
IMIĘ I NAZWISKO:

KLASA:

GRUPA

A

SPRAWDZIAN NR 8 KARMENA DOMIN-
MASZKIEWICZ

 

1. Oblicz liczbę, której 130% jest równe 117.

Zapisz rozwiązanie.

2. Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Układ równań, który ma nieskończenie wiele rozwiązań, to

  A.

  B.

  C.

  D.

3. Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Średnica koła jest o 4 cm dłuższa od promienia. Pole tego koła jest równe

  A.

  B.

  C.

  D.
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4. W trójkącie równoramiennym podstawa ma długość równą 8 cm, a ramię jest o 4 cm dłuższe od

podstawy. Oblicz długość wysokości poprowadzonej do podstawy tego trójkąta.

Zapisz rozwiązanie.

5. W Nowej Słupi, na początku szlaku wiodącego do klasztoru na Świętym Krzyżu, stoi kamienny

posąg. Legenda głosi, że to posąg pielgrzyma, który w ciągu każdego roku przesuwa się o

ziarnko piasku w stronę klasztoru. Przyjmując, że ziarnko piasku odpowiada długości 0,0625 mm,

oblicz, w ciągu ilu lat pielgrzym dotarłby do klasztoru. Szlak z Nowej Słupi na Święty Krzyż ma

długość 2 km.

Zapisz rozwiązanie i sformułuj odpowiedź.

6. Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Powierzchnia Polski wynosi około 313 tys. km2. Gęstość zaludnienia w Polsce w 2005 r. była

równa około 121 
ó

. Liczba ludności  w Polsce w 2005 r. wynosiła około

  A. 36 mln   B. 37 mln   C. 38 mln   D. 39 mln

7. Uzupełnij tabelę.

Wpisz w każdą lukę odpowiednią liczbę.

 Wielkość zapisana w notacji wykładniczej

752 km ____ · 10 ____ m

8,5 m ____ · 10 ____ mm

134 km ____ · 10 ____ cm
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8. Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Kurtka kosztowała 350 zł. Na wyprzedaży kosztuje 280 zł. Procent, o jaki obniżono cenę kurtki,

jest równy

  A. 30%   B. 20%   C. 18%   D. 15%

9. Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Jeden z boków prostokąta jest o 20% dłuższy od drugiego boku. Jeżeli przez x oznaczymy

długość krótszego boku, to obwód tego prostokąta można zapisać za pomocą wyrażenia

algebraicznego

  A. x · 1,2x

  B. x · 0,8x

  C. 2(x + 0,8x)

  D. 2(x + 1,2x)

10.

Wiedząc, że wszystkie sąsiednie boki figury tworzą ze sobą kąty proste, zapisz wyrażenie

opisujące pole narysowanej figury, a następnie oblicz wartość tego wyrażenia dla x = 3 i y = 2.

Zapisz rozwiązanie.

11.Zaznacz poprawną odpowiedź.

Która z liczb jest rozwiązaniem równania 5(x – 2) = 4(x – 1)?

  A. 6   B. 2   C. –2   D. –3
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12.W wagonach kolejowych pierwszej klasy i drugiej klasy jechało łącznie 140 pasażerów. Gdyby z

wagonów drugiej klasy do wagonów pierwszej klasy przesiadło się 4 pasażerów, to wówczas w

wagonach drugiej klasy byłoby 6 razy więcej pasażerów niż w wagonach pierwszej klasy. Ilu

pasażerów jechało w wagonach pierwszej klasy, a ilu w wagonach drugiej klasy?

Rozwiąż zadanie przy pomocy układu równań.

Zapisz obliczenia i sformułuj odpowiedź.

13.Punkty A = (–2, –1), B = (2, –1) są wierzchołkami kwadratu.

Narysuj w układzie współrzędnych ten kwadrat.

14.Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

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. W 2002 roku sady w Polsce zajmowały powierzchnię około

  A. 271 km2

  B. 363 km2

  C. 2710 km2

  D. 3630 km2
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15.Narysuj dowolny trapez równoramienny ABCD, a następnie narysuj trapez symetryczny do

trapezu ABCD względem punktu przecięcia się przekątnych tego trapezu.

16.Połącz figurę z jej określeniem.

Wpisz w każdą lukę odpowiednią literę.

I. kwadrat
II. trójkąt równoramienny
III. pięciokąt foremny
IV. odcinek

A. figura osiowosymetryczna i nieśrodkowosymetryczna
B. figura osiowo i środkowosymetryczna
C. figura środkowosymetryczna i nieosiowosymetryczna 

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

17.Oblicz wartość każdego wyrażenia.

Zapisz rozwiązanie.

a)  ________ 

b)  ________ 

c)  ________ 

d)  ________

Wszelkie prawa zastrzeżone          Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 5



18.Doprowadź wyrażenie do najprostszej postaci.

Wpisz w każdą lukę odpowiednią liczbę.

 ________ 

 ________

19.Ze wzoru , gdzie �� �� , wyznacz x.

Zapisz rozwiązanie.

20.
Rozwiąż układ równań  metodą przeciwnych współczynników.

Zapisz rozwiązanie.
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21.135% liczby x jest o 105 większe od tej liczby. Wyznacz x.

Zapisz rozwiązanie.

22.

Na rysunku przedstawiono okrąg o środku w punkcie S i styczne do tego okręgu. Długość

odcinka SA jest równa 5 cm. Różnica miar kątów a i b jest równa 60°. Oblicz długość wysokości

trójkąta SCA opuszczonej na bok AC.

Zapisz obliczenia i sformułuj odpowiedź.
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23.Każda z latarni przedstawionych na rysunku oświetla obszar w kształcie koła o średnicy 12 m.

Oblicz powierzchnię obszaru oświetlonego przez te latarnie.

Zapisz rozwiązanie.

24.Działka budowlana o powierzchni 12 arów ma kształt prostokąta. Jej szerokość jest równa 0,75

długości działki. Jakie wymiary ma ta działka?

Zapisz obliczenia i sformułuj odpowiedź.

25.Dwie metalowe bryły (stożek i walec), każda o wysokości równej 6 cm i promieniu podstawy

długości 3 cm, przetopiono na 16 jednakowych kulek. Oblicz długość promienia jednej kulki.

Zapisz rozwiązanie.
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