
Próbna matura
(dla uczniów kończących klasę pierwszą)

poziom rozszerzony
Treści zdań

Zadanie1(5 pkt.)
Na rysunku przedstawiono wykres pewnej funkcji f.

Podaj dziedzinę i zbiór wartości funkcji f.
a) Podaj przedziały monotoniczności tej funkcji.
b) Określ dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości dodatnie a dla jakich ujemne.
c) Podaj liczbę rozwiązań równania f(x)=m w zależności od parametru m.
d) Naszkicuj wykres funkcji określonej wzorem g(x)=f(x) + 1.

Zadanie2 (3pkt.)
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a) O ile procent więcej jest reklamacji złej jakości artykułów przemysłowych od
reklamacji nieodpowiedniej jakości artykułów spożywczych?
b) Jakim procentem reklamacji złej jaości artykułów przemysłowych są reklamacje

nieodpowiedniej jakości artykułów spożywczych? Wynik podaj z dokładnością do
0,01%.

Zadanie 3 (4 pkt.)
W pewnej grupie badanych osób 87% zna język angielski, 44% zna język niemiecki,
a 39% zna oba języki, Oblicz, ile badanych osób nie zna żadnego z wymienionych języków.



Zadanie 4 (4 pkt.)

Aby rozwiązać równanie x2 + 6x +2 =0 można przedstawić lewą stronę równania jako różnicę
kwadratów

 x2+ 2 3x +2 = 0
x2+ 2 3x +9 – 7  = 0

(x + 3)2- 7 =0
(x + 3)2-(√7)2 = 0

stąd      x+ 3 -√7 =0    lub    x + 3 + √7 =0
zatem   x = -3 + √7    lub  x = -3 - √7.

Postępując analogicznie rozwiąż równanie: x2 – 4x + 2 = 0.

Zadanie 5 (3 pkt.)

W prostokątnym układzie współrzędnych zaznacz BA ∩  wiedząc, że:

}.xy :y){(x,B   },1:),{( 22 ≥=≤+= yxyxA

Zadanie 6 (4 pkt.)

Oblicz długość odcinka AB, odległość punktu C od prostej AB i pole trójkąta ABC, jeśli:

A(-1; 1),   B(3; -2),   C (2; 3).



Propozycja punktacji

Nr
zadania Czynność Liczba

punktów

a)Wyznaczenie dziedziny )7,2−=D  i zbioru wartości

3,3(1 −=−D
1p.

b)Podanie przedziałów monotoniczności:
-funkcja rośnie w przedziałach  (2,4)  ),1,2(−
-funkcja maleje w przedziale (1,2),(5,7)
-funkcja jest stała w przedziale (4,5).

1p

c)Określenie przedziałów w których funkcja przyjmuje
wartości dodatnie i ujemne:
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d)Podanie liczby rozwiązań równania mxf =)( :
-równanie ma 0 rozwiązań dla ),,33,( +∞∪−−∞∈m

-równanie ma 1 rozwiązanie dla )2,3( −−∈m

-równanie ma 2 rozwiązania dla ),3,1()0,2 ∪−∈m

-równanie ma 3 rozwiązania dla },1,0{∈m

-równanie ma 4 rozwiązania dla ),1,0(∈m

-równanie ma nieskończenie wiele rozwiązań dla .3=m

1p

1

e)Naszkicowanie wykresu funkcji 1)()( += xfxg 1p.
a)Odczytanie diagramu i obliczenie różnicy 70%-5%=65% 1p.

2
b)Obliczenie procentu 7,142...% i zaokrąglenie do 0,01% 2p.
Obliczenie ile osób zna tylko język angielski (48%) 1p.
Obliczenie ile osób zna tylko język niemiecki (5%) 1p.
Obliczenie sumy procentów 48%+5%+39%=92% 1p.

3

Wyznaczenie różnicy100%-92%=8% i udzielenie odpowiedzi. 1p.
Zapisanie równania w postaci 024222 =−+⋅− xx 1p.
Wykorzystanie wzoru skróconego mnożenia
 (x-2)2-2=0

1p.

Zapisanie równania w postaci 0)2()2( 22 =−−x 1p.
4

Rozwiązanie równania 2-2 x 22 =∨+=x 1p.
Narysowanie koła wyznaczonego przez nierówność 122 ≤+ yx 1p.
Narysowanie zbioru }:),{( xyyxB ≥= 1p.5
Wyznaczenie części wspólnej zbiorów A i B 1p.
Wyznaczenie długości odcinka 5=AB 1p.
Wyznaczenie prostej AB 0143 =−+ yx 1p.
Obliczenie odległości punktu C od prostej AB

5
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Obliczenie pola trójkąta ABC ][
2

1
8 2jP ABC =∆ 1p



Propozycja oceniania

22-23 bardzo dobry
18-21 dobry
13-17 dostateczny
8-12 dopuszczający
0-7 niedostateczny

Uwaga: Zestaw nie przewidywał oceny celującej.


