
Gr. I
Sprawdzian wiadomości z matematyki po kl. I
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3. Sześciu robotników może wyremontować sklep w ciągu 12 dni. Ilu
robotników trzeba zatrudnić, aby remont trwał 9 dni?

4. Wyznacz miary kątów β i α zaznaczonych na rysunku

5. Cenę deski snowbord równą 1200 zł podwyższono o 20%, a następnie tę
podwyższoną cenę obniżono o 20%. Oblicz cenę po obniżce.

6. Szerokość prostokątnego ogrodu jest o 9m krótsza niż jego długość, a
obwód jego jest równy 138m. Oblicz pole powierzchni ogrodu.

7.* Samochód przebył drogę z miasta A do miasta B. 
3

2  drogi jechał z

prędkością 80km/h, a pozostałą część drogi- z prędkością 60km/h. Jaka była
średnia prędkość samochodu na całej trasie?
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Gr. II
Sprawdzian wiadomości z matematyki po kl. I
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3. Za 18 zł można kupić 15 zeszytów. Ile trzeba zapłacić za 5 zeszytów?

4. Wyznacz miary kątów β i α zaznaczonych na rysunku

5. W sezonie cena palta wynosiła 800 zł. Po sezonie cenę obniżono o 15%, a
po pewnym czasie nową cenę obniżono jeszcze o 15%. Jaka była cena palta
po tych dwóch obniżkach?

6. Długość prostokątnego trawnika jest 2 razy większa niż jego szerokość.
Wokół trawnika położono chodnik o szerokości 1m, którego obwód
mierzony po zewnętrznej stronie wynosi 120m. Oblicz pole powierzchni
trawnika.

7.* Pan Grzegorz dojeżdża codziennie do pracy samochodem z prędkością
50km/h. Pewnego dnia zaspał i wyjechał później niż zwykle. W połowie
drogi zorientował się, że nie zdąż na czas i zwiększył prędkość o 10km/h,
dzięki czemu nie spóźnił się do pracy. Z jaką średnią prędkością tego dnia
jechał pan Grzegorz?
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Punktacja

Zad.1 (1pkt)a)- za poprawny zapis liczby w postaci dziesiętnej.
(2pkt) (1pkt)-b) za poprawny zapis liczby w postaci dziesiętnej

Zad.2 za każde działanie po 1pkt
(4pkt)

Zad.3 analiza zadania 1pkt
(4pkt) zapis w postaci proporcji 1pkt
           rozwiązanie równania 1pkt
           podanie odpowiedzi 1pkt

Zad.4 wyznaczenie kąta α 1pkt
(2pkt) wyznaczenie kąta β 1pkt

Zad.5 obliczenie ceny po podwyżce 1pkt
(4pkt) obliczenie ceny po obniżce 2pkt
           podanie odpowiedzi 1pkt

Zad.6 analiza zadania lub rysunek 1pkt
(6pkt) ułożenie równania 1pkt
           rozwiązanie równania 2kt
           obliczenie pola 1pkt
           zapisanie odpowiedzi 1pkt

Zad.7*obliczenie średniej prędkości 3pkt

Razem 22pkt
22pkt + zad. Dod.-celujący

20-22pkt-b.dobry
17-19-dobry

12-16-dostateczny
8-11-dopuszczający
0-7-niedostateczny


