
IMIĘ I NAZWISKO:

KLASA:

GRUPA

A

SPRAWDZIAN NR 5 KARMENA DOMIN-
MASZKIEWICZ

 

1. Na diagramie słupkowym przedstawiono wyniki rocznej klasyfikacji zachowania w pewnym

gimnazjum.

Zaznacz poprawną odpowiedź.

Ile dziewcząt uzyskało wzorowe zachowanie, jeżeli w tym gimnazjum było ich 250?

  A. 22   B. 28   C. 55   D. 70                
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2. W układzie współrzędnych przedstawiono położenie punktów: A, B, P, T.

Oceń prawdziwość każdego zdania.

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

A. Punkt  ma współrzędne (0, 4). P F

B. Punkt  ma współrzędne (5, 2). P F

3.

Przedstawione na rysunku proste m i k są równoległe.

Oceń prawdziwość każdego zdania.

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

A. Miara kąta  jest równa 60°. P F

B. Miara kąta  jest równa 60°. P F
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4.

Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Przyprostokątna a tego trójkąta ma długość

  A.

  B.

  C.

  D.

5. W lipcu 2010 roku na terenie gminy Suchożebry znajdowały się 43 bocianie gniazda. Każde

gniazdo zamieszkiwała para dorosłych bocianów wraz z potomstwem. Największa liczba młodych

ptaków w gnieździe była równa 5, a sytuacja taka miała miejsce w pięciu gniazdach. Łącznie

wszystkie pary miały 110 młodych bocianów.

Uzupełnij zdania, tak aby były prawdziwe. Zaznacz litery przyporządkowane odpowiednim

informacjom.

Liczba bocianów, które gniazdowały w gminie Suchożebry w lipcu 2010 roku, to A / B / C / D.

A. 153 B. 178 C. 196 D. 221

Liczba gniazd, w których było 5 młodych bocianów, stanowiła A / B / C / D liczby gniazd, w których

znajdowało się mniej niż 5 młodych bocianów.

A.  B.  C.  D. 

W lipcu 2010 roku w gminie Suchożebry liczba dorosłych bocianów stanowiła około A / B / C / D

wszystkich bocianów.

A. 23% B. 33% C. 39% D. 44%
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6. Oblicz wartość wyrażenia.

Wpisz w każdą lukę odpowiednią liczbę.

 = ____ 

 = ____

7. Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Wartość wyrażenia 2(3a – 1) – (a + 2b) dla a = 1 i b = –1 jest równa

  A. 1   B. 3   C. 4   D. 5

8. Treść zadania: Rzeka A w ciągu 1 sekundy wprowadza do pewnego jeziora k m3 wody. Natomiast

rzeka B w ciągu 1 sekundy wprowadza do tego jeziora 6,5 m3 wody. Wyznacz k, jeżeli wiadomo,

że rzeka A w ciągu 5 minut wprowadza do tego jeziora tyle samo wody co rzeka B w ciągu 3

minut.

Zapisz obliczenia i sformułuj odpowiedź.
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9. W igrzyskach olimpijskich w Melbourne w 1956 roku i w Los Angeles w 1984 roku łącznie brało

udział 212 ekip narodowych. Gdyby do Melbourne przybyło dwa razy więcej ekip narodowych, to

wtedy w Melbourne byłoby o 4 ekipy narodowe więcej niż w Los Angeles. Ile ekip uczestniczyło w

igrzyskach olimpijskich w Melbourne?

Zapisz rozwiązanie.

10.Narysuj układ współrzędnych i zaznacz w nim 4 punkty, których współrzędne spełniają warunek

y = x + 1.

11.Na rysunku przedstawiono dwa koła. Jaką część pola dużego koła stanowi pole zamalowanego

koła?

Zaznacz poprawną odpowiedź.

  A.   B.   C.   D.                
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12.Czy działka o powierzchni 14 ha jest 1 000 razy mniejsza od działki o powierzchni 14 000 m2 ?

Zaznacz Tak lub Nie oraz poprawne uzasadnienie.

A. Tak,
ponieważ

C. 14 000 : 14 = 1 000.

B. Nie, D. 14 ha > 14 000 m2.

13.Oceń prawdziwość każdego zdania.

