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1. Oceń, czy poprawnie zapisano wyrażenia opisujące przedstawione sytuacje.

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

A. Na pierwszej półce stoi x książek, a na drugiej o 50 książek więcej. Liczbę
książek ustawionych na drugiej półce opisuje wyrażenie x + 50.

P F

B. Bułka kosztuje 0,35 zł. Koszt zakupu w złotych x bułek opisuje wyrażenie
0,35 + x.

P F

C. Asia ma x lat, a Basia jest od niej dwa razy starsza. Wiek Basi opisuje
wyrażenie 2 + x.

P F

D. W ogrodzie rosło x jabłoni i trzy razy więcej śliw. Liczbę śliw rosnących w
ogrodzie opisuje wyrażenie 3x.

P F

2.

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 ma ____ miejsca zerowe: ________.

d) Dla argumentu 4 funkcja przyjmuje wartość ____.
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3. Wojtek rzuca jeden raz sześcienną kostką, której dwie ścianki są koloru niebieskiego, jedna

czerwonego, a pozostałe są białe.

Oceń prawdziwość każdego zdania.

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

A. Szansa wyrzucenia przez Wojtka koloru białego jest równa . P F

B. Szansa wyrzucenia przez Wojtka koloru innego niż biały jest równa . P F

4. Zaznacz poprawną odpowiedź.

W ciągu 1 minuty serce człowieka kurczy się około 75 razy. Podczas 1 skurczu serce przetacza

60 cm3 krwi. Ile litrów krwi przetacza serce w ciągu 2 minut?

  A. Około 0,09 l

  B. Około 0,9 l

  C. Około 9 l

  D. Około 90 l

5. Zosia policzyła swoje oceny cząstkowe i zapisała w tabeli, jaką część wszystkich jej ocen stanowią

poszczególne stopnie.

Wpisz w każdą lukę odpowiednią liczbę.

Ocena
 Liczba opisująca część wszystkich ocen

 Ułamek zwykły  Ułamek dziesiętny

1   

 2  0,0625

 3   

 4   0,40625

 5   0,25

 6   
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6. Sławek ma 20 zł. Oszacuj, czy wystarczy mu pieniędzy na zakup dwóch chlebów po 2,75 zł za

sztukę, dwóch kilogramów ziemniaków po 1,90 zł za 1 kg, a także trzech kilogramów jabłek po

2,99 zł za kilogram.

Zapisz odpowiedź.

7. Zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi.

Które wyrażenia mają wartość ujemną?

  A.

  B.

  C.

  D.

8. Spodnie kosztowały 210 zł. Cenę spodni obniżano dwukrotnie. Pierwsza obniżka wynosiła 15%,

po drugiej obniżce cena spodni równa jest 160,65 zł. O ile procent obniżono cenę spodni podczas

drugiej obniżki?

Zapisz obliczenia i sformułuj odpowiedź.

9. Dane są dwie sumy algebraiczne:  i .

Oblicz różnicę pierwszej i drugiej.

Zapisz rozwiązanie.
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10.Marek zapłacił łącznie za kalkulator i książkę 152 zł. Na kalkulator wydał 30% swoich

oszczędności, a na książkę  swoich oszczędności. Oblicz, ile oszczędności miał Marek.

Zapisz obliczenia i sformułuj odpowiedź.

11.Przedstawione na rysunku proste k i l są równoległe.

Uzupełnij zdania tak, aby były prawdziwe.

Wpisz w każdą lukę odpowiednią informację.

I. Kąty 1 i 6 to kąty ________________.

II. Kąty 2 i 5 to kąty ________________ .

12.Oblicz długość łuku okręgu o promieniu 4 cm, na którym oparty jest kąt środkowy o mierze 45°.

Zapisz obliczenia i sformułuj odpowiedź.
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13.W prostokąt, którego dłuższy bok ma długość 12, a krótszy 6, wpisano półkole jak na rysunku

obok. Oblicz pole zacieniowanej figury.

Zapisz rozwiązanie.

14.Średnica podstawy stożka ma długość równą 18 cm. Wysokość stożka jest równa połowie jego

tworzącej. Oblicz długość tworzącej tego stożka.

Zapisz rozwiązanie.
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15.Na rysunku przedstawiono kąt ostry ABC oraz półproste BD, BE, BF i BG, takie że 

� , � , � , � , � .

Zaznacz poprawną odpowiedź.

Która półprosta jest dwusieczną tego kąta?

  A. BD

  B. BE

  C. BF

  D. BG

16.Uzupełnij tabelę.

Wpisz w każdą lukę odpowiednią liczbę.

Rodzaj ostrosłupa Liczba krawędzi Liczba wierzchołków Liczba ścian

czworokątny ________ ________ ________

dwunastokątny ________ ________ ________

dwudziestokątny ________ ________ ________
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17.Oblicz iloczyn liczb  i 5,999, a następnie wynik zaokrąglij do części setnych.

Zapisz obliczenia i sformułuj odpowiedź.

18.W sklepie 1 kg jabłek kosztuje 2,60 zł. 1 kg bananów jest o 1,60 zł droższy od 1 kg jabłek, a cena

1 kg winogron jest 1,5 razy wyższa od ceny bananów. Kasia w tym sklepie kupiła 2,25 kg jabłek,

1,75 kg bananów i 0,7 kg winogron. Zapłaciła banknotem 100-złotowym. Oblicz, ile złotych reszty

otrzymała Kasia.

Zapisz rozwiązanie i sformułuj odpowiedź.

19.Oceń prawdziwość każdego zdania.

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

A. Wartość wyrażenia  jest mniejsza od wartości wyrażenia . P F

B. Wartość wyrażenia ,dla każdej liczby naturalnej n jest większa od 1. P F
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20.Oceń prawdziwość każdego zdania.

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

A. Wartość wyrażenia  jest równa P F

B. Wartość wyrażenia  jest równa P F

C. Wartość wyrażenia  jest równa P F

21.Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Połowa wartości wyrażenia  jest równa

  A. 6   B. 3   C. 2   D. 1

22.Uzupełnij zdanie tak, aby było prawdziwe.

Wpisz w każdą lukę odpowiednią liczbę.

Punkty A = (–1, –1) i D = (–1, 5) są wierzchołkami prostokąta ABCD, którego jedną z osi symetrii

jest oś y układu współrzędnych. Wierzchołki B i C tego prostokąta mają współrzędne: B = (____ ,

____ ), C = (____ , ____ ).
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23.W półkole o promieniu długości 2 wpisano trójkąt równoramienny jak na rysunku poniżej. Oblicz

pole zacieniowanej figury.

Zapisz rozwiązanie.

24.Uzupełnij tabelę.

Wpisz w każdą lukę odpowiednią liczbę.

Nazwa parku
Powierzchnia [w

ha]
Powierzchnia [w

km2]
Powierzchnia [w

m2]

Poleski Park Narodowy 9762 ________ ________

Babiogórski Park
Narodowy

________ 33,91 ________

Gorczański Park Narodowy ________ ________ 70 310 000

25.Skonstruuj kąt o mierze 75°, wykorzystując

a) kwadrat i trójkąt równoboczny o wspólnym boku.

b) dwa trójkąty równoboczne o wspólnym boku.
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