
IMIĘ I NAZWISKO:

KLASA:

GRUPA

A

SPRAWDZIAN NR 1 KARMENA DOMIN-
MASZKIEWICZ

 

1. Oceń prawdziwość każdego zdania.

Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe.

A. Wyrażenie  jest równe wyrażeniu . P F

B. Wyrażenie  jest równe wyrażeniu . P F

C. Wyrażenie  jest równe wyrażeniu . P F

2. Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Rozwiązaniem układu równań  jest para liczb spełniająca warunek

  A. x > 0, y < 0

  B. x < 0, y > 0

  C. x < 0, y < 0

  D. x > 0, y >0

3. Dziedziną funkcji f określonej wzorem  jest zbiór liczb {–2, –1, 0, 1, 2}.

Narysuj wykres tej funkcji.
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4. Właściciel sklepu zlecił zbadanie wpływów ze sprzedaży trzech rodzajów słodyczy (cukierków,

batonów i gum do żucia). Po każdej godzinie pracy sklepu obliczano utarg z minionej godziny, a

wyniki przedstawiono na wykresie.

Oceń prawdziwość każdego zdania.

Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe.

A. W kolejnych godzinach między godziną 7.00 a 9.00 utarg ze sprzedaży
cukierków wzrastał.

P F

B. W kolejnych godzinach między godziną 16.00 a 20.00 utarg ze sprzedaży
gum do żucia malał.

P F

C. Największy utarg ze sprzedaży cukierków był między godziną 10.00 a 11.00. P F

D. Między godziną 12.00 a 13.00 utarg ze sprzedaży gum do żucia był większy
niż utarg ze sprzedaży cukierków.

P F

5.

Uzupełnij zdanie tak, aby było prawdziwe.

Wpisz w lukę odpowiednie wyrażenie.

Trójkąty ABC i DEF są przystające na podstawie cechy przystawania trójkątów, którą oznaczamy

symbolicznie ________.
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6. Oblicz.

Wpisz w każdą lukę odpowiednią liczbę.

a)  = ____

b)  = ____ 

c)  = ____ 

d)  = ____ 

e)  = ____

7. Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Wypożyczalnia samochodów ma 34 samochody klas: A, B, C, D. Liczba samochodów klasy A

stanowi 0,2 liczby samochodów klasy B. Liczba samochodów klasy B jest równa liczbie

samochodów klasy C. Samochodów klasy D jest 12. Liczba samochodów klasy C jest równa

  A. 8   B. 10   C. 12   D. 14

8. Zaznacz wszystkie poprawne dokończenia zdania.

Liczbę 64 można zapisać w postaci potęgi

  A. (–4)3   B. 26   C. (–2)6   D. (–8)2
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9. Doprowadź wyrażenia do najprostszej postaci.

Zapisz rozwiązanie.

a) 

b) 

10.Punkty A = (–2, –1), B = (2, –1) są wierzchołkami kwadratu.

Narysuj w układzie współrzędnych ten kwadrat.
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11.

Uzupełnij zdania.

Wpisz w każdą lukę odpowiednią liczbę.

a) Dziedziną funkcji jest zbiór x takich, że ____ ≤ x ≤ ____.

b) Zbiorem wartości funkcji są wszystkie liczby ____ ≤ y ≤ ____.

c) Funkcja jest rosnąca dla x takich, że ____ ≤ x ≤ ____ oraz ____ ≤ x ≤ ____.

d) Funkcja jest malejąca dla x takich, że ____ ≤ x ≤ ____.

e) Funkcja jest stała dla x takich, że ____ ≤ x ≤ ____.

f) Funkcja ma ____ miejsca zerowe: ________.

g) Dla argumentu 4 funkcja przyjmuje wartość ____ .

h) Liczba ____  jest najmniejszą wartością funkcji.

i) Liczba ____  jest największą wartością funkcji.

12.Proste k i l są równoległe i oddalone od siebie o 10 cm. Środek okręgu o promieniu 7 cm

znajduję się pomiędzy prostymi k i l w odległości 3 cm do prostej k.

Oceń prawdziwość każdego zdania.

Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe.

A. Prosta l jest styczna do okręgu. P F

B. Prosta k jest styczna do okręgu. P F

13.Duża wskazówka zegara ma długość 6 cm. Oblicz, jaką powierzchnię „zakreśli” ta wskazówka w

ciągu 25 minut.

