UZUPEŁNIA ZDAJĄCY
KOD

PESEL

PRÓBNA MATURA Z MATEMATYKI
Z NOWINAMI
POZIOM PODSTAWOWY

CZAS PRACY: 170

MINUT

LICZBA PUNKTÓW DO UZYSKANIA: 50
Instrukcja dla zdającego
1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 17 stron (zadania 1– 34). Ewentualny brak
zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin.
2. Rozwiązania zadań i odpowiedzi wpisuj w miejscu na to przeznaczonym.
3. Odpowiedzi do zadań zamkniętych (1–25) przenieś na kartę odpowiedzi, zaznaczając je
w części karty przeznaczonej dla zdającego. Zamaluj
pola do tego przeznaczone.
Błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz właściwe.
4. Pamiętaj, że pominięcie argumentacji lub istotnych obliczeń w rozwiązaniu zadania
otwartego (26–34) może spowodować, że za to rozwiązanie nie otrzymasz pełnej liczby
punktów.
5. Pisz czytelnie i używaj tylko długopisu lub pióra z czarnym tuszem lub atramentem.
6. Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl.
7. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie będą oceniane.
8. Możesz korzystać z zestawu wzorów matematycznych, cyrkla i linijki oraz kalkulatora
prostego.
9. Na tej stronie oraz na karcie odpowiedzi wpisz swój numer PESEL i kod ucznia.
10. Nie wpisuj żadnych znaków w części przeznaczonej dla egzaminatora.
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ZADANIA ZAMKNIĘTE
W zadaniach od 1. do 25. wybierz jedną poprawną odpowiedź.
Zadanie 1. (0-1)
Dane są liczby: a =

, b=

A:

. Wyrażenie

B:

C: 3

ma wartość:
D:

Zadanie 2. (0-1)
Wyrażenie (-3a – 1)(-3a – 1) po uporządkowaniu ma postać:
A: 9a2 + 6a + 1

B: 9a2 + 1

C: 9a2 – 6a + 1

D: 9a2 + 6a - 1

Zadanie 3. (0-1)
Do 8 kg roztworu 10% soli kuchennej dolano 2kg wody. Stężenie otrzymanego roztworu jest równe:
A: 9%

B: 8%

C: 6,5%

D: 6%

Zadanie 4. (0-1)
Wartość wyrażenia √√
A: √

√√

wynosi:

B: √ - 1

C: 4

D: 2

Zadanie 5. (0-1)
Dziedziną funkcji f(x) = (x + 4)(x + 2)(x – 3) jest zbiór liczb naturalnych. Zatem miejsce zerowe tej
funkcji jest równe:
A: -4

B: -2

C: 0

D: 3

Zadanie 6. (0-1)
Do wykresu funkcji f(x) = (k + 4)x +2k należy punkt P=(2, -4). Zatem wartość parametru k wynosi:
A: k = -4

B: k = -3

C: k = -1

Zadanie 7. (0-1)
Równanie

=0

A: jest tożsamościowe
B: jest sprzeczne
C: ma dwa rozwiązania
D: ma jedno rozwiązanie
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D: k = 1

Brudnopis (nie podlega ocenie)
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Zadanie 8. (0-1)
Na rysunku przedstawiony jest wykres pewnej funkcji

Zbiorem wartości tej funkcji jest:
A: (-3; 3)

B:<-3; 3)

C: (-3; 3>

D: <-3; 3>

Zadanie 9. (0-1)
Jeśli zbiorem wartości funkcji kwadratowej f(x) = -x2 + 6x + c jest przedział (-; 4>, to:
A: c = -5

B: c = -3

C: c = 3

D: c = 4

C: <0; 4)

D: (-; 0)(4; +)

Zadanie 10. (0-1)
√

Dziedziną funkcji
A: (-; 0><4; +)

B: (0; 4>

jest zbiór:

Zadanie 11. (0-1)
Jeżeli α jest kątem ostrym trójkąta prostokątnego oraz sinα + cosα = , to wyrażenie sinα cosα jest
równe:
A:

B:

C: 1

D:

Zadanie 12. (0-1)
W trójkącie prostokątnym przeciwprostokątna ma długość 4√ , a cosinus kąta ostrego α wynosi
Długość przyprostokątnej tego trójkąta leżącej naprzeciw kąta α jest równa:
A: √

B: 2

C: 3√

4

D: 5

√

.

Brudnopis (nie podlega ocenie)
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Zadanie 13. (0-1)
Poniżej przedstawiony jest wykres skończonego ciągu liczbowego o 7 wyrazach.

Wskaż zdanie fałszywe:
A: Wszystkie wyrazy ciągu (an) są nieujemne.
B: Ciąg (an) jest monotoniczny.
C: Między wyrazami ciągu zachodzi zależność: a42 – a22= a32
D: Szósty wyraz ciągu wynosi 6.
Zadanie 14. (0-1)
Suma dziesięciu kolejnych początkowych wyrazów ciągu geometrycznego, w którym a1 =

i a4 =

wynosi:
A:

B:

(

( ) )

(

C:

)

D: 2 (

)

Zadanie 15. (0-1)
Prosta k o równaniu y = (m + 3)x + 7 jest prostopadła do prostej l o równaniu (2m - 6)x – 2y + m = 0.
Zatem m może być równe:
A: m = 1

C: m = √

B: m = 9

D: m = √

Zadanie 16. (0-1)
Dany jest romb ABCD o wierzchołkach: A = (0,-1), B = (5,0), C = (6, 5). Bok CD tego rombu zawarty jest
w prostej o równaniu:
A: -5x + y + 35 = 0

B: x + 5y – 19 =0

C: 5x + y - 19 = 0

D: x – 5y +19 = 0

Zadanie 17. (0-1)
Obwód trójkąta wynosi 24 cm. Długości boków tego trójkąta tworzą ciąg arytmetyczny o różnicy 4.
Zatem odcinek, którego końcami są środki dwóch krótszych boków tego trójkąta ma długość:
A: 3 cm

B: 4 cm

Zadanie 18. (0-1)
Na okręgu o promieniu r =
Obwód tego trójkąta wynosi:
A: 60 cm

B:56 cm

C: 5 cm

D: 6 cm

opisano trójkąt prostokątny o przeciwprostokątnej c = 25 cm.

