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1. Zapisz liczbę, która:
a) jest 5 razy większa od �,
b) jest średnią arytmetyczną liczb � i �3,
c) stanowi 34 liczby �.

2. Zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego:
a) liczbę o 7 mniejszą od liczby �,
b) liczbę o 50% większą od liczby �,
c) różnicę kwadratów liczb � i �.

3. Oblicz wartości liczbowe wyrażeń:
a) −�+ 4� dla � = −3 i � = 5
b) 4�2 −�(2�+ 1) dla � = 3 i � = −2

4. W klasie jest � dziewcząt i � chłopców.
a) Ilu uczniów jest w tej klasie?
b) Ilu uczniów liczyłaby ta klasa, gdyby było sześć razy mniej chłopców i o 6 dziewcząt więcej?
c) Ilu uczniów jest dzisiaj w szkole, jeśli nieobecnych jest: 4 chłopców i 15 dziewcząt?
d) Liczba uczniów w klasie jest większa od 20, ale mniejsza od 25. Ilu uczniów może być w tej klasie,
skoro okulary nosi co piąty chłopiec i 17 dziewcząt?

5. Uporządkuj jednomian: 2,4��2 ⋅ (−2,5) ⋅ �2�3.
6. Wskaż jednomiany podobne:

A. 7��2, 8��2, −9�2�
B. 7 , 17 , −8 C. 7��2, 8���2, −9��2

D. 7 2 3, 8 3 2, −9 2
7. Zredukuj wyrazy podobne, a następnie oblicz wartości liczbowe wyrażeń.

a) 3�− 5+ 4�+ 3− 2�+ 7 dla � = −4 b) 5�+ 3�+ 7− 6�+ 7� dla � = 5, � = −0,4
8. Obwód figury przedstawionej na rysunku obok wynosi:

A. 9�+ 3�+ 32
B. 3�+ 3�+ 39
C. 9�+ 2�+ 33
D. 9�+ 3�+ 22

9. Po uproszczeniu wyrażenia (6�− 7) − (4 +�) otrzymamy:

A. 11�− 11 B. 7�− 3 C. 5�− 3 D. 5�− 11
10. Po zapisaniu wyrażenia −5(2�+ 4�) w najprostszej postaci otrzymamy:

A. −10�+ 20� B. −10�− 20� C. 10�− 20� D. 10�+ 20�
11. Po zapisaniu wyrażenia 3(�− �) + �− 2� w najprostszej postaci otrzymamy:

A. 4�− 5� B. 4�− 3� C. 3�− 3� D. 4�
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12. Które z poniższych przekształceń zostało poprawnie wykonane?

Przekształcenie I: 5�− 3�+ 2�− 6� = 7�− 3�
Przekształcenie II: (3�+ 3�) + (�+ 2�) − (3�−�) = �+ 6�
Przekształcenie III: (3�+�)+ (�+ 2�) − (3�−�) = �+ 2�

13. Oblicz średnią arytmetyczną liczb: 2�− 1, 2�+ 3, 2�+ 7.
14. Zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego oraz zredukuj wyrazy podobne.

a) Do sumy liczb � i � dodaj ich różnicę.
b) Od sumy liczb � i � odejmij ich różnicę.
c) Od potrojonej sumy liczb � i � odejmij ich różnicę.

15. Wykonaj mnożenie i zredukuj wyrazy podobne, jeśli jest to możliwe.
a) (3�+ 8)(2 + �) b) (3� − �)(4 − �) c) (�− 2�)(2�+ 5�) d) (3��+ 2�)(��− 2�)
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