
Klasa 3. Pytania przygotowujące do egzaminu str. 1/3

1. Zapisz podane liczby bez użycia potęg.
a) 3,02 ⋅ 107 b) 5,8 ⋅ 10−5

2. Oceń prawdziwość zdań. Wstaw znak X w odpowiednią kratkę.

Jeżeli w liczbie MCXL zamienimymiejscami cyfry M i C, to wartość liczby
wzrośnie.

prawda fałsz

Liczba zapisana w systemie rzymskim za pomocą 7 cyfr nie może być
mniejsza niż liczba zapisana za pomocą 5 cyfr.

prawda fałsz

Liczba, której zapis w systemie rzymskim zaczyna się od cyfry C, może
być większa od 500.

prawda fałsz

Zapis każdej liczby większej od 500 w systemie rzymskim zaczyna się
cyfrą D.

prawda fałsz

3. W kolejności od największej do najmniejszej zapisano liczby:

A. 2,9, 2,8(9), 2,(89)
B. 3,52, 3,5(2), 3,(52)
C. 1,17, 1,(16), 1,1(6)
D. 3,4(9), 3,(49), 3,5

4. Oblicz:

a) 6
2
5

b)
5
8
7
4

c) 3 ⋅ 7
3
4

5. Oblicz. Wynik zapisz w jak najprostszej postaci:

a) 3√7+ 2√7 b) √21 ⋅ 21
3 c) √300− 4√3 d) 5√10 ⋅ 1

2√2 e) 3√6
2

2

6. W pewnej szkole w roku 2016 było 300 uczniów. W roku 2017 uczęszczało do tej szkoły 279 uczniów.
O ile procent zmalała liczba uczniów uczęszczających do tej szkoły?

7. Ze wzoru 𝑑 = (𝑎 + 2𝑏)⋅𝑐
2 wyznacz 𝑎.

8.
Rozwiąż układ równań:

⎧⎪
⎨⎪⎩

3𝑥+𝑦 = 0
10𝑥+ 3𝑦 = 1
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9. Funkcja jest określona za pomocą poniższej tabeli. Oceń prawdziwość zdań. Wstaw znak X w odpowiednią
kratkę.

𝑥 −6 0 2 5

𝑦 0 −8 −8 −1

Funkcja ma cztery argumenty. prawda fałsz

Funkcja przyjmuje cztery różne wartości. prawda fałsz

Miejscem zerowym funkcji jest liczba −8. prawda fałsz

Dla 𝑥 = −6 funkcja przyjmuje wartość ujemną. prawda fałsz

Największa wartość funkcji to 0. prawda fałsz

10. Które z punktów: 𝐴 = (1,−2), 𝐵 = (−1, 2), 𝐶 = (0, 1) należą do wykresu funkcji określonej wzorem
𝑓(𝑥) = −3𝑥+ 1?

11. Wielkości 𝑥 i 𝑦 są wielkościami odwrotnie proporcjonalnymi. Uzupełnij tabelkę.

𝑥 3 6
𝑦 8 2

12. Boki trójkąta prostokątnego mogą mieć długości:

A. √6, √30, √6 B. √6, √30, 36 C. 6, √30, 6 D. √6, √30, 6

13. Krótszy bok równoległoboku ma długość 4 cm, krótsza wysokość ma 3cm, a dłuższa 9 cm. Dłuższy bok
równoległoboku jest równy:

A. 3 cm B. 6,75 cm C. 6cm D. 12 cm

14. Trzy okręgi: 𝑂1 o środku 𝐴 i promieniu 3 cm, 𝑂2 o środku 𝐵 i promieniu 5 cm, 𝑂3 o środku 𝐶 i promieniu
12 cm położone są tak, że każde dwa są styczne do siebie zewnętrznie. Uzasadnij, że trójkąt 𝐴𝐵𝐶 jest
prostokątny.

15. W kwadrat o boku 6 cm wpisano okrąg, a następnie opisano na nim okrąg. Pole pierścienia kołowego
ograniczonego tymi okręgami jest równe:

A. 36𝜋 cm2 B. 9𝜋 cm2 C. (6√2− 6)𝜋 cm2 D. (12√2− 12)𝜋 cm2

16. Trójkąt 𝐴 𝐵 𝐶 jest podobny do trójkąta 𝐴𝐵𝐶. Oblicz skalę podobieństwa oraz długości boków 𝐵 𝐶 i 𝐴 𝐶 ,
jeżeli |𝐴𝐵| = 4 cm, |𝐵𝐶| = 8 cm, |𝐴𝐶| = 10 cm, 𝐴 𝐵 = 3 cm.

17. Działka ma powierzchnię 10000m2. Na planie w skali 1 : 5000 jej powierzchnia wynosi:

A. 4 cm2 B. 2 cm2 C. 40 cm2 D. 20 cm2
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18. Przyjrzyj się rysunkowi obok. Długość odcinka 𝑥 wynosi:

A. 6

B. 15

C. 12

D. 62
3

19. Suma długości wszystkich krawędzi sześcianu jest równa 48 cm. Objętość tego sześcianu wynosi:

A. 64 cm3 B. 12 cm3 C. 48 cm3 D. 288 cm3

20. Oblicz objętość ostrosłupa prawidłowego czworokątnego o krawędzi podstawy 3 cm i wysokości równej
połowie długości obwodu podstawy.

21. Pole koła, które obracane wokół średnicy utworzy kulę o promieniu 9 cm, wynosi:

A. 81𝜋 cm2 B. 324𝜋 cm2 C. 18𝜋 cm2 D. 20,25𝜋 cm2

22. Objętość 24√3𝜋 ma stożek o:
A. wysokości 2√3 i kącie rozwarcia 120∘

B. promieniu podstawy 6 i tworzącej 6√2
C. promieniu podstawy 8 i wysokości 6√3
D. średnicy podstawy 12 i tworzącej 4√5

23. Metalową kulę o średnicy 10 cm przetopiono na jednakowe stożki o promieniach 5 cm i wysokościach
4 cm. Ile takich stożków otrzymano?

24. a) 3min 24 s — ile to sekund?
b) 5,25h — ile to minut?

c) 8h — jaka to część doby?
d) 144min — ile to godzin?

25. Stawka VAT przy sprzedaży obuwia, odzieży i sprzętu sportowego wynosi 23%. Uzupełnij tabelkę.

artykuł cena netto kwota VAT (23%) cena brutto

narty 1600zł

kurtka sportowa 59,80zł

hulajnoga 221,40zł

26. Na lokatę roczną oprocentowaną w wysokości 2% wpłacono 6000zł. W kolejnym roku oprocentowanie się
nie zmieniło, zatem stan konta po upływie dwóch lat wyniesie:

A. 6242,40zł B. 6120zł C. 6240zł D. 6122,45zł

27. W woreczku są 4 kule zielone, 3 białe i 3 czarne.

Prawdopodobieństwo wylosowania kuli białej z tego woreczka jest równe 3
5/

3
10/

3
4*. Największe jest praw-

dopodobieństwo wylosowania kuli zielonej / białej / czarnej*. W drugim woreczku jest tyle samo kul zie-
lonych, ale o jedną białą więcej i o jedną czarną więcej. Prawdopodobieństwo wylosowania czarnej kuli
z pierwszego woreczka jest większe niż / takie samo jak / mniejsze niż* z drugiego.

* niepotrzebne skreślić

Wybór zadań: Patrycja Fiedorczyk 28842 Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe


