III wskazuje prawidłowości w procesach,  
w funkcjonowaniu układów i systemów  (1) 

oblicza kąt obrotu Ziemi wokół własnej osi w 
określonym czasie  WW 1 

8.  II odczytuje informacje przedstawione w formie 
mapy (1) 

lokalizuje miejsca na powierzchni Ziemi na 
podstawie współrzędnych geograficznych WW 1 

9.  I 
wykonuje obliczenia w różnych sytuacjach 
praktycznych - stosuje w praktyce własności 
działań (1) 

stosuje proporcjonalność prostą WW 1 

10.  I wybiera odpowiednie terminy i pojęcia do opisu 
zjawisk, właściwości i zachowań obiektów (1) rozpoznaje właściwości diamentu  WW 1 
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11.  II operuje informacją - porównuje informacje (2) wskazuje wykres przedstawiający najwyższe 
opady WW 1 

12.  II operuje informacją - przetwarza informacje (2) wskazuje najmniejszą roczną amplitudę 
temperatury WW 1 

13.  III 

wskazuje prawidłowości w procesach, w 
funkcjonowaniu układów i systemów - 
wyodrębnia z kontekstu dane zjawisko, określa 
warunki jego występowania (1) 

wskazuje dane klimatyczne na podstawie cech 
klimatu podrównikowego WW 1 

14.  II operuje informacją - interpretuje informacje (2) określa warunki wytrącania się osadu WW 1 

15.  III wskazuje prawidłowości w procesach - określa 
warunki występowania danego zjawiska (1) 

wskazuje jony decydujące o powstawaniu 
kamienia kotłowego WW 1 

16.  III Wskazuje związki i zależności przyczynowo-
skutkowe - posługuje się językiem symboli (2) określa substraty reakcji chemicznej WW 1 

17.  I wskazuje prawidłowości w procesach, w 
funkcjonowaniu układów i systemów (1) 

wskazuje tlenki kwasowe warunkujące 
powstawanie kwaśnych opadów WW 1 

18.  III 

stosuje zintegrowaną wiedzę do objaśniania 
zjawisk przyrodniczych- wskazuje współczesne 
zagrożenia dla zdrowia człowieka i środowiska 
przyrodniczego (4) 

wskazuje przyczynę degradacji środowiska WW 1 

19.  I stosuje terminy i pojęcia przyrodnicze  (1) wskazuje funkcję korzenia WW 1 

20.  I stosuje terminy i pojęcia przyrodnicze  (1) określa skutki niedoboru witaminy A  
w organizmie WW 1 

21.  II operuje informacją - przetwarza informacje (2) oblicza zakres tolerancji organizmu WW 1 

22.  II operuje informacją - interpretuje informacje (2) wykorzystuje skalę pH do określenia 
środowiska życia WW 1 

23.  I 
wykonuje obliczenia w różnych sytuacjach 
praktycznych - stosuje w praktyce własności 
działań, posługuje się jednostkami miar (2) 

stosuje proporcjonalność prostą do zamiany 
jednostek prędkości WW 1 

24.  I posługuje się własnościami figur - oblicza miary 
figur płaskich  (3) stosuje twierdzenie Pitagorasa WW 1 
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25.  II odczytuje informacje z mapy  (1) określa kierunki geograficzne WW 1 

26.  I 

posługuje się własnościami figur  (3)  
 
wykonuje obliczenia sytuacji praktycznej - 
stosuje w praktyce własności działań i posługuje 
się jednostkami miar  (2) 

dostrzega kształty figur geometrycznych 
 
oblicza  pola figur płaskich 
 
wykonuje działania na liczbach i stosuje 
jednostki pola powierzchni  
 
posługuje się przybliżeniami 

RO 4 

27.  III posługuje się językiem symboli i wyrażeń 
algebraicznych  (2) 

stosuje wzór na drogę w ruchu jednostajnym  
 
oblicza odległość na podstawie prędkości 
i czasu  

KO 2 

28.  III posługuje się językiem symboli i wyrażeń 
algebraicznych  (2) 

stosuje wzór na energię kinetyczną 
 
oblicza wartość energii kinetycznej  

KO 2 

29.  IV 

analizuje sytuację problemową - określa wartości 
dane i szukane  (2) 
 
tworzy i realizuje plan rozwiązania -  rozwiązuje 
równania stanowiące model problemu  (4) 
 
opracowuje wyniki - przedstawia wyniki  (5) 

oblicza masy cząsteczkowe związków 
chemicznych 
 
układa równanie pozwalające obliczyć masę 
wydzielonego osadu 
 
wykonuje poprawne przekształcenia  
i obliczenia 

RO 3 

30.  III 
posługuje się funkcjami - wskazuje zależności 
funkcyjne, opisuje funkcje za pomocą wzorów 
(3) 

przedstawia zależność funkcyjną w postaci 
wzoru 
 
opisuje zmienne 

KO 2 

31.  I 
wykonuje obliczenia w różnych sytuacjach 
praktycznych - stosuje w praktyce własności 
działań (2) 

oblicza długość trasy wycieczki 
 
tworzy działanie (działania) prowadzące do 
obliczenia kosztu wynajmu autokaru 
 
wykonuje obliczenia 

RO 3 
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32.  I 
wykonuje obliczenia w różnych sytuacjach 
praktycznych - stosuje w praktyce własności 
działań (2) 

oblicza koszt wynajmu autokaru   
 
układa równanie lub tworzy działania 
prowadzące do obliczenia liczby kilometrów
    
rozwiązuje równanie lub wykonuje obliczenia 

RO 3 

33.  IV analizuje sytuację problemową - dostrzega i 
formułuje problem (2) 

formułuje cel doświadczenia na podstawie 
opisu jego przebiegu KO 1 

34.  II odczytuje informacje przedstawione w formie 
tekstu (1) 

na podstawie opisu rozpoznaje próbę 
doświadczalną  KO 1 

35.  IV opracowuje wyniki - interpretuje i przedstawia 
wyniki 

formułuje wniosek na podstawie opisu 
doświadczenia KO 1 

36.  IV 

tworzy model sytuacji problemowej  (3) 
 
tworzy i realizuje plan rozwiązania  (4) 
 
opracowuje wyniki – interpretuje i przedstawia 
wyniki (5) 

określa zależności między wielkościami 
danymi i szukanymi – układa równanie lub 
układ równań 
 
rozwiązuje równanie lub układ równań  
 
wykonuje obliczenia i przedstawia wynik 

RO 3 
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