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LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE

Grupa I

Zad.1. Zapisz w jak najprostszej postaci o ile większy jest obwód kwadratu o
boku x +10 od obwodu prostokąta o bokach x –1 i x + 2?

Zad.2. Usuń niewymierność z mianownika:
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Zad.3. Rozwiąż algebraicznie i graficznie równanie | x - 3 | = 5.

Zad.4. Rozwiąż dowolną metodą układ równań:
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Zad.5. W klasach IIIa i IIIb było razem 57 uczniów. Zorganizowano zawody
sportowe, w których wzięło udział 80% uczniów klasy IIIa i 75%
uczniów klasy IIIb, co stanowiło razem 44 uczniów. Ile uczniów liczy
każda z tych klas?

Zad.6. Ile obrotów na minutę robi koło lokomotywy ośrednicy 1,5 m, jeżeli
pociąg porusza się z prędkością 47,1 km/godz.? Wynik zaokrąglij do
całości.

Grupa II

Zad.1.Zapisz w jak najprostszej postaci o ile mniejsza od liczby x jestśrednia
arytmetyczna liczb x, x – 5 i x – 7?

Zad.2. Usuń niewymierność z mianownika:
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Zad.3. Rozwiąż algebraicznie i graficznie równanie | x - 1| = 4.

Zad.4. Rozwiąż dowolną metodą układ równań:





+−−=−−−

=+

)3)(3(1)2(2)2(

42
2 xxyxx

yx

Zad.5. Zbudowano rurociąg długości 172 m złożony z 23 rur dwojakiego
rodzaju, które miały długość po 470 cm i 825 cm odpowiednio. Ile
zużyto rur krótkich, a ile dłuższych?

Zad.6. Ile obrotów na minutę robi koło lokomotywy ośrednicy 1,5 m, jeżeli
pociąg porusza się z prędkością 47,1 km/godz.? Wynik zaokrąglij do
całości.



FUNKCJE

GRUPA I

Zad.1. Narysuj w układzie współrzędnych przyporządkowanie, które:
a. nie jest funkcją
b. jest funkcją parzystą

Zad.2. Narysuj wykres funkcji, który jednocześnie spełnia warunki:

a. );2()1;5 ∞∪〈−=D

b. funkcja jest malejąca w przedziale 〉−〈− 3;5 , stała w przedziale )1;3〈− i

rosnąca w przedziale );2( ∞
Zad.3. Podaj wzór funkcji liniowej przedstawionej na wykresie oraz

a. odczytaj współrzędne punktów przecięcia się wykresu funkcji z osiami układu
współrzędnych

b. określ monotoniczność funkcji
c. podajćwiartki układu, przez które przechodzi wykres
d. odczytaj jakim argumentom odpowiadają dodatnie, a jakim ujemne wartości funkcji
e. podaj wzór funkcji liniowej, której wykres jest równoległy do tego wykresu i przechodzi

przez punkt P(-1,4)

Zad. 4. Funkcja określona jest następująco: każdej liczbie rzeczywistej
przyporządkowujemy liczbę przeciwną do jej kwadratu. Podaj wzór tej funkcji,
sporządź jej wykres, podaj zbiór wartości oraz określ przedziały monotoniczności.
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GRUPA II

Zad.1. Narysuj w układzie współrzędnych przyporządkowanie, które:
a. jest funkcją
b. jest funkcją nieparzystą

Zad.2. Narysuj wykres funkcji, który jednocześnie spełnia warunki:

a. );3)1;( ∞〈∪−−∞=D

b. funkcja jest rosnąca w przedziale )1;( −−∞ , malejąca w przedziale 〉〈 5;3 i

stała w przedziale );5 ∞〈 .

