
IMIĘ I NAZWISKO:

KLASA:

GRUPA

A

SPRAWDZIAN NR 4 KARMENA DOMIN-
MASZKIEWICZ

 

1. Marysia kupiła cukierki orzechowe, kokosowe i owocowe, a następnie zmieszała je odpowiednio w

stosunku 3 : 1 : 4.

Uzupełnij tabelę.

Wpisz w każdą lukę odpowiednią liczbę.

Rodzaj
cukierków

Część mieszanki, jaką stanowią cukierki,
zapisana w postaci ułamka zwykłego

nieskracalnego

Część mieszanki, jaką stanowią
cukierki, zapisana w postaci ułamka

dziesiętnego

Orzechowe ________ ________

Kokosowe ________ ________

Owocowe ________ ________

2. Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Pani Ola kupiła na firanki 8 m materiału po 25,20 zł za metr. Za materiał zapłaciła

  A. mniej niż 200 zł.

  B. więcej niż 200 zł, ale mniej niż 210 zł.

  C. więcej niż 210 zł, ale mniej niż 250 zł.

  D. więcej niż 250 zł.
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3. Zaznacz poprawne dokończenie każdego zdania.

Narty w grudniu kosztowały 820 zł, a w marcu ich cenę obniżono o 30%, czyli o 0,30 · 820 zł.

Cenę nart obniżono o

  A. 22,60 zł

  B. 24,60 zł

  C. 226 zł

  D. 246 zł

Po tej obniżce cena nart była równa

  A. 246 zł

  B. 492 zł

  C. 574 zł

  D. 1066 zł

4. Wypisz wszystkie punkty, których druga współrzędna jest większa od 2.
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5. Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Prostokąt ABCD podzielono dwiema prostymi prostopadłymi, z których każda przechodzi przez

środki przeciwległych boków. Stosunek pola najmniejszego z powstałych prostokątów do pola

prostokąta ABCD jest równy

  A.   B.   C.   D.

6. Zapisz liczby za pomocą znaków rzymskich:

  A. 254: ________

  B. 420: ________

  C. 560: ________

  D. 1090: ________

7. W 2010 roku sady w Polsce zajmowały powierzchnię około 374 tys. ha. W porównaniu z

powierzchnią sadów w 2002 roku powierzchnia sadów w 2010 roku była większa o około 103 tys.

ha.

Uzupełnij zdanie, tak aby było prawdziwe. Zaznacz literę przyporządkowaną odpowiedniej liczbie.

Powierzchnia sadów w Polsce w 2010 roku była około A / B / C / D razy większa od powierzchni

sadów w 2002 roku.

  A. 1,08

  B. 1,25

  C. 1,20

  D. 1,38

8. Oceń prawdziwość każdego zdania.

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

A. Bok kwadratu, którego pole jest równe 0,0625 m2, ma długość 25 cm. P F

B. Przeciwprostokątna trójkąta prostokątnego o przyprostokątnych 

jest równa 2,5.
P F
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9. Na diagramie przedstawiono kształtowanie się przewozu pasażerów środkami transportu

publicznego według rodzajów transportu w latach 2000–2008.

Zaznacz poprawną odpowiedź.

Ile procent liczby wszystkich pasażerów w 2008 roku stanowili pasażerowie korzystający

z transportu kolejowego?

  A. Około 70%.

  B. Około 50%.

  C. Około 40%.

  D. Około 30%.

10.Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Narty w marcu kosztowały 820 zł, a w grudniu podrożały o 30%. Cena nart po podwyżce była

równa

  A. 574 zł

  B. 986 zł

  C. 1066 zł

  D. 1148 zł
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11.Zapisz za pomocą wzoru: liczba c jest średnią arytmetyczną liczb a i b, a następnie z zapisanego

wzoru wyznacz a.

Zapisz rozwiązanie.

12.Do dwóch naczyń wlano łącznie 20 litrów wody. Jeżeli z drugiego naczynia przelejemy do

pierwszego 5 litrów wody, to w pierwszym naczyniu będzie trzy razy więcej wody niż w drugim.

Napisz układ równań opisujący tę sytuację.

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

Oceń prawdziwość każdego zdania.

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

A. Suma miar kątów a i b jest równa 180°. P F

B. Miara kąta a jest równa mierze kąta g. P F
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14.

Zaznacz poprawną odpowiedź.

Na rysunku przedstawiono dwa styczne zewnętrznie okręgi o różnych promieniach. Ile jest

prostych stycznych równocześnie do obu okręgów?

  A. 1   B. 2   C. 3   D. 4

15.Uzupełnij równości.

Wpisz w każdą lukę odpowiednią liczbę.

a) 0,2 l = ________ dm3 = ________ cm3 = ________ ml = ________ mm3

b) ________ l = 5 dm3 = ________ cm3 = ________ ml = ________ mm3

c) ________ l = ________ dm3 = 2 cm3 = ________ ml = ________ mm3

d) ________ l = ________ dm3 = ________ cm3 = ________ ml = 13 mm3

16.Bicykl jest rowerem dwukołowym, z wielkim przednim kołem i małym tylnym. Stosunek obwodu

dużego koła do obwodu małego koła wynosi 4 : 1, a suma ich obwodów jest równa 5,5 m.

Zapisz nierówność opisującą liczbę kilometrów, jaką musiałby przejechać rowerzysta na bicyklu,

aby duże koło jego roweru wykonało co najmniej 3 250 obrotów, a następnie zaznacz na osi

liczbowej rozwiązanie tej nierówności.

                

Wszelkie prawa zastrzeżone          Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 6



17.Porównaj wartości wyrażeń  oraz .

Zapisz rozwiązanie.

18.Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Wyrażenie  jest równe wyrażeniu

  A.   B.   C.   D.

19.Zaznacz wszystkie poprawne dokończenia zdania.

Wartość wyrażenia  jest równa

  A.   B.   C.   D.

20.Doprowadź wyrażenie do najprostszej postaci.

Wpisz w każdą lukę odpowiednią liczbę.

 ________

 ________
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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 II klasie pewnego gimnazjum jest 12 dziewcząt i 18 chłopców. Dziewczęta mają średnio po

150 cm wzrostu, a chłopcy po 160 cm.

Ile jest równy średni wzrost ucznia tej klasy?

Zapisz obliczenia i sformułuj odpowiedź.

23.Na rysunku przedstawiono kąty środkowe a i b. Wyznacz miarę kąt b wiedząc, że jego miara jest

o 80° większa od miary kąta a.

Zapisz obliczenia i sformułuj odpowiedź.
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24.Skonstruuj kąt o mierze 75°, wykorzystując

a) kwadrat i trójkąt równoboczny o wspólnym boku.

b) dwa trójkąty równoboczne o wspólnym boku.

25.Bartek zbudował z plasteliny model ostrosłupa prawidłowego trójkątnego, którego wszystkie

krawędzie miały długość 5 cm. Następnie plastelinę, z której była zbudowana bryła, podzielił na 2

części i z każdej z nich ulepił kulę. Jedna z części miała objętość cztery razy większą od drugiej.

Oblicz objętość mniejszej kuli. Wynik podaj z dokładnością do 0,1. Przyjmij, że  oraz 

.

Zapisz rozwiązanie.
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