
Wy dawca: OFICYNA EDUKACYJNA * KRZYSZTOF PAZDRO Sp. z o.o.

                                                                               dys leks ja

PRÓBNY
EGZAMIN MATURALNY

Z MATEMATYKI

POZIOM PODSTAWOWY

Czas pra cy 170 mi nut

In strukc ja dla pisz¹cego
1. SprawdŸ, czy arkusz zawiera 17 stron. 
2. W za dan iach od 1. do 20. s¹ poda ne 4 od pow iedzi: A, B, C, D,

z kt óry ch tyl ko jed na jest praw dziwa. Wy bierz tyl ko jedn¹
odp owiedŸ i za znacz j¹ na kar cie odpowiedzi. 

3. Za znac zaj¹c od pow iedzi w cz êœci kar ty prze znac zonej dla
zdaj¹cego, za mal uj  pola do tego prze znac zone. B³êdne

za znac zenie otocz kó³kiem  i za znacz w³aœciwe. 
4. Roz wi¹za nia za dañ od 21. do 30. za pisz sta rann ie i czy teln ie

w wy znac zony ch miej scach. Przed staw swój tok ro zum owa nia
pro wadz¹cy do ostat eczne go wyniku. 

5. Pisz czy teln ie. U¿y waj d³ugop isu/pióra tyl ko z czar nym
tu szem/atram entem. 

6. Nie u¿ywaj ko rekt ora. B³êdne za pisy pr zek reœl. 
7. Pa miê taj, ¿e za pisy w brud nop isie nie pod leg aj¹ ocen ie. 
8. Obok nu meru ka ¿de go za dan ia poda na jest mak sym alna licz ba

punk tów mo¿l iwych do uzys kania. 
9. Mo¿e sz korz ystaæ z ze stawu wz orów ma tem aty cznych, cyr kla

i li nijki oraz kal kul ato ra. 
10. Wype³nij tê czêœæ karty odpowiedzi, któr¹ koduje zdaj¹cy. Nie

wpisuj ¿adnych znaków w czêœci przeznaczonej dla
egzaminatora. 

                                                        ¯yczymy po wod zenia!

Przed matur¹
MAJ 2010 r.

Za rozwi¹zanie
wszystkich zadañ
mo¿na otrzymaæ

³¹cznie
50 punktów

Wype³nia zdaj¹cy
przed rozpoczêciem pracy

PESEL ZDAJ¥CEGO
KOD

ZDAJ¥CEGO

Miej sce
na nakl ejkê

z ko dem szko³y



ZADANIA ZAMKNIÊTE

W za dan iach od 1. do 20. wy bierz i za znacz na kar cie od pow iedzi jedn¹ po prawn¹
od powiedŸ.

 

Za dan ie 1. (1 pkt)

Po parc ie spo³ecz ne dla par tii „By ¿y³o siê le piej” w mar cu by³o rów ne 25%, a w kwiet niu 20%.
Za tem po parc ie w kwiet niu zma la³o w por ównaniu z marcem o:
A. 5% B. 15% C. 20% D. 25%.

Za dan ie 2. (1 pkt)

Wia domo, ¿e tan gens k¹ta ostrego a jest równy 
2

3
. Wo bec tego:

A. a Î (0°, 30°) B. a Î (30°, 45°) C. a Î (45°, 60°) D. a Î (60°, 90°).

Za dan ie 3. (1 pkt) 

Na ry sunku obok dany jest wy kres funk cji f. Funk cja f jest
rosn¹ca w prze dziale:

A. á–3, 5ñ

B. á–1, 4ñ

C. á–2, 5ñ

D. á–3, 2ñ.

Za dan ie 4. (1 pkt) 

Dane s¹ dwie pro ste rów noleg³e  k: y = x  oraz l: y = x – 2. Od leg³oœæ mi êdzy tymi pro stymi jest
rów na:
A. 2 B. 1,5 C. 2 D. 1.

Za dan ie 5. (1 pkt) 

Wszyst kie œciany szeœci anu po mal owa no. Na stê pnie sz eœc ian ro zci êto na 64 jed nak owe
 szeœcianiki. Ile sze œci ani ków ma po mal owan¹ co naj mniej jedn¹ œcianê?
A. 37 B. 56 C. 60 D. 63

Za dan ie 6. (1 pkt)

Na osi licz bow ej za znac zony jest prze dzia³ A.

Prze dzia³ A jest zbio rem roz wi¹zañ nie równoœci:
A. |x – 1| < 3 B. |x – 3| < 1 C. |x + 3| < 1 D. |x + 1| < 3.
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Za dan ie 7. (1 pkt) 

Na jwi êksz¹ wa rto œæ w prze dziale á–2, 3ñ funk cja kwa drat owa f(x) = –x2 – 7x przyj muje dla ar -
gum entu:
A. –3,5 B. –2 C. 0 D. 3.

Za dan ie 8. (1 pkt)

Dany jest ci¹g (an) o wy raz ie og óln ym an = n3 – 1, gdzie n Î N+. Wówczas:
A. an + 1 = n3 B. an + 1 = n3 + 3n2 + 3n
C. an + 1 = n3 + 2 D. an + 1 = n3 + 2n2 + 2n.

Za dan ie 9. (1 pkt)

Po ni¿ szy dia gram przed staw ia wiek uczes tnik ów pew nej wy cieczki.

Me diana wie ku osób uczestn icz¹cych w tej wy cieczce jest ró wna:
A. 21 lat B. 21,68 lat C. 22 lata D. 23 lata.

Za dan ie 10. (1 pkt)

Pr zyb li¿enie dz ies iêtne licz by 100,1 z dok³adno œci¹ do piêc iu miejsc po prze cinku jest równe
1,25893. Przy bli¿ eniem dzie siêt nym licz by 10–0,9 z dok³adno œci¹ do 0,001 jest liczba
A. 0,126 B. 1,259 C. 12,589 D. 7,943.

Za dan ie 11. (1 pkt)

Na ry sunk ach I, II i III dane s¹ trzy tr ójk¹ty.

Przy staj¹ce s¹ trójk¹ty:
A. tyl ko na ry sunk ach I, II B. tyl ko na ry sunk ach II i III
C. tyl ko na ry sunk ach I, III D. na ry sunk ach I, II i III.
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Za dan ie 12. (1 pkt)

Pole tr ójk¹ta pro stok¹tnego równ oramiennego wy nosi 2 2 cm2. Za tem prze ciwp rostok¹tna ma

d³ugoœæ:

A. 2 2 2 cm B. 2 cm C. 84
 cm D. 44

 cm.

Za dan ie 13. (1 pkt)

Pole po wierzchni po koju jest ró wne 12 m2. Pole po wierzchni tego po koju na pla nie wy kon anym
w ska li 1 : 200 wynosi:
A. 3 cm2 B. 6 cm2 C. 30 cm2 D. 60 cm2.

Za dan ie 14. (1 pkt)

Licz ba log43 – log40,75 jest równa:
A. –3 B. log42,25 C. –1 D. 1.

Za dan ie 15. (1 pkt)

Na ry sunku obok dany jest wy kres funk cji f. 

Wy kres funk cji g(x) = f(x + 3) jest przed staw iony na ry sunku:

A. B.

C. D.
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Za dan ie 16. (1 pkt)

Pan No wak sp³aci³ kre dyt w 24 ra tach. Pierw sza rata kre dytu by³a rów na 3000 z³, a ka¿ da

 nastêpna by³a ni¿ sza od po przedn iej o 10%. Wy sokoœæ n-tej raty kre dytu, gdzie n Î N+  i  n < 24,
opis uje wzór:

A. 3000 – 0,1 × n B. 3000 × (1 – 0,1)n C. 3000 × (0,9)n – 1 D. 3000 × (0,9)n.

Za dan ie 17. (1 pkt)

Na ry sunku obok pro sta AB jest stycz na do okrêgu w punk cie A. Punkt O
jest œrodkiem okrêgu. K¹t do pis any a ma mi arê:

A. 48° B. 36°

C. 24° D. 18°.

Za dan ie 18. (1 pkt)

Œred nica kuli K2 jest dwa razy d³u¿s za od œre dni cy kuli K1. Ile razy obj êto œæ kuli K1 jest mniej sza 
od objêt oœci kuli K2?
A. 2 razy B. 3 razy C. 4 razy D. 8 razy

Za dan ie 19. (1 pkt)

Pole po wierzchni ró wnoleg³obo ku jest rów ne 12 cm2, a k¹t ostry równoleg³obo ku ma mia rê 30°. 
Wia domo, ¿e dwa boki rów nol eg³obo ku maj¹ d³ugo œæ 3 cm. D³ugo œæ po zos ta³ych bo ków jest
równa:
A. 2 cm B. 4 cm C. 6 cm D. 8 cm.

