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1. 1 p.  Marcin kupił opakowanie pierogów, których termin przydatności do spożycia wynosił trzy

miesiące od daty zakupu. Na opakowaniu znalazł poniższą informację dotyczącą ich

przechowywania.

Zamrażarka * (–6°C) – 1 tydzień

Zamrażarka ** (–12°C) – 1 miesiąc

Zamrażarka *** (–18°C) – maksymalnie do daty trwałości podanej na zgrzewie opakowania.

Chronić przez rozmrażaniem.

Zaznacz poprawną odpowiedź.

Jak długo chłopiec może przechowywać te pierogi w zamrażarce, w której ustawiono stała

temperaturę –12°C?

  A. 1 dzień

  B. 1 tydzień

  C. 1 miesiąc

  D. 1 rok

2. 1 p.  Uporządkuj podane liczby od najmniejszej do największej.

–13; –6; 5; –2; –3; 8

Zapisz rozwiązanie.

3. 1 p.  Zaznacz na osi liczbowej liczbę –1, –5, –10.
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4. 1 p.  Ignacy kupił opakowanie pierogów, których termin przydatności do spożycia był równy

trzem miesiącom od daty zakupu. Na opakowaniu znalazł poniższą informację dotyczącą ich

przechowywania.

Zamrażarka * (–6°C) – 1 tydzień

Zamrażarka ** (–12°C) – 1 miesiąc

Zamrażarka *** (–18°C) – maksymalnie do daty trwałości podanej na zgrzewie opakowania.

Chronić przez rozmrażaniem.

Zaznacz poprawną odpowiedź.

Chłopiec sprawdził, że w jego zamrażarce ustawiono stałą temperaturę (–10°C). O ile co

najmniej °C powinien ją obniżyć, by móc przechowywać te pierogi przez 1 miesiąc?

  A. O 2°C.   B. O 4°C.   C. O 6°C.   D. O 12°C.

5. 1 p.  Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Różnicą liczby 24 i (–15) jest

  A. 39   B. –39   C. 9   D. –9

6. 1 p.  Uporządkuj podane liczby od największej do najmniejszej.

–35; –16; 26; –45; –21; 15; 65

Zapisz rozwiązanie.

7. 2 p.

Średnie maksymalne temperatury miesięczne w grudniu.

Miasto Temperatura maksymalna [°C] Temperatura minimalna [°C]

Bruksela 6 0

Helsinki –1 –5

Madryt 9 2

Zaznacz na osi liczbowej minimalne i maksymalne średnie temperatury powietrza w grudniu w

Brukseli.

temperatura minimalna:

temperatura maksymalna:
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8. 1 p.  W Katowicach przez trzy kolejne styczniowe dni o godzinie 6.00 odnotowano temperatury

takie jak zaznaczono na poniższych termometrach.

poniedziałek wtorek środa

Zaznacz poprawną odpowiedź.

O ile °C temperatura we wtorek była wyższa od temperatury w środę?

  A. O 2°C.   B. O 6°C.   C. O 7°C.   D. O 8°C.

9. 1 p.  Oblicz wartość wyrażenia.

Wpisz w lukę odpowiednią liczbę.

–129 – (–138) = ____

10. 1 p.  Oblicz wartość wyrażenia. Pamiętaj o kolejności wykonywania działań.

Wpisz w lukę odpowiednią liczbę.

–3 · 6 + 5 · (–4) = ____

11. 1 p.  Uporządkuj podane liczby od największej do najmniejszej.

–125; –13; 0; 46; –85; –35; 18; 65

Zapisz rozwiązanie.
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12. 1 p.

Zaznacz na osi liczbowej liczby: –5, 5 i 20.

13. 1 p.  Adrian kupił opakowanie pierogów, których termin przydatności do spożycia był równy

trzem miesiącom od daty zakupu. Na opakowaniu znalazł poniższą informację dotyczącą ich

przechowywania.

Zamrażarka * (–6°C) – 1 tydzień

Zamrażarka ** (–12°C) – 1 miesiąc

Zamrażarka *** (–18°C) – maksymalnie do daty trwałości podanej na zgrzewie opakowania

chronić przez rozmrażaniem.

Zaznacz poprawną odpowiedź.

Jak długo chłopiec może przechowywać te pierogi w zamrażarce, w której ustawiono stała

temperaturę –23°C?

  A. 1 dzień.

  B. 1 tydzień.

  C. 1 miesiąc.

  D. 3 miesiące.

14. 3 p.  Oblicz wartości wyrażeń.

Wpisz w każdą lukę odpowiednią liczbę.

–70 + ________ = 25

70 + ________ = –25

–70 – ________ = –25

–70 – ________ = 25

70 – ________ = –25

70 – ________ = 25

15. 1 p.  Uporządkuj podane liczby od największej do najmniejszej.

Zapisz rozwiązanie.
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