
IMIĘ I NAZWISKO:

KLASA:

GRUPA

A

SPRAWDZIAN NR 7 KARMENA DOMIN-
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1. Basia ma 200 zł oszczędności. Postanowiła przeznaczyć te pieniądze na bilety wstępu na basen.

Bilet uprawniający do godzinnego korzystania z basenu kosztuje 14 zł. Istnieje również możliwość

zakupienia karnetu za kwotę 56 zł, który uprawnia do przebywania na basenie 5 razy po jednej

godzinie. Przez ile najwięcej godzin może za swoje oszczędności przebywać na tym basenie

Basia?

Zapisz obliczenia i sformułuj odpowiedź.

2. Oblicz.

Wpisz w każdą lukę odpowiednią liczbę.

a)  = ____ 

b)  = ____ 

c)  = ____

3. Oblicz wartość wyrażenia.

Wpisz w każdą lukę odpowiednią liczbę.

 ____ 

 ____
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4. Narysuj układ współrzędnych i zaznacz w nim cztery punkty, których druga współrzędna jest 2

razy większa od pierwszej.

5. Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Wartość wyrażenia  jest równa

  A.   B.   C.   D.

6. Połącz w pary równe wyrażenia.

Przy każdym numerze wpisz odpowiednią literę.

I. 6a2 + 13ab + 6b2 
II. 6a2 + 5ab – 6b2 
III. 6a2 – 5ab – 6b2

A. (2a + 3b)(3a + 2b)
B. (2a + 3b)(3a + 3b)
C. (2a + 3b)(3a – 2b)
D. (2a – 3b)(3a + 2b)
E. (2a – 3b)(3a – 2b)
F. (3a – 3b)(3a – 2b)

I – ____ II – ____ III – ____
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7. Zaznacz poprawną odpowiedź.

Którego układu równań rozwiązaniem jest para liczb x i y, taka, że x = 3, a y jest liczbą dwa razy

większą od x?

  A.

  B.

  C.

  D.

8. Narysuj wykres funkcji y = 2x – 3, której dziedziną jest zbiór liczb całkowitych większych od –2 i

mniejszych od 5.

9.
Nazwa
drzewa

Sekwoja
wiecznie
zielona

Daglezja
zielona

Eukaliptus
królewski

Świerk
sitkajski

Mamutowiec
olbrzymi

Eukaliptus
gałkowy

Wysokość
drzewa (m)

115,61 99,76 99,6 96,7 95,8 90,7

Zaznacz poprawną odpowiedź.

Ile spośród wymienionych w tabeli drzew ma wysokość większą od średniej wysokości tych

drzew?

  A. 2   B. 3   C. 4   D. 5
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10.Paweł odłożył do skarbonki następujące kwoty: 22 zł, 24 zł, 30 zł i 26 zł. W następnym tygodniu

również odłożył cztery kwoty, każda z nich była mniejsza o y zł od tych w tygodniu poprzednim.

Oblicz, jak zmieniła się średnia kwota oszczędności w drugim tygodniu w stosunku do średniej

kwoty w pierwszym tygodniu.

Zapisz obliczenia i sformułuj odpowiedź.

11.Kąt ostry trapezu równoramiennego jest trzy razy mniejszy od kąta rozwartego w tym trapezie.

Ile stopni ma kąt rozwarty trapezu?

Zapisz rozwiązanie.

12.Trójkąt prostokątny ABC jest podobny w skali k = 4 do trójkąta prostokątnego A1B1C1.

Oceń prawdziwość każdego zdania.

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

A. Obwód trójkąta A1B1C1 jest 4 razy mniejszy od obwodu trójkąta ABC. P F

B. Pole trójkąta A1B1C1 jest 8 razy mniejsze od pola trójkąta ABC. P F

13.Zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi.

Która figura ma dokładnie jedną oś symetrii?

  A. Kwadrat.

  B. Odcinek.

  C. Półprosta.

  D. Trójkąt równoramienny.

  E. Okrąg.

  F. Okrąg ze styczną.

    

    

    

    

    

    

Wszelkie prawa zastrzeżone          Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 4



14.Na rysunku przedstawiono kąt ostry ABC o mierze 70° oraz półproste BD, BE, BF i BG, takie że 

� , � , �  i � .

