
Opis zestawu zada� z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych 
(GM-A1-031) 

 

Arkusz egzaminacyjny z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych  

(GM-A1-031) był przeznaczony do sprawdzenia opanowania przez uczniów ko�cz�cych 

trzeci� klas� gimnazjum umiej�tno�ci i wiadomo�ci opisanych w standardach wymaga� 

egzaminacyjnych i podstawie programowej.  

Zestaw składa si� z 34 zada�, w tym 25 zada� zamkni�tych wyboru wielokrotnego  

i 9 zada� otwartych, których rozwi�zanie wymagało samodzielnego formułowania 

odpowiedzi. Za poprawne rozwi�zanie wszystkich zada� ucze� mo�e otrzyma� 50 punktów.  

Zadania obejmuj� umiej�tno�ci i wiadomo�ci zawarte w standardach wymaga� 

egzaminacyjnych oraz podstawie programowej kształcenia ogólnego.  

Autorzy arkusza wykorzystali przy konstruowaniu zada�: tabele, diagram kołowy, 

wykresy (zestawy wykresów), rysunki (zestawów rysunków), zestaw map konturowych.  

Zadania sprawdzały wiadomo�ci i umiej�tno�ci z nast�puj�cych obszarów standardów: 

obszar I – umiej�tne stosowanie terminów, poj�� i procedur z zakresu przedmiotów 

matematyczno-przyrodniczych niezb�dnych w praktyce �yciowej i dalszym kształceniu  

obszar II – wyszukiwanie i stosowanie informacji  

obszar III – wskazywanie i opisywanie faktów, zwi�zków i zale�no�ci, w szczególno�ci 

przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych 

obszar IV – stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiej�tno�ci do rozwi�zywania problemów.  

 

Przyporz�dkowanie zada� i punktów do obszarów standardów wymaga� 

egzaminacyjnych przedstawia poni�sza tabela.  

 

Obszar standardów 
Liczba 

punktów 
Waga w % Numery zada� 

I – umiej�tne stosowanie terminów, poj�� i 
procedur z zakresu przedmiotów 
matematyczno-przyrodniczych niezb�dnych 
w praktyce �yciowej i dalszym kształceniu  

15 30 3, 6, 11, 16, 26, 31, 33 

II – wyszukiwanie i stosowanie informacji  12 24 
1, 2, 4, 7, 12, 14, 15, 

19, 20, 21, 23, 24  
III – wskazywanie i opisywanie faktów, 
zwi�zków i zale�no�ci, w szczególno�ci 
przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, 
przestrzennych i czasowych 

15 30 
5, 8, 9, 10, 18, 25, 27, 

28, 29, 30, 34 

IV – stosowanie zintegrowanej wiedzy 
i umiej�tno�ci do rozwi�zywania 
problemów 

8 16 13, 17, 22, 32 

 



W obszarze Umiej�tne stosowanie terminów, poj�� i procedur z zakresu przedmiotów 

matematyczno-przyrodniczych niezb�dnych w praktyce �yciowej i dalszym kształceniu 

sprawdzano nast�puj�ce umiej�tno�ci i wiadomo�ci:  

- wybieranie odpowiednich terminów do opisu zjawisk i organizmów przyrodniczych 

oraz zachowa� organizmów, 

- wykonywanie oblicze� w sytuacjach praktycznych, w tym: stosowanie w praktyce 

własno�ci działa�, operowanie procentami i posługiwanie si� jednostkami miar,  

- posługiwanie si� własno�ciami figur, w tym: obliczanie pól figur płaskich, 

wykorzystywanie własno�ci miar. 

W obszarze Wyszukiwanie i stosowanie informacji sprawdzano nast�puj�ce 

umiej�tno�ci i wiadomo�ci: 

- odczytywanie informacji przedstawionych w formie tekstu, mapy, tabeli, wykresu 

i rysunku, 

- operowanie informacj�, w tym: selekcjonowanie informacji, analizowanie, 

porównywanie, przetwarzanie i interpretowanie. 

W obszarze Wskazywanie i opisywanie faktów, zwi�zków i zale�no�ci, w szczególno�ci 

przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych sprawdzano 

nast�puj�ce umiej�tno�ci i wiadomo�ci: 

- wykorzystywanie zasad do obja�niania zjawisk, 

- posługiwanie si� j�zykiem symboli i wyra�e� algebraicznych, w tym: zapisywanie 

wielko�ci za pomoc� symboli, przekształcanie wyra�e� algebraicznych, zapisywanie 

zwi�zków mi�dzy wielko�ciami za pomoc� równa�, 

- posługiwanie si� funkcjami, w tym: analizowanie funkcji przedstawionych w postaci 

wzoru i wykresu, interpretowanie własno�ci funkcji, 

- stosowanie zintegrowanej wiedzy do obja�niania zjawisk przyrodniczych: ł�czenie 

zdarze� w ci�gi przemian, wskazywanie zwi�zków przyczynowo-skutkowych.  

W obszarze Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiej�tno�ci do rozwi�zywania 

problemów sprawdzano nast�puj�ce umiej�tno�ci i wiadomo�ci: 

- tworzenie modelu sytuacji problemowej,  

- stosowanie techniki twórczego rozwi�zywania problemów, w tym: kojarzenie 

ró�norodnych faktów, obserwacji, wyników do�wiadcze� i wyci�ganie wniosków, 

- przewidywanie wyniku do�wiadczenia. 

 

 


