
IMIĘ I NAZWISKO:

KLASA:

GRUPA

A

SPRAWDZIAN NR 6 KARMENA DOMIN-
MASZKIEWICZ

 

1. W tabeli podano wartość odżywczą poszczególnych składników płatków kukurydzianych.

Wartość odżywcza w 100 g w 1 porcji

białko 8,3 g 2,5 g

węglowodany 81,3 g 24,4 g

kwasy tłuszczowe nasycone 0,24 g 0,07 g

błonnik 3,0 g 0,9 g

sód 0,74 g 0,22 g

Korzystając z tabeli, uzupełnij zdania.

Wpisz w każdą lukę odpowiednią liczbę.

W 100 g płatków kukurydzianych, po zaokrągleniu do części dziesiątych, jest ____ g kwasów

tłuszczowych nasyconych.

W jednej porcji płatków kukurydzianych, po zaokrągleniu do jedności, jest ____ g błonnika.
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2. 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

3. Na rysunku przedstawiony jest ostrosłup prawidłowy czworokątny i niektóre jego wymiary.

Uzupełnij zdanie tak, aby było prawdziwe.

Wpisz w lukę odpowiednią liczbę.

Wysokość tego ostrosłupa jest równa ____ cm.
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4. Oceń prawdziwość każdego zdania.

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

A. Graniastosłup, który ma 14 wierzchołków, ma 9 ścian. P F

B. Graniastosłup, który ma 14 wierzchołków, ma 14 krawędzi. P F

5. Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Wyrażenie , doprowadzone do najprostszej

postaci, jest równe wyrażeniu

  A.

  B.

  C.

  D.

6. Antek i Bartek mają łącznie 18 modeli samochodów. Gdyby Bartek dał Antkowi 2 swoje modele

samochodów, to okazałoby się, że mają ich po tyle samo.

Oceń prawdziwość każdego zdania.

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

A. Bartek ma 11 modeli samochodów. P F

B. Bartek ma o 2 modele samochodów więcej niż Antek. P F
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7. 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)

    

    

    

    

Wszelkie prawa zastrzeżone          Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 4



8. Kasia oszczędzała przez rok pieniądze na laptopa. W ostatnim dniu każdego miesiąca

sprawdzała stan swoich oszczędności. W styczniu wynosił on 150 zł, w lutym 250 zł, w marcu –

400 zł, w kwietniu – 500 zł, w maju – 670 zł, w czerwcu – 850 zł, w lipcu – 900 zł, w sierpniu – 1

000 zł, we wrześniu – 1 120 zł, w październiku – 1 310 zł, w listopadzie – 1 400 zł, w grudniu –

1 610 zł.

Uzupełnij tabelę oraz przedstaw dane w niej zawarte w postaci diagramu słupkowego.

Miesiąc Kwota, jaką zaoszczędziła Kasia w danym miesiącu (zł)

I ________

II ________

III ________

IV ________

V ________

VI ________

VII ________

VII ________

IX ________

X ________

XI ________

XII ________
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9. Dany jest okrąg o promieniu równym 7x + 4. Odległość prostej od środka tego okręgu jest równa

4x + 16. Oblicz, dla jakich wartości x prosta i okrąg są styczne.

Zapisz rozwiązanie i sformułuj odpowiedź.

10.Julka przejechała na rowerze 1 550 m. Podczas jazdy koła jej roweru zrobiły po 1 000 obrotów.

Oblicz promień koła roweru Julki. Przyjmij, że p = 3,1.

11.Uzupełnij zdanie tak, aby było prawdziwe.

Wpisz w lukę odpowiednią liczbę.

Obwód prostokąta ABCD jest równy 20 cm. Jeżeli dłuższy bok prostokąta zmniejszymy o 2 cm, a

krótszy zwiększymy o 2 cm, to otrzymamy kwadrat. Pole prostokąta ABCD jest równe ____ cm2.

12.Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Stosunek pola kwadratu o przekątnej  do pola kwadrat o przekątnej  jest równy

  A.   B.   C.   D.                
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13.Opisz w punktach konstrukcję kąta o mierze 135°.

14.Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Przyprostokątna b ma długość

  A.

  B.

  C.

  D.

15.Oceń prawdziwość każdego zdania.

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

A. Graniastosłup prawidłowy czworokątny ma tyle samo krawędzi co ostrosłup
prawidłowy sześciokątny.

P F

B. Prostopadłościan ma tyle samo ścian co czworościan. P F
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16.Uzupełnij tabelę.

Wpisz w każdą lukę odpowiednia liczbę.

Liczba zapisana cyframi arabskimi Liczba zapisana przy pomocy znaków rzymskich

2 968 ________

________ MCMLXIX

1 894 ________

________ MMCDXCVI

17.W tabeli przedstawiono skład chemiczny wody mineralnej produkowanej na terenie województwa

świętokrzyskiego.

KATIONY
[mg/l]

 sodowy 34,90

potasowy  9,90

magnezowy  28,19

 wapniowy  119,28

ANIONY
[mg/l]

chlorkowy  31,91

 siarczanowy(VI)  144,40

wodorowęglanowy  378,31

Na podstawie tabeli oblicz, ile razy większa jest łączna masa wszystkich anionów od łącznej

masy wszystkich kationów w tej wodzie. Wynik podaj z dokładnością do 1.

Zapisz rozwiązanie i sformułuj odpowiedź.
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18.Zapisz nierówność opisującą wszystkie liczby rzeczywiste większe od najmniejszej liczby

pierwszej, która przy dzieleniu przez 13 daje resztę 12, a następnie zilustruj tę nierówność na osi

liczbowej.

19.
Wyrażenie  zapisz w postaci potęgi liczby a, gdzie a ≠ 0.

Zapisz rozwiązanie.

20.W tarczę z polami oznaczonymi numerami od 1 do 10 strzelec trafił 200 razy. W pole z numerem

10 trafił 40 razy, 46 razy trafił w pole oznaczone numerem 9, 34 razy w pole z numerem 8, 38

razy w pole z numerem 7, 10 razy w pole z numerem 6, 4 razy w pole z numerem 5, a w pole z

numerem 4 pozostałą liczbę razy.

Przedstaw dane w postaci tabeli, diagramu słupkowego oraz diagramu kołowego.

21.Bok rombu ma długość , a jego przekątne mają długość p i 2p.

Oceń prawdziwość każdego zdania.

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

A. Pole rombu jest 4 razy większe od pola kwadratu, którego bok ma długość
równą p.

P F

B. Przekątna kwadratu o boku p jest krótsza od dłuższej przekątnej rombu. P F
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22.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

23.Dane są dwa trójkąty prostokątne przystające. Jedna z przyprostokątnych w pierwszym trójkącie

ma długość 4 cm, natomiast długość jednego z boków drugiego trójkąta jest równa 5 cm. Ile

centymetrów ma obwód każdego z tych trójkątów?

Zapisz obliczenia i sformułuj odpowiedź.

24.Dany jest odcinek AB. Czy przy pomocy symetralnej da się skonstruować odcinek sześć razy

krótszy?

Zapisz odpowiedź i jej uzasadnienie.
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25.Połącz podstawę graniastosłupa z liczbą jego krawędzi.

Wpisz w każdą lukę odpowiednią literę.

I. dwunastokąt
II. dziewięciokąt
III. sześciokąt
IV. dziesięciokąt

A. 18
B. 30
C. 36
D. 27
E. 24

I – ____ II – ____ III – ____ IV – ____
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