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

Pole prostokąta o bokach długości 3𝑥+ 2𝑦 i 2𝑥 jest równe
4𝑥𝑦+ 6𝑥2.

prawda fałsz

Połowa różnicy kwadratów 4𝑎 i 6𝑏 jest równa 2𝑎2 −3𝑏2. prawda fałsz

W sklepie było 𝑥 koszul z długim rękawem i𝑦 koszul z krótkim ręka-
wem. Sprzedano 16 koszul z długim rękawem i połowę koszul z krót-
kim rękawem. W sklepie pozostało łącznie 𝑥− 𝑦

2 − 16 koszul.

prawda fałsz

2. Zapisz wyrażenie (5𝑥+ 2)(𝑥− 1) − 5(𝑥2 − 4) w jak najprostszej postaci i oblicz jego wartość dla 𝑥 = 3.

3. Wyrażenie 𝑊 = 60𝑥3𝑦3 +30𝑥2𝑦3 −24𝑥2𝑦 przekształcono, wyłączając wspólny czynnik przed nawias.
Oceń prawdziwość zdań. Wstaw znak X w odpowiednią kratkę.

Po wyłączeniu przed nawias wyrażenia 6𝑥𝑦 w nawiasie pozostanie
10𝑥2𝑦+ 5𝑥𝑦2 −24𝑥𝑦.

prawda fałsz

Aby w nawiasie zostało 20𝑥𝑦3 + 10𝑦3 − 8𝑦, należy wyłączyć przed
nawias 3𝑥2.

prawda fałsz

Po wyłączeniu przed nawias 10𝑦 jeden ze współczynników wyraże-
nia w nawiasie nie będzie liczbą całkowitą.

prawda fałsz

Po wyłączeniu przed nawias 0,5𝑥 w nawiasie otrzymamy
30𝑥𝑦2 +15𝑥𝑦3 − 12𝑥𝑦.

prawda fałsz

4. Ala spędziła w szkole 𝑥 godzin, a 5% pozostałej części doby poświęciła na naukę matematyki w domu.
Wskaż wyrażenie opisujące, ile godzin Ala uczyła się matematyki w domu.

A. 1
20 ⋅ 24 − 𝑥 B. 24−𝑥

20 C. 0,24 − 0,05𝑥 D. (24 −𝑥) ⋅ 0,95

5. Ze wzoru 𝐸 = 𝑚(𝑥 − 𝑦)
2 wyznacz 𝑥.

6. Dla jakiej wartości parametru 𝑎 wyrażenie (𝑎 + 2)2 − (𝑎− 1)2 przyjmuje wartość 1?

7. Jedyną liczbą spełniającą pewne równanie jest liczba 1. Oceń prawdziwość zdań. Wstaw znak X w odpo-
wiednią kratkę.

Jeśli obie strony tego równania podzielę przez−2, to otrzymam równanie,
którego rozwiązaniem jest liczba −1

2 .
prawda fałsz

Jeśli od obu stron tego równania odejmę liczbę 3, to otrzymam równanie,
którego rozwiązaniem jest liczba 1.

prawda fałsz

8. Rozwiąż równanie 𝑥−2
𝑥−3 = 𝑥

𝑥+3 .

1. Suma dwóch liczb dodatnich wynosi 371. Stosunek liczby mniejszej do większej wynosi 0,06. Jakie to
liczby?

2. Tomek zainstalował dwie gry komputerowe. Zajęły one w pamięci komputera 240 MB. Wiedząc, że jedna
gra zajmuje o 40 MB pamięci więcej niż druga, oblicz, ile MB zajmuje każda z gier.

3. Jarek jest o 7 lat starszy od Radka. Za 25 lat będą mieli razem 103 lata. Ile lat ma każdy z nich obecnie?



1. P, F, F

2. −3𝑥+ 18; 9

3. F, P, P, F

4. B

5. 𝑥 = 2𝐸
𝑚 +𝑦

6. 𝑎 = −1
3

7. F, P

8. 𝑥 = 11
2

1. 21, 350

2. 100 MB, 140 MB

3. Jarek ma 30 lat, a Radek – 23 lat.


