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Wpisuje zdaj!cy przed rozpocz"ciem pracy 

            

PESEL ZDAJ#CEGO 

 

Miejsce na nalepk"  

z kodem szko$y 

  

 

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY 
Z MATEMATYKI 

 
Arkusz I 

Czas pracy 120 minut 

Instrukcja dla zdaj!cego 

 

 

 

1. Prosz" sprawdzi%, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 16 stron. Ewentualny brak nale&y zg$osi% 

przewodnicz!cemu zespo$u nadzoruj!cego egzamin. 

2. Rozwi!zania i odpowiedzi nale&y zapisa% czytelnie w miejscu na to przeznaczonym przy ka&dym 

zadaniu.  

3. Prosz" pisa% tylko w kolorze czarnym; nie pisa% o$ówkiem. 

4. W rozwi!zaniach zada' trzeba przedstawi% tok rozumowania prowadz!cy do ostatecznego wyniku. 

5. Nie wolno u&ywa% korektora. 

6. B$"dne zapisy trzeba wyra(nie przekre)li%.  

7. Brudnopis nie b"dzie oceniany. 

8. Obok ka&dego zadania podana jest maksymalna liczba punktów, któr! mo&na uzyska% za jego 

poprawne rozwi!zanie. 

9. Podczas egzaminu mo&na korzysta% z udost"pnionego zestawu wzorów matematycznych, cyrkla 

i linijki oraz kalkulatora. Nie mo&na korzysta% z kalkulatora graficznego. 

 

!yczymy powodzenia!

 

Wpisuje egzaminator / nauczyciel sprawdzaj!cy prac"  

Nr. zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. SUMA
Maksymalna 

liczba punktów 
4 4 5 4 4 4 3 4 5 6 7 50 

Uzyskana 

liczba punktów 
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Zadanie 1. (4 pkt) 
Janek ma w tym semestrze nast"puj!ce oceny z j"zyka polskiego: 5, 5, 3, 4, 3, 3, 4. 

a) Oblicz )redni! ocen Janka z j"zyka polskiego. Wynik podaj z dok$adno)ci! do 0,01. 

b) Oblicz wariancj" i odchylenie standardowe. Wyniki podaj z dok$adno)ci! do 0,01. 
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Zadanie 2. (4 pkt) 
Po&yczk" w wysoko)ci 8700 z$ zaci!gni"t! w banku nale&y sp$aci% w 12 ratach, z których ka&da nast"pna 

jest mniejsza od poprzedniej o 50 z$. Oblicz wysoko)% pierwszej i ostatniej raty. 
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Zadanie 3. (5 pkt) 
Funkcja f jest okre)lona wzorem: ! " 12 ##$ bxaxxf  dla Rx% . 

a) Wyznacz wzór tej funkcji tak, aby ! " ! " 12 i21 &$$ ff . 

b) Dla wyznaczonych warto)ci wspó$czynników a i b rozwi!& nierówno)%: ! " 1'xf . 
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Zadanie 4. (4 pkt) 
Aby wyznaczy% równanie symetralnej odcinka o ko'cach A(-1;4), B(3;-2) post"pujemy w nast"puj!cy 

sposób: 

- wybieramy dowolny punkt P(x; y) nale&!cy do symetralnej odcinka AB i korzystamy z w$asno)ci 

symetralnej odcinka: 
22

BPAPBPAP $($  

- poniewa& 222222
)2()3(oraz)4()1( ##&$&##$ yxBPyxAP , wi"c 

                               2222 )2()3()4()1( ##&$&## yxyx  

- przekszta$camy otrzymane równanie do prostszej postaci  i otrzymujemy równanie: 

0132 $#& yx , które jest równaniem symetralnej odcinka AB. 

Post"puj!c w analogiczny sposób, wyznacz równanie symetralnej odcinka o ko'cach: C(4;6), D(6;-2). 
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Zadanie 5. (4 pkt) 
Wielko)% prostok!tnego ekranu telewizora okre)la d$ugo)% jego przek!tnej wyra&ona w calach. Oblicz, o 

ile procent zwi"kszymy powierzchni" ekranu, je)li d$ugo)% przek!tnej wynosz!c! 21 cali powi"kszymy 

do 32 cali zachowuj!c stosunek d$ugo)ci boków prostok!ta. Wynik podaj z dok$adno)ci! do 0,1%.  
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Zadanie 6. (4 pkt)   
Ci!g ! "na okre)lony jest wzorem: 303110 23 &#&$ nnnan .Wiedz!c, &e 02 $a  wyznacz wszystkie 

pozosta$e wyrazy tego ci!gu równe zero. 
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Zadanie 7. (3 pkt) 
Dana jest funkcja okre)lona za pomoc! zbioru par uporz!dkowanych: 

! ") *7:1, 2 +%# # xiNxxx  

a) Sporz!d( wykres tej funkcji i okre)l jej zbiór warto)ci. 

b) Wyznacz wszystkie argumenty dla których funkcja przyjmuje warto)% 37.          
 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                     

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl



Strona 9 z 16 

Zadanie 8. (4 pkt) 
Metalow! kul" o promieniu d$ugo)ci 10 cm oraz sto&ek, w którym )rednica i wysoko)% maj! d$ugo)ci 

odpowiednio 16 cm i 12 cm, przetopiono. Nast"pnie z otrzymanego metalu wykonano walec o )rednicy 

3

38
 cm. Oblicz wysoko)% tego walca. 
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Zadanie 9. (5 pkt)   
Opisz za pomoc! uk$adu nierówno)ci zbiór wszystkich punktów nale&!cych do trójk!ta ABC  

przedstawionego na rysunku. Oblicz pole tego trójk!ta. 
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Zadanie 10. (6 pkt)   
W pude$ku znajduj! si" &etony. W)ród nich jest 6 &etonów o nominale 5 z$ oraz n &etonów o nominale 10 

z$. Losujemy z pude$ka dwa &etony. Prawdopodobie'stwo zdarzenia polegaj!cego na wylosowaniu obu 

&etonów o nominale 10 z$ jest równe
2

1
. Oblicz n. 
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Zadanie 11. (7 pkt)  
Wyznacz miar" k!ta mi"dzy )cian! boczn! i p$aszczyzn! podstawy ostros$upa prawid$owego 

sze)ciok!tnego wiedz!c, &e pole jego podstawy jest równe 36 , a pole powierzchni bocznej ostros$upa 

jest równe 12. Sporz!d( rysunek ostros$upa i zaznacz na nim szukany k!t. 
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!"#Brudnopis 
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