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Zestaw powtórzeniowy nr 5
Wykonywanie działań na liczbach całkowitych i ułamkach zwykłych – część 2
(na 25. października 2010)

Zadanie 1. (0–1)
Do 2000 roku wyznaczono 12000 km pieszych szlaków górskich. Długość pieszych szlaków nizinnych
była trzykrotnie większa od górskich. Jaką część długości szlaków pieszych, nizinnych i górskich,
stanowiły szlaki nizinne?
A.




B.




C.




D.




Zadanie 2. (0–1)
Temperaturę podaną w skali Fahrenheita (F) można przeliczyć na stopnie w skali Celsjusza (C) według
wzoru  
A. − 48,6o

32° . Ile stopni w skali Fahrenheita ma woda w potoku o temperaturze 5oC ?
B. − 23,0o

C. 41o

D. 66,6o

Zadanie 3. (0–1)
Deniwelacja jest różnicą wysokości między najwyżej a najniżej położonym punktem na określonym
terenie. W najgłębszej jaskini Polski, Jaskini Wielkiej Śnieżnej, punkty te mają wartości +7m i – 807m.
Jaka jest wartość deniwelacji w tej jaskini?
A. 814 m

B. 800 m

C. – 800 m

D. – 814 m

Zadanie 4. (0–1)
Na olimpiadach Polscy sportowcy zdobyli w lekkoatletyce 16 złotych medali, to jest o




więcej niż

brązowych. Ile zdobyli medali brązowych?
A. 11

B. 12

C. 21

D. 24

Zadanie 5. (0–1)
Zmiana temperatury wyrażona w stopniach Celsjusza jest równa zmianie
temperatury wyrażonej w kelwinach (patrz rysunek)
Jaka jest temperatura w skali Kelwina, jeśli w skali Celsjusza jest 300.
A. około 297
C. około 307

B. około 303
D. około 343

Zadanie 6. (0–1)

Ewa zebrała 5 miarek jagód. Jest to o  więcej niż zebrał Marcin. Ile miarek jagód zebrał Marcin?
A. 1

B. 2

C. 4

D. 5

Zadanie 7. (0–1)
Różnica wysokości pomiędzy wjazdem do tunelu a najwyższym wzniesieniem wynosi 1800 m. Różnica
temperatur wynosi średnio 0,6°C na każde 100 metrów różnicy wysokości. Ile wynosi temperatura
powietrza przy wjeździe do tunelu, jeżeli na szczycie jest –10°C?
A. około – 21°C
B. około – 6°C
C. około 1°C
D. około 6°C
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Zadanie 8. (0–3)
Na wysokości 1600 m n.p.m. odnotowano temperaturę −3oC. Oblicz temperaturę powietrza na
wysokości 600 m n.p.m., biorąc pod uwagę, że na każde 100 m wzrostu wysokości temperatura
obniża się o około 0,6oC. Zapisz obliczenia.
Zadanie 9. (0–1)
Na najwyższym szczycie Alp, Mont Blanc, zanotowano w czasie letniej wyprawy temperaturę 8oC (0oC
odpowiada 273,15 K). W skali Kelwina jest to około
A. 265 K

B. 265 K

C. 281 K

D. 281 K

Zadanie 10. (0–1)
Wiek niektórych drzew można oszacować, korzystając ze wzoru    , gdzie:
w – wiek drzewa w latach,
x – obwód drzewa w cm liczony na wysokości 1,3m jest równy 1,2 m. Ile lat ma to drzewo?
A. 5 lat

B. 50 lat

C. pół roku

D. 10 lat

Informacje do zadań 11. i 12.
Na diagramach przedstawiono skład powietrza wdychanego i skład powietrza wydychane go przez
człowieka.

Zadanie 11. (0–1)
Jaką część wydychanego powietrza stanowi dwutlenek węgla?



A. 
B. 
C. 

D.




Zadanie 12. (0–1)
Ile razy więcej dwutlenku węgla znajduje się w powietrzu wydychanym niż w powietrzu wdychanym?
A. około 133 razy
B. około 1,33 razy
C. około 75 razy
D. około 7,5 razy

W zestawie wykorzystano materiały opracowane przez OKE oraz wydawnictwo Operon