Półprosta BF jest dwusieczną kąta ABC. Oblicz miarę kąta CBD.

Zapisz obliczenia i sformułuj odpowiedź.

15.Uzupełnij zdanie tak, aby było prawdziwe.

Wpisz w lukę odpowiednią liczbę.

Długość promienia okręgu opisanego na trójkącie prostokątnym o długościach boków , 

,  jest równa ____.

16.Liczbę 0,52777777… można krócej zapisać w postaci 0,52(7), a liczbę 5,701010101… w postaci

5,7(01).

Uzupełnij tabelę.

Wpisz w każdą lukę odpowiednią liczbę.

Liczba Zaokrąglenie liczby do części setnych

0,2(5) ____

2,0(01) ____

7,(9) ____
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17.Do przygotowania jednej porcji dżemu wieloowocowego potrzeba 1,5 kg śliwek, 50 dag gruszek i

50 dag jabłek. Tak przygotowaną porcją dżemu można zapełnić dokładnie 15 słoików o

pojemności 200 ml każdy.

Zaznacz poprawną odpowiedź.

Ile śliwek użyto do przygotowania 4,8 l dżemu wieloowocowego według podanego przepisu?

  A. 120 dag   B. 160 dag   C. 200 dag   D. 240 dag

18.Uzupełnij zdanie, tak aby było prawdziwe.

Wpisz w lukę odpowiednią liczbę.

Liczba  jest ____ razy większa od wartości wyrażenia .

19.Funkcja  określona jest na zbiorze liczb { –3, –2, –1, 0, 1, 2, 3}.

Wyznacz miejsca zerowe tej funkcji.

Zapisz rozwiązanie.
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20.Ze sprawdzianu z matematyki Tomek otrzymał 25 punktów, Kacper – 20, Adam –28, a Szymon

– 15 punktów.

Nauczyciel przeliczył punkty na oceny w następujący sposób:

liczba punktów mniejsza niż 12 – ocena niedostateczna,

liczba punktów większa niż 12 i nie większa niż 15 – ocena dopuszczająca,

liczba punktów większa niż 15 i nie większa niż 19 – ocena dostateczna,

liczba punktów większa niż 19 i nie większa niż 24 – ocena dobra,

liczba punktów większa niż 24 i nie większa niż 27 – ocena bardzo dobra,

liczba punktów większa niż 27 – ocena celująca.

Zaznacz poprawne dokończenie każdego zdania.

Szymon zdobył ocenę

  A. dopuszczającą.

  B. dostateczną.

  C. dobrą.

  D. bardzo dobrą.

Marek otrzymał więcej punktów niż Szymon, ale uzyskał ocenę niższą niż Kacper, czyli zdobył

ocenę

  A. dopuszczającą.

  B. dostateczną.

  C. dobrą.

  D. bardzo dobrą.

Ocenę celującą zdobył

  A. Tomek.

  B. Kacper.

  C. Adam.

  D. Szymon.

21.W tabeli przedstawiono procentowy rozkład ocen ze sprawdzianu z matematyki w pewnej klasie.

niedostateczny dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący

3% 20% 17% 48% 10% 2%

Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Miara kąta środkowego części diagramu kołowego ilustrującego, jaki procent wszystkich ocen

stanowią co najwyżej oceny dobre, wynosi

  A. 88°   B. 158,4°   C. 264°   D. 316,8°
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22.

Przedstawione na rysunku okręgi mają środki w punkach S1, S2.

Oceń prawdziwość każdego zdania.

A. Miara kąta CS1B jest równa 120°. P F

B. Stosunek miary kąta S2BS1 do miary kąta CS1B jest równy 2 : 1. P F

23.Przekątna prostokąta o polu  tworzy z dłuższym bokiem kąt 30°. Oblicz długość przekątnej

tego prostokąta.

Zapisz rozwiązanie.

24.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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25.Powierzchnia boczna stożka jest wycinkiem koła o promieniu 6 cm wyciętym przez kąt środkowy

o mierze 120°. Jaką długość ma promień podstawy tego stożka?

Zapisz obliczenia i sformułuj odpowiedź.
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