Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH
TEST EGZAMINACYJNY – 2015

Zadania egzaminacyjne – MATEMATYKA – wersja A

kod ucznia ...................

Punkty:……../ 20
Zadanie 1 (1 pkt)
Tę samą cyfrę na szóstym miejscu po przecinku mają liczby:
A.

1
i 0, 62 
6

B.

11 3
i
12
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C.

14
i 0, 13 
15

D. 0,345  2  i

1
9

Zadanie 2 (1 pkt)
Prawdą jest, że :
A. liczba przeciwna do dowolnej liczby całkowitej jest ujemna
B. liczba odwrotna do dowolnej liczby ujemnej jest dodatnia
C. liczba przeciwna do dowolnej liczby dodatniej jest ujemna
D. liczba przeciwna do dowolnej liczby ujemnej jest ujemna
Zadanie 3 (1 pkt)
Ile jest liczb dwucyfrowych spełniających następujący warunek: różnica tej liczby i liczby o
przestawionych cyfrach jest równa 27?

A. 4

B. 5

C. 6

D. 2

Zadanie 4 (1 pkt)
Sad państwa Nowaków ma powierzchnię 2 ha. Na czwartej części tej powierzchni rosną jabłonie.
Zatem jabłonie zajmują:

A. 5 101 a

B. 5  102 m 2

C. 5  101 km2

D. 5 102 ha

_______________BRUDNOPIS____________________

Zadanie 5 (1 pkt)
Ile razy zmniejszy się objętość sześcianu, jeżeli każdą krawędź zmniejszymy czterokrotnie?
A. 16

B. 3

C. 4

D. 64

Zadanie 6 (1 pkt)
W konkursie tanecznym brało udział 50 par. Po godzinie odpadło siedem par, po drugiej godzinie
odpadło dziesięć par, a po trzeciej dwie pary. Które zdanie jest fałszywe?
A. po pierwszej godzinie odpadło więcej niż 10% uczestników
B. po drugiej godzinie pozostało 34% uczestników
C. po trzeciej godzinie pozostało więcej niż 60% uczestników
D. po trzech godzinach w sumie odpadło 38% uczestników
Zadanie 7 (1 pkt)
Dwa samochody wyruszyły jednocześnie z miejscowości K oraz W oddalonych od siebie o 360 km
i jadą naprzeciw siebie. Samochód osobowy jedzie z prędkością x km/h, a ciężarowy z prędkością
mniejszą o 20 km/h.
W jakiej odległości od siebie znajdą się po dwóch godzinach jazdy?
A. 360  4 x  km
B. 320  4 x  km C.  400  4 x  km
D.  420  4 x  km
Zadanie 8 (1 pkt)
Punkt Z=(4,0) jest wierzchołkiem trójkąta ZEP, którego podstawa ma długość 6 oraz odcinki EZ
i ZP są równej długości. Punkty E i P leżą na osi OY. Które zdanie jest fałszywe?
A. Obwód trójkąta jest równy 16
B. Jedna z wysokości tego trójkąta ma długość 4
C. E=(0,-3)
D. Pole tego trójkąta jest równe 12
Zadanie 9 (1 pkt)
Mediana wzrostu pięciu zawodników jest równa 210 cm, a średnia ich wzrostu – 208 cm. Wynika z
tego, że:
A. większość zawodników ma ponad 210 cm wzrostu
B. co najmniej dwóch zawodników ma 210 cm wzrostu
C. trzech zawodników ma nie więcej niż 210 cm wzrostu
D. co najmniej jeden zawodnik ma 208 cm wzrostu
Zadanie 10 (1 pkt)
Koniec minutowej wskazówki zegara w ciągu 12 godzin zakreśla drogę długości 288π cm. Koniec
godzinowej wskazówki w tym samym czasie zakreśla drogę długości 16π cm. Wskazówka
godzinowa jest krótsza od wskazówki minutowej o:
A. 2 cm
B. 4 cm
C. 18 cm
D. 8 cm

_______________BRUDNOPIS____________________

Zadanie 11 (1 pkt)
Liczby a ≥1 i b≥1 spełniają warunek
A.

a 1
3a  2

B.

𝑎+1
𝑏

=

5𝑎
2𝑏+1

a 1
3a  2

C.

. Wtedy liczba b jest równa
a 1
7a  2

D.

a 1
7a  2

Zadanie 12 (1 pkt)
Które zdanie jest fałszywe
A. liczba krawędzi każdego ostrosłupa jest liczbą parzystą
B. liczba krawędzi każdego graniastosłupa dzieli się przez 3
C. liczba krawędzi każdego ostrosłupa dzieli się przez 3
D. liczba wierzchołków każdego graniastosłupa jest liczbą parzystą
Zadanie 13 (1 pkt)
Liczba 8 6 jest większa od liczby 16 4

A. o 300%

B. o 400%

C. o 200%

D. o 100%

Zadanie 14
Liczba 3 100 3 1003 100 jest równa

A. 3300

B. 9100

C. 3101

D. 9 300

Zadanie 15 (1 pkt)
W szufladzie znajduje się 14 par skarpetek, w tym 8 par skarpetek zielonych i 6 par skarpetek
białych. Tosia losowo wybrała z szuflady 14 skarpetek. Prawdopodobieństwo, że Tosia wybrała co
najmniej dwie skarpetki zielone jest równe:
A. 1

B.

6
14

C.

8
14

D.

6
8

Zadanie 16 (1 pkt)
Kostka mydła ma kształt prostopadłościanu. Załóżmy, że po tygodniu używania każdy z wymiarów
zmniejszył się o połowę. Pozostała ilość mydła (przy takim samym użytkowaniu) wystarczy na:

A. 1 dzień

B. 2 dni

C. 5 dni

D. 7 dni

Zadanie 17 (1 pkt)
Średnia arytmetyczna libczb: 3, 6  1028 i 2,8  1027 jest równa :
A. 19,4 10 27

B. 3,2 10 28

C. 38,8  5 28

D. 3,2  10 27

_______________BRUDNOPIS____________________

Zadanie 18 (1 pkt)
Liczba b jest o 25% mniejsza od liczby c i o 50% większa od liczby a. Zatem liczba c jest większa
od liczby a
A. o 50%

B. o 75%

C. o 100%

D. o 125%

Zadanie 19 (1 pkt)
Każda krawędź graniastosłupa prawidłowego trójkątnego ma długość √6. Pole powierzchni
całkowitej tego graniastosłupa jest równe
A. 3(8 + √3)

B. 6(3 + √3)

C. 5(3 + √3)

D. 3(6 + √3)

Zadanie 20 (1 pkt)
Kąt ostry rombu ma miarę 45°, a wysokość jest równa h. Pole tego rombu można wyrazić wzorem

A. P=h 2

B. P=h 2 2

C. P=

h2 2
2

D. P=

h2 3
4

_______________BRUDNOPIS____________________