Zapisz rozwiązanie.
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14.Biebrzański Park Narodowy obejmuje około 60 000 ha. Jaką powierzchnię zajmuje ten park na

mapie wykonanej w skali 1 : 100 000?

Zapisz rozwiązanie.

15.Wojtek chce wyznaczyć wysokość słupa (x), na którym zostanie umieszczone bocianie gniazdo.

Postanowił wykorzystać ekierkę o kątach ostrych 30° i 60°. Dowiedział się, o jakiej porze dnia w

jego miejscowości promienie słoneczne padają pod kątem 60° i wtedy zmierzył długość cienia

słupa (y). Wykonał odpowiedni rysunek i, korzystając z cech podobieństwa trójkątów, zapisał

proporcję.

Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Poprawnie zapisana proporcja to

  A.

  B.

  C.

  D.
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16.Wśród chłopców klasy Ic blondyni stanowią 0,25 uczniów tej klasy. Szatynów jest o połowę mniej

niż blondynów, a bruneci stanowią  szatynów z tej klasy. Wśród dziewcząt blondynki stanowią

1,5 liczby kolegów z klasy o tym samym kolorze włosów, a szatynki stanowią  klasowych

blondynek. Pozostałe dziewczęta to brunetki.

Oceń prawdziwość każdego zdania.

Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe.

A. Brunetki z klasy Ic stanowią 0,0625 uczniów tej klasy. P F

B. Bruneci z klasy Ic stanowią 0,75 uczniów tej klasy. P F

C. Szatyni z klasy Ic stanowią 0,25 blondynek z tej klasy. P F

D. Dziewczynki i chłopcy z klasy Ic o włosach blond stanowią  uczniów tej

klasy.
P F

17.Zaznacz poprawną odpowiedź.

Dorosłe bociany muszą przez około 60 dni, od wyklucia do pierwszych lotów, dostarczyć

młodemu bocianowi około 36 kg jedzenia. Ile jedzenia potrzebują średnio cztery młode bociany

podczas jednego dnia pobytu w gnieździe, zanim zaczną latać?

  A. 0,6 kg   B. 120 dag   C. 2 400 g   D. 3 kg

18.Odczytaj współrzędne zaznaczonych punktów.

Wpisz w każdą lukę odpowiednią liczbę.

A = ________ 

B = ________
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19.Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Wartość wyrażenia  jest równa

  A.   B.   C.   D.

20.Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Wyrażenie  jest równe wyrażeniu

  A.   B.   C.   D.

21.Lodówka kosztowała 1000 zł. W okresie wyprzedaży cenę lodówki obniżono o 30%, a po okresie

wyprzedaży cenę podniesiono o 20% ceny z wyprzedaży. Oblicz, o ile procent zmieniła się cena

lodówki po wyprzedaży w stosunku do ceny przed wyprzedażą.

Zapisz obliczenia i sformułuj odpowiedź.

22.W tabeli przedstawiono procentowy rozkład ocen ze sprawdzianu z matematyki w pewnej klasie.

niedostateczny dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący

3% 20% 17% 48% 10% 2%

Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Miara kąta środkowego części diagramu kołowego ilustrującego, jaki procent wszystkich ocen

stanowią co najwyżej oceny dobre, wynosi

  A. 88°   B. 158,4°   C. 264°   D. 316,8°
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23.Średnia wieku rodziców i trojga ich dorosłych dzieci jest równa 38. Po dodaniu wieku dwóch

wnuczek średnia zmniejszyła się o 10. Po ile lat mają wnuczki, jeżeli różnica ich wieku jest równa

2 lata?

Zapisz obliczenia i sformułuj odpowiedź.

24.W turnieju piłkarskim wzięło udział 8 drużyn. Każda drużyna rozegrała jeden mecz z każdą z

pozostałych drużyn. Oblicz, ile spotkań odbyło się w tym turnieju piłkarskim.

Zapisz rozwiązanie.

25.Na rysunku przedstawiono snop światła padający z latarni zawieszonej nad murawą boiska

sportowego. Na jakiej wysokości znajduje się ta latarnia?

Uzupełnij odpowiedź.

Wpisz w lukę odpowiednią liczbę.

Odpowiedź: Latarnia znajduje się na wysokości ____ m.
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