C: 49 cm
6

D:42 cm

Brudnopis (nie podlega ocenie)
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Zadanie 19. (0-1)
Prosta k jest styczna w punkcie A do okręgu o środku O. Kąt ACB ma miarę 35 (rysunek poniżej).

Zatem miara kąta α jest równa:
A: 105

B: 135

C:145

D: 155

Zadanie 20. (0-1)
W trapezie kąty ostre mają miarę 30 i 60. Stosunek długości dłuższego ramienia tego trapezu do
jego krótszego ramienia wynosi:
A: 1 : √

B: 1 : √

C:√ : 1

D: √ : 1

Zadanie 21. (0-1)
W prostopadłościanie ABCDA1B1C1D1 o krawędziach podstawy długości 9 cm i 12 cm oraz wysokości
8 cm poprowadzono przekątną AC1 nachyloną do podstawy pod kątem α. Cosinus kąta α wynosi:
A:
B:
C:
D:

Zadanie 22. (0-1)
Podstawą ostrosłupa prostego jest trójkąt prostokątny. Spodkiem wysokości tego ostrosłupa jest:
A: środek okręgu wpisanego w podstawę
B: środek okręgu opisanego na podstawie
C: środek ciężkości trójkąta będącego podstawą
D: wierzchołek kąta prostego trójkąta będącego podstawą
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Zadanie 23. (0-1)
Do szklanki w kształcie walca o promieniu 2 i wysokości 4 wrzucono kulkę lodu o promieniu 1. Do
szklanki można jeszcze wlać płyn o pojemności:
A: 16π

B: 14π

C:

D:

Zadanie 24. (0-1)
Średnia arytmetyczna zestawu liczb: 1, 11, a, 10, 6, 3 wynosi 7. Zatem mediana tych liczb wynosi:
A: 6

B: 7

C: 8

D: 9

Zadanie 25. (0-1)
Ściany kostki sześciennej zostały pomalowane na niebiesko, a następnie pocięto kostkę na 64 małych
sześcianików. Wybierasz jeden sześcianik. Prawdopodobieństwo, że ma on dwie ściany w kolorze
niebieskim wynosi:
A:

B:

C:

D:

9

Brudnopis (nie podlega ocenie)
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ZADANIA OTWARTE
Zadanie 26. (0-2)
Rozwiąż nierówność:

Odpowiedź: ……………………………………………………………………..
Zadanie 27. (0-2)
Likwidując lokatę bankową pan Kowalski otrzymał odsetki w kwocie 618 zł, co okazało się kwotą o 3%
wyższą niż przewidywana przez niego. Oblicz błąd bezwzględny i względny (z dokładnością do 0,01%)
jakie popełnił pan Kowalski przy szacowaniu zysku.

Odpowiedź: …………………………………………………………………….
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Zadanie 28. (0-2)
Trójkąt ABC jest prostokątny. Punkt D jest
spodkiem
wysokości
poprowadzonej
z wierzchołka kąta prostego i dzieli
przeciwprostokątną BC na dwa odcinki,
takie że |BD|: |DC| = 3 : 1 (zobacz rysunek
obok).
Wykaż, że ACD|= 60

Zadanie 29. (0-2)
Wykaż, że dla dowolnych liczb rzeczywistych x, y prawdziwa jest nierówność :
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Zadanie 30. (0-2)
Trzej koledzy Andrzej, Adam i Antek, uczestniczą w biegu na 100 m. Jakie jest prawdopodobieństwo,
że Andrzej przekroczy metę jako drugi, jeśli wszystkie wyniki biegu są jednakowo prawdopodobne?
Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

Odpowiedź: ……………………………………………………………………..
Zadanie 31. (0-2)
Podaj miarę kąta rozwartego α wiedząc, że wartość sinα jest jednym z rozwiązań równania:

Odpowiedź: ………………………………………………………………
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Zadanie 32. (0-4)
Trójkąt prostokątny, którego boki są kolejnymi liczbami naturalnymi obraca się wokół krótszej
przyprostokątnej. Oblicz pole powierzchni całkowitej oraz objętość powstałej bryły.

Odpowiedź:……………………………………………………………………..
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Zadanie 33. (0-4)
Ciąg
jest ciągiem arytmetycznym, natomiast ciąg (

) jest ciągiem geometrycznym.

Oblicz x oraz y tak, aby otrzymane ciągi były malejące. Wyznacz różnicę ciągu arytmetycznego
i iloraz ciągu geometrycznego.

Odpowiedź: ……………………………………………………………………..
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Zadanie 34. (0-5)
W trójkącie ABC dane są dwa wierzchołki A = (-2, 0) i B =(7, -6) oraz punkt przecięcia jego
wysokości O = (3, 1). Oblicz współrzędne wierzchołka C.

Odpowiedź: ……………………………………………………………………..
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Brudnopis (nie podlega ocenie)
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