Za dan ie 20. (1 pkt)

Zbio rem roz wi¹zañ nie równoœci 
2

1
x

³   jest prze dzia³:

A. (0, 2ñ B. (–¥, 2ñ C. á–2, 2ñ D. á–2, 0).
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ZADANIA OTWARTE

Roz wi¹za nia za dañ o nu mer ach od 21. do 30. na le¿y za pis aæ w wy znac zony ch miej scach
pod treœ ci¹ za dan ia.

Za dan ie 21. (2 pkt) 

Wy ka¿ – sto suj¹c wzór skr óconego mno ¿enia – ¿e licz ba  49 + 39  jest po dzielna przez 91.

Za dan ie 22. (2 pkt) 

W skoñczonym ci¹gu geo met rycznym (an) wy raz pierw szy jest równy 3, a wy raz ostatni 768.
Wiedz¹c, ¿e suma wszyst kich wyrazów wy nosi 1533, ob licz ilor az tego ci¹gu.
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Za dan ie 23. (2 pkt) 

Je dyn ym miej scem ze row ym funk cji kwa drat owej f jest licz ba 2. Wy kres funk cji f prze cina oœ
OY w punk cie o wspó³rzêd nych (0, –2). Wy znacz wzór tej funk cji w po staci og ólnej.

Za dan ie 24. (2 pkt) 

W tra pez ie ABCD, w któ rym AB || DC oraz |AB| > |DC|, przek¹tna
DB za wiera siê w dwu sieczn ej k¹ta ABC. Wyk a¿, ¿e |DC| = |BC|.
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Za dan ie 25. (2pkt) 

Roz³ó¿ wie lom ian W(x) = x3 + 3x2 – 2x – 6 na czyn niki li niowe.

Za dan ie 26. (2 pkt)

Tworz¹ca sto¿ka ma d³ugoœæ 3 dm. D³ugoœæ
pro mien ia pod stawy sto ¿ka jest rów na 1 dm.
Po wierzchn ia bocz na sto¿ ka po rozw iniêciu na
p³aszc zyznê jest wy cink iem ko³a. Ob licz mi arê
a k¹ta œr odkowego tego wy cinka.
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Za dan ie 27. (4 pkt) 

Ob licz:   2 – 3 + 6 – 7 + 10 – 11 + … + 2010 – 2011.
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Za dan ie 28. (4 pkt) 

W jed nej szu flad zie znaj duje siê 6 cza pek: 3 zie lone, 2 czer wone i 1 nie bies ka, a w dru giej
 szufladzie jest 7 sza lików: 2 zie lone, 1 czer wony i 4 nie bies kie. Wyj êto lo sowo jedn¹ cz apkê
i jed en sza lik. Ob licz pr awdopodobieñstwo zda rzen ia A – wy los owa na czap ka i wy los owa ny
sza lik s¹ tego sa mego ko loru.
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Za dan ie 29. (4 pkt) 

Pod staw¹ ostros³upa jest romb. Wysokoœæ ostros³upa ma d³ugoœæ 12 3 cm, a spodek O tej

wysokoœci jest punk tem prze ciêcia przek¹tnych. Ka¿da ze œcian bocz nych ostros³upa two rzy

z p³asz czyzn¹ pod stawy k¹t o mie rze 60°. 
a) Za znacz na ry sunku k¹t na chyl enia œc iany bocz nej do p³asz czyz ny pod stawy ostros³upa oraz

poprowadŸ od cin ek OA, kt óre go d³ug oœæ jest ró wna od leg³oœci punk tu O od œcia ny bocz nej.
b) Ob licz od leg³oœæ punk tu O od œcia ny bocz nej.
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Za dan ie 30. (6 pkt) 

W trójk¹cie pro stok¹tnym ABC, gdzie |ËACB| = 90°, wierz cho³ek B ma wspó³rzêdne (6, 0).
 Prosta  k: 11x + 2y – 6 = 0, za wier aj¹ca œr odkow¹ tr ójk¹ta po prow adz on¹ z wierz cho³ka C, prze -

cina bok AB trójk¹ta w punk cie S 1 2
1

2
, -

æ

è
ç

ö

ø
÷. Wy znacz wspó³rz êdne pu nktów A i C.
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Karta odpowiedzi

Nr
zadania A B C D

1.

Wype³nia pisz¹cy

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Nr
zadania X 0 1 2

21.

Wype³nia sprawdzaj¹cy

22.

23.

24.

25.

26.

Cyfra
jednostek

0

Cyfra
dziesi¹tek

Suma
punktów 1 2 3 4 5 6 7 8 9 D J

Nr
zadania X 0 1 2

27.

28.

29.

3 4 5

30.

6


