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Edukacja

 

PROMOCJA

a Za Za da da nie nie 27. 27. (2 (2 pkt)pkt)
Roz wią� rów na nie x3+2x2−5x−10=0.

a Za Za da da nie nie 28. 28. (2 (2 pkt)pkt)
Prze ciw pro sto kąt na trój ką ta pro sto kąt ne go jest dłu� sza od
jed nej przy pro sto kąt nej o 1 cm i od dru giej przy pro sto kąt nej
o 32 cm. Ob licz dłu go ści bo ków te go trój ką ta.

a Za Za da da nie nie 29. 29. (2 (2 pkt)pkt)
Da ny jest pro sto kąt ABCD. Okrę gi o śred ni cach ABAB i ADAD
prze ci na ją się w punk tach A i P (zo bacz ry su nek). Wy ka�, �e
punk ty B, P i D le �ą na jed nej pro stej.

a Za Za da da nie nie 30. 30. (2 (2 pkt)pkt)
Uza sad nij, �e je śli (a2+b2)(c2+d2)=(ac+bd )2 , to ad=bc.

a Za Za da da nie nie 31. 31. (2 (2 pkt)pkt)
Oblicz, ile jest liczb naturalnych czterocyfrowych, w których
zapisie pierwsza cyfra jest parzysta, a pozostałe nieparzyste.

a Za Za da da nie nie 32. 32. (4 (4 pkt)pkt)
Ciąg (1, x, y−1 ) jest aryt me tycz ny, na to miast ciąg (x, y, 12) jest
geo me trycz ny.
Ob licz x oraz y i po daj ten ciąg geo me trycz ny.

a Za Za da da nie nie 33. 33. (4 (4 pkt)pkt)
Punk ty A = ( 1, 5 ), B = ( 14, 31 ) , C = ( 4, 31 ) są wierz choł ka -
mi trój ką ta. Pro sta za wie ra ją ca wy so kość te go trój ką ta po pro -
wa dzo na z wierz choł ka C prze ci na pro stą AB w punk cie D.
Ob licz dłu gość od cin ka BD.

a Za Za da da nie nie 34. 34. (5 (5 pkt)pkt)
Dro ga z mia sta A do mia sta B ma dłu gość 474 km. Sa mo chód
ja dą cy z mia sta A do mia sta B wy ru sza go dzi nę póź niej ni�
sa mo chód z mia sta B do mia sta A. Sa mo cho dy te spo ty ka ją
się w od le gło ści 300 km od mia sta B. Śred nia pręd kość sa mo -
cho du, któ ry wy je chał z mia sta A, li czo na od chwi li wy jaz du
z A do mo men tu spo tka nia, by ła o 17 km/h mniej sza od śred -
niej pręd ko ści dru gie go sa mo cho du li czo nej od chwi li wy jaz -
du z B do chwi li spo tka nia. Ob licz śred nią pręd kość ka� de go
sa mo cho du do chwi li spo tka nia.

Próba przed wielkim egzaminem
aWczorajsza próbna
matura z matematyki, któ-
rej przykładowe rozwiąza-
nia publikujemy, była jedy-
ną oficjalną próbną maturą
organizowaną przez Cen-
tralną Komisję Egzamina-
cyjną w tym roku.
Wszystko odbyło się tak, jak
podczas prawdziwej matury
- dyrektorzy szkół z samego
rana otrzymali, od specjalnie
wynajętych przez CKE kurie-
rów, arkusze egzaminacyjne
zapakowane w tzw. bez-
pieczne koperty. Próbny
egzamin rozpoczął się
o godzinie 9 i trwał 170
minut - tak, jak będzie
w maju. Prace maturzystów
zostały zakodowane,
a sprawdzać je będą egzami-
natorzy z okręgowych komi-
sji egzaminacyjnych.
W ubiegłym roku szkolnym
matematyka była po raz
pierwszy od wielu lat przed-
miotem obowiązkowym.
Na maturze próbnej rok
temu próg 30 proc. punktów
osiągnęło 76 proc. uczniów -
przypomnijmy, taki próg
punktowy wystarcza do zda-
nia egzaminu. Podczas
prawdziwej matury wynik

był lepszy - co najmniej 30
proc. punktów uzyskało 87
proc. abiturientów. Tegorocz-
ni maturzyści przekonują, że
wczorajsza próba była trud-
niejsza niż majowa matura
poprzedniego rocznika.
Centralna Komisja Egzami-
nacyjna ogłosi wyniki
na początku grudnia, ale
sprawdzone prace nie wrócą
do szkół. Maturzyści poznają
tylko ogólną punktację, więc
nie dowiedzą się, w których
zadaniach popełnili błędy. -
Każdy uczeń będzie miał
prawo zajrzeć do swojego
arkusza.Wystarczy, że
wystąpi z odpowiednim
wnioskiem. Jak na prawdzi-
wej maturze - uspokaja Irena
Łaguna, dyrektorka Okręgo-
wej Komisji Egzaminacyjnej
w Gdańsku.
Jak mówi Aleksandra Gra-
bowska z CKE,matura
z matematyki oceniana jest
holistycznie, czyli całościo-
wo. Egzaminator nie punktu-
je poszczególnych działań
ucznia, które często są chao-
tyczne. Sprawdza, czy wpadł
on na pomysł i pokonał trud-
ności, które doprowadziły go
do rozwiązania.

Za podanie przykładowych rozwiązań dziękujemy Piotrowi
Kowalczykowi, matematykowi z II LO w Sopocie


