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1. Dla � = −2 wyrażenie −4(2�+ 5) przyjmuje wartość:

A. −36 B. 36 C. −4 D. 20
2. Obwód figury przedstawionej na rysunku obok wynosi:

A. 2�+ 2�+ 30
B. �+ 2�+ 31
C. 2�+ 3�+ 30
D. 2�+ 3�+ 2

3. Zapisz liczbę, która:
a) jest 4 razy mniejsza od �,
b) jest średnią arytmetyczną liczb � i �2,
c) stanowi 35 liczby �.

4. Wiktor buduje zamek z piasku. Wiaderko ma pojemność �cm3. Ile cm3 piasku zużyje Wiktor na tę bu-
dowlę, jeżeli do zbudowania zamku wykorzystał 58 wiaderek piasku?

A. �58 B. 58� C. 58+� D. 58�
5. W konewce mieści się 6 litrów wody, a w wiadrze – 8 litrów. Ile litrów wody zużyto w sumie do podlania

ogródka, jeśli wykorzystano w tym celu � pełnych konewek, � pełnych wiader i jeszcze pół konewki wody?

A. 48�� + 12 B. 6,5� + 8� C. 6(� + 12) + 8� D. 6�+ 8� + 12
6. Jaką długość ma ramię trapezu równoramiennego o obwodzie ℎ cm, którego podstawy mają długości 7 cm

i 3 cm?

7. Podstawą prostopadłościanu jest kwadrat o boku 2�, a wysokość tego prostopadłościanu jest 3 razy dłuż-
sza od krawędzi podstawy. Zapisz w jak najprostszej postaci sumę długości wszystkich krawędzi tego
prostopadłościanu i oblicz, ile wynosi ta suma dla � = 4.

8. Zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego liczbę składającą się z 9 setek, � dziesiątek i � jedności.

9. Ewa ma � lat i jest o 5 lat młodsza od Bartka oraz 3 razy starsza od Krzyśka. Zapisz w postaci wyrażenia
algebraicznego wiek Bartka i wiek Krzyśka.

10. Rolnik posadził na prostokątnym zagonie kapustę w � rzędach po � sadzonek w każdym rzędzie. Kiedy
kapusta urosła, wyciął pięć jej rzędów i zawiózł na rynek. Ile główek kapusty pozostało na zagonie?

*11. Marcin jest o 3 lata młodszy od Krzysia. Gdyby ich brat Olaf był o 4 lata młodszy, niż jest teraz, byłby
5 razy starszy od Krzysia. Oznacz wiek Krzysia przez � i zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego:
a) ile lat ma Marcin, a ile Olaf,
b) ile w sumie lat mają wszyscy bracia,
c) o ile lat Olaf jest starszy od Marcina.
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