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

Trójkąty ABC i PQR są podobne. Boki trójkąta ABC mają długości 8 cm, 12 cm i 13 cm.

A. Jeśli najkrótszy bok trójkąta PQR ma długość 4 cm, to pozostałe boki mają
6 cm i 6,5 cm.

P F

B. Obwód trójkąta PQR jest równy iloczynowi kwadratu skali podobieństwa i
obwodu trójkąta ABC.

P F

C. Jeśli średni bok trójkąta PQR jest o 3 cm krótszy od długości średniego
boku trójkąta ABC, to obwód trójkąta PQR jest o 9 cm krótszy od obwodu
trójkąta ABC.

P F

14.Narysuj dowolny trójkąt ostrokątny ABC, a następnie narysuj trójkąt symetryczny do trójkąta ABC
względem prostej zawierającej najdłuższy z boków.
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15.Narysuj dowolny odcinek AB, a następnie przy pomocy symetralnych skonstruuj odcinek CD,

którego długość jest równa  długości odcinka AB.

16.Używając tylko raz każdego znaku rzymskiego: I, V, X, L, C, M, tworzymy liczbę.

Uzupełnij zdania tak, aby były prawdziwe.

Wpisz w każdą lukę odpowiednią liczbę.

Najmniejszą liczbą jest ____________ .

Największą liczbą jest ____________ .

17.Oblicz odległość między punktami A i B.

Zapisz obliczenia i sformułuj odpowiedź.
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18.
 MUZEUM W PIESKOWEJ SKALE

Wystawa
Bilet

normalny
Bilet

ulgowy
Bilet

rodzinny

„Przemiany stylowe w dziejach sztuki
europejskiej”

11 zł 7 zł 38 zł

„Galeria Malarstwa Angielskiego” 8 zł 5 zł 29 zł

Oceń prawdziwość każdego zdania.

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

A. Cena biletu ulgowego na wystawę „Galeria Malarstwa Angielskiego” jest o
40% niższa od ceny biletu normalnego na tę wystawę.

P F

B. Cena biletu rodzinnego na wystawę „Galeria Malarstwa Angielskiego”
stanowi ponad 76% ceny biletu normalnego na wystawę „Przemiany
stylowe w dziejach sztuki europejskiej”.

P F

C. Koszt 2 biletów normalnych i 3 biletów ulgowych na wystawę „Galeria
Malarstwa Angielskiego” jest o 31% wyższy od ceny biletu rodzinnego na tę
wystawę.

P F

19.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.

Wszelkie prawa zastrzeżone          Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 8



20.Wypisz wszystkie punkty, których rzędna jest liczbą mniejszą od odciętej.

21.Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

W 2002 roku sady w Polsce zajmowały powierzchnię około 271 tys. ha. Do roku 2010

powierzchnia sadów wzrosła o około 103 tys. ha. Od 2002 roku do 2010 roku powierzchnia

sadów w Polsce wzrosła o około

  A. 10 300 km2

  B. 38 400 km2

  C. 1 030 km2

  D. 3 840 km2
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22.Zaznacz poprawne dokończenie każdego zdania.

Działka o powierzchni 12 arów ma kształt prostokąta. Na planie wymiary tej działki wynoszą 15

cm x 20 cm.

a) Plan działki sporządzony jest w skali

  A. 1 : 200

  B. 1 : 400

  C. 1 : 2 000

  D. 1 : 4 000

b) Krótszy bok tej działki ma długość

  A. 30 m

  B. 60 m

  C. 300 m

  D. 600 m

23.Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Stosunek pól dwóch trójkątów równobocznych jest równy . Wysokość mniejszego z tych

trójkątów jest równa  Większy z tych trójkątów ma bok o długości

  A.   B.   C.   D.

24.Narysuj dowolny trójkąt równoboczny, a następnie znajdź jego obraz w symetrii względem

prostej l przechodzącej przez środki dwóch boków tego trójkąta.
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25.Uzasadnij, że trójkąt równoboczny, którego bok ma długość 3 cm, można wpisać w okrąg o

promieniu długości  cm.

Zapisz uzasadnienie.
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