
 

Matematyka II 

Funkcja liniowa 

1. Naszkicuj wykres funkcji  

a)                
b)              

c)                   

d)      
   

 
 

2. Rozwiąż równanie 

a)               

b)             

3. Rozwiąż nierówność 

a)              

b)               

c)                      
4. Podaj liczbę rozwiązań w zależności od parametru m 

a)             

b)            

5. Dla jakich wartości  parametru a równanie               ma dwa pierwiastki 

dodatnie? 

6. Dla jakich wartości parametru  a równanie              ma dwa pierwiastki 

różnych znaków? 

7. Dobierz współczynniki a i c, aby układ równań miał nieskończenie wiele rozwiązań, 

nie miał rozwiązań 

  
       
       

  

8. Naszkicuj wykres funkcji       
              
           

  

9. Podaj wzór funkcji liniowej jeżeli       (kąt nachylenia prostej do osi OX) oraz 

jeżeli linia przechodzi przez punkt A(-2, 3). 

10. Stężenie roztworu kwasu solnego wynosi 5%. Ile litrów wody należy dodać do 44kg 

roztworu, aby stężenie roztworu zmniejszyło się do 2 %? 

11. Ile kilogramów 10-procentowego kwasu siarkowego i ile kilogramów 20-

procentowego kwasu siarkowego należy zmieszać, aby otrzymać 20kg kwasu 

siarkowego o stężeniu 16%? 

12. Rozwiąż algebraicznie i graficznie układ równań 

  
       

        
  

13. Przedyskutuj liczbę rozwiązań ze względu na wartość parametrów 

a)           

b)               
14. Dla jakich wartości parametru układ równań jest oznaczony, nieoznaczony, 

sprzeczny? 



a)  
        
        

  

b)  
      
      

  

c)  
                  

                  
  

15. Znajdź ujemy pierwiastek równania              

16. Wykaż, że wśród rozwiązań równania               istnieje takie, które jest 

liczbą niewymierną. 

17. Rozwiąż nierówność                 
18. Rozwiąż nierówność                  
19. Dany jest układ równań 

 
      
      

  

Dla każdej wartości parametru m wyznacz parę liczb (x, y), która jest rozwiązaniem 

tego układu równań. Wyznacz najmniejszą wartość sumy x+y dla         

20. Rozwiąż nierówność                 . 

21. Dana jest funkcja                  dla      
a) Wyznacz zbiór wartości funkcji f dla           
b) Naszkicuj wykres tej funkcji 

c) Podaj jej miejsca zerowe 

d) Wyznacz wszystkie wartości parametru m, dla których równanie        nie ma 

rozwiązania. 

22. Funkcja liniowa f określona jest wzorem                    
a) Dla                  zbadaj, czy do wykresu tej funkcji należy punkt 

P=(2009, 200   . 
b) Narysuj w układzie współrzędnych zbiór 

                       
 

 
                  

23. Rozwiąż nierówność                  

24. Rozwiąż nierówność                 

 

Zadania z treścią związane z funkcją liniową: 

1. Droga z miejscowości A do miejscowości B ma długość 26km. Motocyklista przebył 

tę drogę w czasie 1,5 h krótszym niż rowerzysta, który jechał z prędkością o 39km/h 

mniejszą. Oblicz z jaką prędkością jechał motocyklista, a  z jaką rowerzysta? 

2. Z dwóch miejscowości A i B wyruszyły jednocześnie naprzeciw siebie ruchem 

jednostajnym dwa samochody. Po upływie 3h minęły się. Pierwszy samochód 

przejechał trasę z A do B w ciągu 7,5 h. W jakim czasie drogę z B do A przejechał 

drugi samochód? 

3. Dwaj rowerzyści wyjechali naprzeciwko siebie z dwóch miejscowości A i B 

położonych od siebie w odległości 180km. Rowerzysta jadący z miejscowości A 

wyjechał o godzinę później od drugiego i jechał ze średnią prędkością 3km/h mniejszą 

niż rowerzysta jadący z miejscowości B. Stosunek średnich prędkości rowerzystów 

wyrażał się liczbą z przedziału (0,8:1). Rowerzyści spotkali się w odległości 72 km od 

miejscowości A. Z jakimi średnimi prędkościami jechali obaj rowerzyści? 



4. Samochód przebył w pewnym czasie 210km. Gdyby jechał ze średnią prędkością o 

10km/h większą, to czas przejazdu skróciłby się o pół godziny. Oblicz z jaką średnią 

prędkością jechał ten samochód? 

5. Huta szkła produkuje kulki szklane o promieniu 5cm. Do wysyłki będą one pakowane 

po 4 szt.w sztywne pudełka w kształcie walca, którego wysokość wynosi 10cm, a 

średnica 24cm. Czy dobrze została dobrana średnica tych kulek? 

6. Motocyklista drogę z miasta A do miasta B pokonał ze średnią prędkością 84km/h. 

Pokonanie drogi powrotnej zajęło mu o godzinę dłużej, a średnica prędkości wyniosła 

56km/h. Oblicz odległość między miastami A i B. 

7. Ze Szczecina do Częstochowy wybrały się 2 pielgrzymki: piesza i rowerowa. 

Pielgrzymka piesza wyruszyła pierwsza, pokonując każdego dnia 26km. Po 8 dniach 

wyruszyła (z tego samego miejsca, tą samą trasą) pielgrzymka rowerowa, pokonując 

pierwszego dnia 54km, a każdego następnego dnia o 2 km mniej niż dnia 

poprzedniego. Pielgrzymki spotkały się dopiero u stóp Jasnej Góry. W którym dniu 

podróży i w jakiej odległości od miejsca wyjazdu pielgrzymka rowerowa dogoniła 

pielgrzymkę pieszą? 

8. Gdyby Aleksander Wielki umarł o 5 lat wcześniej, to panowałby przez 
 

 
 swojego 

życia. Gdyby żył o 9 lat dłużej, to panowałby przez połowę swojego życia. Ile lat żył i 

panował? 


