
IMIĘ I NAZWISKO:

KLASA:

GRUPA

A

SPRAWDZIAN NR 9 KARMENA DOMIN-
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1.

Zaznacz poprawną odpowiedź.

W którym miesiącu suma opadów jest około 2 razy mniejsza niż w czerwcu?

  A. W styczniu.

  B. W lutym.

  C. W marcu.

  D. W kwietniu.

2. Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Rozwiązaniem równania 3x – 3 = 2x – 5 jest

  A. x = –2   B. x = 2   C. x = –8   D. x = 8

3. Zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi.

Która figura ma środek symetrii?

  A. Kwadrat.

  B. Okrąg.

  C. Trójkąt równoramienny.

  D. Odcinek.

  E. Półprosta.

  F. Romb.
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4. Odcinek AB o długości 12 cm 4 mm podzielono symetralną na dwa odcinki: AC i CB. Oblicz

długość każdego z otrzymanych odcinków i wyraź ją w centymetrach.

Zapisz obliczenia i sformułuj odpowiedź.

5. Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Punkt Z na osi liczbowej odpowiada liczbie

  A.   B.   C.   D.

6. Zapisz nierówność opisującą zbiór liczb rzeczywistych większych od wartości wyrażenia 

, a następnie zaznacz na osi liczbowej rozwiązanie tej

nierówności.

7. Cennik zajęć w klubie karate KIMONO

1 godzina zajęć – 28 zł
Miesięczny karnet – stała miesięczna opłata 34 zł + 11 zł za każdą godzinę zajęć

Jacek zapłacił za miesięczny karnet na zajęcia w klubie KIMONO 221 zł. Ile godzin zajęć wykupił?

Zapisz obliczenia i odpowiedź.
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8. Zaznacz wszystkie poprawne dokończenia zdania.

Wartość wyrażenia  jest mniejsza od liczby

  A.   B.   C.   D.

9. Porównaj liczby.

Wstaw w każdą lukę odpowiedni znak <, > lub =.

10.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

11.Uzupełnij.

Wpisz w każdą lukę odpowiednią liczbę.

a) 3a – 6b + 9c – 12 = 3(a – ____b + ____c – ____)

b) 15a – 5b + 10c – 25 = ____(____a – b + ____c – ____)

c) ____a – 21b + ____c + 14 = 7(2a – ____b + 5c + ____)

d) 33a + ____b + ____c + 44 = 11(____a + 5b + 7c + ____)

12.Rozwiąż równanie 4(x – 4) = 3(x – 2).
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13.Na rysunku przedstawiono wykres funkcji f.

Uzupełnij równości.

Wpisz w każdą lukę odpowiednią liczbę.

f(____) = f(4) = ____

f(____) = f(____) = f(–2) = ____

14.Narysuj odcinek AB o długości 10 cm, a następnie przy pomocy symetralnych skonstruuj odcinek

CD, którego długość jest równa 1,25 cm.

15.Zaznacz poprawną odpowiedź.

Który wielokąt jest podstawą ostrosłupa o łącznej liczbie ścian i wierzchołków równej 8?

  A. Trójkąt.

  B. Czworokąt.

  C. Pięciokąt.

  D. Sześciokąt.
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16.Zaznacz poprawną odpowiedź.

Dorosłe bociany muszą przez około 60 dni, od wyklucia do pierwszych lotów, dostarczyć

młodemu bocianowi około 36 kg jedzenia. Ile jedzenia potrzebują średnio cztery młode bociany

podczas jednego dnia pobytu w gnieździe, zanim zaczną latać?

  A. 0,6 kg   B. 120 dag   C. 2 400 g   D. 3 kg

17.Oceń prawdziwość każdego zdania.

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

A. Wartości potęg (–0,008)2 oraz (0,2)6 są równe. P F

B. Potęga (0,1)100 ma mniejszą wartość niż potęga (0,0001)25. P F

18.Zaznacz poprawną odpowiedź.

Ile wynosi 0,3% z kwoty 100 zł?

  A. 30 zł   B. 3 zł   C. 30 gr   D. 3 gr

19.Połącz równe wyrażenia.

Przy każdym numerze wpisz odpowiednią literę.

I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 

A. 

B. 

C. 
D. 

E. 

I – ____ II – ____ III – ____ IV – ____  V – ____
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20.Ze wzoru , gdzie �� �� , wyznacz x.

Zapisz rozwiązanie.

21.Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

20% liczby x jest o 20 mniejsze od tej liczby, więc

  A. x = 20.   B. x = 25.   C. x = 40.   D. x = 60.

22.Średnia wieku uczestników wycieczki wynosi 26 lat. Najstarsza osoba ma 56 lat, a najmłodsza

15. Średni wiek wszystkich pozostałych osób jest równy 25 lat. Oblicz liczbę uczestników tej

wycieczki.

Zapisz obliczenia i sformułuj odpowiedź.

23.

Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

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

odcinka AE jest równa 12 cm, a miara kąta EDF jest równa 120°.

  A. 4 cm   B. 6 cm   C. 8 cm   D. 12 cm
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24.Uzupełnij tabelę.

Wpisz w każdą lukę odpowiednią liczbę.

Nazwa parku
Powierzchnia [w

ha]
Powierzchnia [w

km2]
Powierzchnia [w

m2]

Poleski Park Narodowy 9762 ________ ________

Babiogórski Park
Narodowy

________ 33,91 ________

Gorczański Park Narodowy ________ ________ 70 310 000

25.Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Gniazdo bocianie znajduje się na słupie w kształcie graniastosłupa prawidłowego czworokątnego

o krawędzi podstawy długości 90 cm i wysokości 16,5 m. Objętość graniastosłupa o takich

wymiarach jest równa

  A. 133,65 m3

  B. 13 365 000 cm3

  C. 1 336 500 cm3

  D. 1 33 650 dm3
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