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1. Uzupełnij zdanie tak, aby było prawdziwe.

Wpisz w lukę odpowiednią liczbę.

Iloraz potęg  oraz  można zapisać w postaci potęgi o podstawie  i wykładniku ____.

2. Uzupełnij zapisy w notacji wykładniczej podanych liczb.

Wpisz w każdą lukę odpowiednią liczbę.

60 000 000 = 6 · 10 000 000 = 6 · 10____ 

24 800 000 = 2,48 · 10 000 000 = 2,48 · 10____ 

8 800 000 = 8,8 · 1 000 000 = ____ · 10____

3. Chłopcy witają się ze sobą przez podanie ręki. Liczbę uścisków dłoni n chłopców opisuje

wyrażenie .

Uzupełnij zdanie tak, aby było prawdziwe.

Wpisz w lukę odpowiednią liczbę.

Dwunastu chłopców wymieni ____ uścisków.

4.
Rozwiąż układ równań  metodą podstawiania.

Zapisz rozwiązanie.
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5. Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Okrąg wpisany w trójkąt

  A. nie ma punktów wspólnych z trójkątem.

  B. ma dokładnie jeden punkt wspólny z trójkątem.

  C. ma dokładnie dwa punkty wspólne z trójkątem.

  D. ma dokładnie trzy punkty wspólne z trójkątem.

6. Używając tylko raz każdego znaku rzymskiego: I, V, X, C, D, tworzymy liczbę.

Uzupełnij zdania tak, aby były prawdziwe.

Wpisz w każdą lukę odpowiednią liczbę.

Najmniejszą liczbą jest ________ .

Największą liczbą jest ________ .

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.

Wartość wyrażenia  jest równa wartości wyrażenia

  A. 51   B.   C.   D. 5–1

9. Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Cena telewizora LCD przed 15% obniżką wynosiła 3 400 zł. Cena telewizora po obniżce jest

równa

  A. 2 890 zł   B. 3 060 zł   C. 3 385 zł   D. 3 910 zł

    

    

    

    

                

                

                

Wszelkie prawa zastrzeżone          Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 2



10.W którym zestawie podano prawidłowe współrzędne punktów zaznaczonych na rysunku?

Zaznacz poprawną odpowiedź.

  A. K(0, 2), L(–3, –2), M(1, –4)

  B. K(2, 0), L(–2, –3), M(1, –4)

  C. K(0, 2), L(–2, –3), M(–4, 1)

  D. K(0, 2), L(–2, –3), M(1, –4)

11.Grupa młodzieży z jednej ze szkół średnich wzięła udział w ankiecie. Diagram umieszczony obok

ilustruje rozkład odpowiedzi na pytanie: Jaki jest twój ulubiony owoc?.
14 osób spośród ankietowanych uznało, że ich ulubionymi owocami są truskawki.

a) Ile osób uczestniczyło w badaniu?

b) Ile osób za swój ulubiony owoc uznało jabłka?

Zapisz rozwiązanie.
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12.Zaznacz poprawną odpowiedź.

Rzucamy dwa razy kostką sześcienną, której siatkę przedstawiono na rysunku. Z otrzymanych

wyników tworzymy liczbę dwucyfrową, wynik pierwszego rzutu to cyfra dziesiątek, wynik drugiego

rzutu to cyfra jedności. Otrzymanie której liczby jest najbardziej prawdopodobne?

  A. 32   B. 21   C. 12   D. 11

13.

Przedstawione na rysunku proste k i m są równoległe. Oblicz miary kątów trójkąta ABC.

Zapisz obliczenia i sformułuj odpowiedź.
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14.Narysuj dowolny kwadrat ABCD, a następnie narysuj kwadrat symetryczny do kwadratu ABCD
względem prostej przechodzącej przez wierzchołek A i niezawierającej żadnego boku kwadratu

ABCD.

15.Skonstruuj kąt o mierze 105°.

16.Zaznacz wszystkie poprawne dokończenia zdania.

Aby liczba 4646464* była podzielna przez 6, należy w miejsce * wstawić cyfrę

  A. 2

  B. 3

  C. 4

  D. 6

  E. 8
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17.Powierzchnia łąk kośnych w Ojcowskim Parku Narodowym w wyniku sukcesji drzew i krzewów

zmniejszyła się z 14,47 ha na początku 1961 roku do 4,86 ha na koniec 1988 roku. Oblicz, o ile

m2 zmniejszała się średnio w ciągu roku powierzchnia łąk kośnych? Wynik podaj z dokładnością

do jedności.

Zapisz obliczenia i sformułuj odpowiedź.

18.Ania przed wyjazdem wakacyjnym kupiła cztery książki: 2 powieści przygodowe, rozmówki

polsko-angielskie i przewodnik turystyczny. Jedna powieść przygodowa kosztowała x zł, a druga

była od niej o 8 zł droższa. Cena przewodnika stanowiła 0,75 łącznego kosztu powieści

przygodowych. Rozmówki były o połowę tańsze od przewodnika. Płacąc za wybrane produkty,

otrzymała 10% rabatu.

Napisz wyrażenie opisujące kwotę, jaką Ania zapłaciła za wybrane książki.

19.W pierwszym półroczu Kasia otrzymałą z matematyki x ocen bardzo dobrych. Ocen dobrych

miała dwa razy mniej niż bardzo dobrych, a dostatecznych o dwie mniej niż dobrych. Suma

uzyskanych przez Kasię ocen bardzo dobrych była dwukrotnie większa od sumy ocen dobrych i

dostatecznych. Zapisz równanie z niewiadomą x, opisujące warunki zadania, a następnie

sprawdź, czy liczba 6 spełnia to równanie.

Zapisz rozwiązanie.
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20.

Na rysunku przedstawiono okrąg o środku w punkcie S i prostą styczną do niego w punkcie B.

Długość odcinka BA jest równa 9 cm, a kąt BSA ma miarę 60°.

Oblicz pole koła o promieniu takim jak promień okręgu.

Zapisz rozwiązanie i odpowiedź.

21.Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Przez punkt P nienależący do okręgu poprowadzono proste l i k styczne do okręgu. Odległość

punktu P od punktu styczności okręgu i prostej l jest równa 6 cm. Odległość punktu P od punktu

styczności okręgu i prostej k jest równa

  A.  cm   B.  cm   C.  cm   D.  cm                
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22.Jak powinny być położone trzy różne punkty na płaszczyźnie, aby utworzona z nich figura miała

dokładnie 3 osie symetrii?

Wykonaj odpowiedni rysunek.

23.Promień okręgu opisanego na równoramiennym trójkącie prostokątnym jest równy .

Jaką długość ma ramię tego trójkąta?

Zapisz rozwiązanie.

24.Z walca, którego przekrój osiowy jest kwadratem, wytoczono możliwie największą kulę. Oblicz,

jaki procent całego materiału stanowią odpady.

Zapisz obliczenia i sformułuj odpowiedź.
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25.Uzupełnij zdanie tak, aby było prawdziwe.

Wpisz w każdą lukę odpowiednią liczbę.

Tomek wlał sok do prostopadłościennego naczynia o wymiarach wewnętrznych 30 cm x 25 cm x

4 cm. Pojemność tego naczynia jest równa ________ dm3 czyli ________ hl, czyli ________ ml.
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