Zad.3. Podaj wzór funkcji liniowej przedstawionej na wykresie oraz

a. odczytaj współrzędne punktów przecięcia się wykresu funkcji z osiami układu
współrzędnych

b. określ monotoniczność funkcji
c. podajćwiartki układu, przez które przechodzi wykres
d. odczytaj jakim argumentom odpowiadają dodatnie, a jakim ujemne wartości funkcji
e. podaj wzór funkcji liniowej, której wykres jest równoległy do tego wykresu i

przechodzi przez punkt P(-1,4)

Zad. 4. Funkcja określona jest następująco: każdej liczbie rzeczywistej
przyporządkowujemy jej kwadrat. Podaj wzór tej funkcji, sporządź jej wykres,
podaj zbiór wartości oraz określ przedziały monotoniczności.
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UKŁADY RÓWNAŃ
Grupa I

Zad.1. Dopisz drugie równanie tak, aby otrzymać układ:
a. oznaczony
b. nieoznaczony
c. sprzeczny
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Zad.2. Rozwiąż metodą graficzną układ równań:
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Zad.3. Suma dwóch liczb wynosi 24. Jeżeli jedną z nich zwiększymy o 40 %, a drugą
zmniejszymy o 4, to suma zwiększy się dwa razy. Jakie to liczby?

Zad.4. Wyznacz wszystkie liczby całkowite, których różnica kwadratów wynosi 17.

Zad.5. Po owalnym torze o długości 0,8 km jeździ dwóch rowerzystów. Jeśli
jadą w tym samym kierunku, to mijają się co 12 minut. Jeśli jadą w przeciwnych

kierunkach, to mijają się co
7

5
1 minuty. Oblicz prędkość każdego z rowerzystów

w km/h.

Grupa II

Zad.1. Dopisz drugie równanie tak, aby otrzymać układ:
a. oznaczony
b. nieoznaczony
c. sprzeczny
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Zad.2. Rozwiąż metodą graficzną układ równań:
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Zad.3. 10% pierwszej liczby i 8% drugiej liczby daje w sumie liczbę 83, a 20 % pierwszej
i 25% drugiej daje w sumie liczbę 220. Jakie to liczby?

Zad.4. Wyznacz wszystkie liczby całkowite, których różnica kwadratów wynosi 13.

Zad.5. Po owalnym torze o długości 0,9 km poruszają się motorowerzyści. Jeśli
jadą w tym samym kierunku, to mijają się co 5,4 minuty. Jeśli jadą w przeciwnych
kierunkach, to mijają się co 1,08 minuty. Oblicz prędkość każdego z
motorowerzystów w km/h.



WIELOKĄTY, KOŁA I OKRĘGI

GRUPA I

Zad.1. Oblicz miarę kąta wewnętrznego 15-kąta foremnego.

Zad.2. Określ wzajemne położenie okręgów o promieniach 3 cm i 5 cm wiedząc, że ichśrodki leżą
w odległości 4 cm.

Zad.3. Oblicz obwód trójkąta o wierzchołkach A=(-4,2), B=(-1,1), C=(2,5).

Zad.4. Dany jest trójkąt równoboczny o boku a=3. Oblicz jego pole, oraz pole pierścienia kołowego
wyznaczonego przez okrąg opisany na tym trójkącie i okrąg wpisany w ten trójkąt.

Zad.5. Oblicz długość tej wysokości trójkąta prostokątnego o przyprostokątnych 3 cm i 4 cm, która
jest poprowadzona do przeciwprostokątnej.

GRUPA II

Zad.1. Oblicz miarę kąta wewnętrznego 12-kąta foremnego.

Zad.2. Określ wzajemne położenie okręgów o promieniach 2 cm i 4 cm wiedząc, że ichśrodki leżą
w odległości 1 cm.

Zad.3. Oblicz obwód trójkąta o wierzchołkach A=(-4,0), B=(5,3), C=(2,6).

Zad.4. Dany jest trójkąt równoboczny o boku a=5. Oblicz jego pole, oraz pole pierścienia kołowego
wyznaczonego przez okrąg opisany na tym trójkącie i okrąg wpisany w ten trójkąt.

Zad.5. Oblicz długość tej wysokości trójkąta prostokątnego o przyprostokątnych 6 cm i 8 cm, która
jest poprowadzona do przeciwprostokątnej.



FIGURY PODOBNE

GRUPA I

Zad.1. Dany odcinek podziel w stosunku 2 : 5.

Zad.2. W trójkącie prostokątnym o przyprostokątnych długości 3 i 6 cm wyznacz
długość wysokości poprowadzonej z wierzchołka kąta prostego.

Zad.3. Pewna miejscowość zajmuje powierzchnię 26,1 km .Jaką powierzchnię zajmuje
na mapie o skali 1:100000?

Zad.4. Trójkąt ABC, w którym A=(-8,4), B=(-4,-2), C=(-2,2) przekształć przez

jednokładność o środku w punkcie (0,0) i skali k =
2

1−
.

Zad.5. Dwa zewnętrznie styczne okręgi są styczne do ramion kąt. Odległości ich środków
od wierzchołka kąta wynoszą odpowiednio 10 i 15. Oblicz promienie tych okręgów.

GRUPA II

Zad.1. Dany odcinek podziel w stosunku 3 : 4.

Zad.2. W trójkącie prostokątnym o przyprostokątnych długości 2 i 4 cm wyznacz
długość wysokości poprowadzonej z wierzchołka kąta prostego.

Zad.3. Pewne miasto zajmuje powierzchnię
220km . Jaką powierzchnię zajmuje

na mapie o skali 1:1000000?

Zad.4. Trójkąt ABC, w którym A=(-4,4), B=(4,2), C=(-2,-4) przekształć przez

jednokładność o środku w punkcie (0,0) i skali k =
2

1
.

Zad.5. Dwa zewnętrznie styczne okręgi są styczne do ramion kąt. Odległości ich środków
od wierzchołka kąta wynoszą odpowiednio 8 i 14. Oblicz promienie tych okręgów.



BRYŁY
GRUPA I

Zad.1. Oblicz pole powierzchni całkowitej sześcianu, jeżeli przekątnaściany
bocznej ma długość 2 dm.

Zad.2. W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym kąt między przeciwległymi
krawędziami bocznymi ma miarę 90º. Przekątna podstawy ostrosłupa ma

długość 25 dm. Oblicz ile metrów drutu potrzeba na wykonanie modelu tego
ostrosłupa.

Zad.3. Oblicz objętość ostrosłupa prawidłowego sześciokątnego, którego krawędź
podstawy ma długość 6 cm, jeśli wysokość ostrosłupa ma długość 11 cm.

Zad.4. Stosżwiru ma kształt stożka, którego promień podstawy ma długość 2 m, a
tworząca 2,5 m. Jeden metr sześciennyżwiru waży 3 tony. Oblicz ile ciężarówek o
ładowności do 9 ton każda potrzeba do przewiezienia 10 takich stosów.

Zad.5. Pewne miasto leży na 60º szerokości geograficznej. Promień kuli ziemskiej ma
długość 6300 km. Jaką drogę zakreśla to miasto, na skutek obrotu ziemi dookoła osi,
w ciągu 45 minut?

GRUPA II

Zad.1. Oblicz pole powierzchni całkowitej sześcianu, jeżeli przekątna sześcianu ma

długość 38 cm.

Zad.2. W ostrosłupie prawidłowym trójkątnym krawędź podstawy ma długość 12 dm, a
krawędź boczna 8 dm. Oblicz długość wysokości ściany bocznej.

Zad.3. Oblicz objętość ostrosłupa prawidłowego sześciokątnego, którego krawędź
podstawy ma długość 6 cm, jeśli krawędź boczna ma długość 11 cm.

Zad.4. Studnia zbudowana jest z 7 kręgów. Każdy krąg ma kształt powierzchni bocznej
walca, którego wymiary są następujące:średnica podstawy ma długość 80 cm, a
wysokość 60 cm. Jeśli spojrzy się do wnętrza studni, to widać ponad wodą 5
kręgów. Oblicz ile litrów wody znajduje się w tej studni (z dokładnością do 1 litra).

Zad.5. Pewne miasto leży na 30º szerokości geograficznej. Promień kuli ziemskiej ma
długość 6300 km. Jaką drogę zakreśla to miasto, na skutek obrotu ziemi dookoła osi,
w ciągu 20 minut?




