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

                                                                               dys leks ja

PRÓBNY
EGZAMIN MATURALNY

Z MATEMATYKI

POZIOM ROZSZERZONY

Czas pra cy 180 mi nut

In strukc ja dla zdaj¹cego
1. Sp raw dŸ, czy ar kusz eg zam ina cyj ny za wiera 12 stron (za dan ia

1 – 10). Ewent ual ny brak zg³oœ prze wodn icz¹cemu ze spo³u
nad zor uj¹cego eg zam in.

2. Roz wi¹za nia za dañ i od pow iedzi za mie œæ w miej scu na to
prze znac zonym.

3. W roz wi¹za niach za dañ przed staw tok ro zum owa nia pro wadz¹cy
do ostat eczne go wy niku.

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

5. Nie u¿ywaj ko rekt ora, a b³êdne za pisy pr zek reœl.
6. Pam iêtaj, ¿e za pisy w brud nop isie nie pod leg aj¹ ocen ie.
7. Obok ka¿d ego za dan ia poda na jest mak sym alna licz ba pu nktów,

któr¹ mo¿e sz uzys kaæ za jego po prawne roz wi¹za nie.
8. Mo¿ esz ko rzystaæ z ze stawu wz orów ma tem aty cznych, cyr kla

i li nijki oraz kal kul ato ra.

                                                        ¯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



Za dan ie 1.  (5 pkt)

Od cin ek AB, gdzie A(0, – 4), B(0, 6), jest prze ciwp rost ok¹tn¹ trójk¹ta ABC. Wierz cho³ek C
o ujemn ej odciê tej nale¿y do pro stej k o rów naniu y = –x.
a) Ob licz wspó³rz êdne wierz cho³ka C.

b) Ob raz em  tr ójk¹ta ABC w jed nok³adn oœci o œro dku S i ska li k, k < 0, jest tró jk¹t A¢B¢C ¢,

 którego pole wy nosi 5. Wiedz¹c do datk owo, ¿e C ¢ 6
1

2
3

1

2
, -

æ

è
ç

ö

ø
÷, ob licz sk alê jed nok³adn oœci

i wspó³rzê dne punk tu S.

Wype³nia
Egzaminator!

Nr czynnoœci 1.1 1.2 1.3

Maks. liczba pkt 2 1 2

Uzyskana liczba pkt

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

Pr óbny eg zam in ma tur alny z ma tem aty ki
Po ziom rozszerzony
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Za dan ie 2.  (5 pkt)

Na sto le stoj¹ dwa ident yczne ko szyki, w kt órych znaj duje siê po 15 jed nak owej wie lko œci
pi³eczek. Pi³ecz ki s¹ w ko lor ze ¿ó³tym i czer won ym. W obu ko szyk ach licz ba pi³eczek ¿ó³tych
jest taka sama. Z ka¿dego ko szyka lo suj emy jedn¹ pi³ec zkê. Ile po winno byæ w ka ¿dym ko szyku 
¿ó³tych pi³eczek, aby prawdopodobieñstwo wy los owa nia pi³eczek ró¿nych kolorów by³o
najwiêksze?

Wype³nia
Egzaminator!

Nr czynnoœci 2.1 2.2 2.3 2.4

Maks. liczba pkt 1 1 1 2

Uzyskana liczba pkt

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

Pr óbny eg zam in ma tur alny z ma tem aty ki
Po ziom rozszerzony
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Za dan ie 3.  (4 pkt)

Dzie dzin¹ funk cji f opis anej wzo rem f (x) = log ( )1

2

3x p+ -  jest prze dzia³ (–3, +¥). Wiedz¹c, ¿e

do wy kresu funk cji f nale ¿y punkt A(1, – 4), ob licz wa rtoœæ pa ram etru p. Na stê pnie:
a) na szkic uj wy kres funk cji g(x) = |f (x)|;
b) wy znacz zb iór wszyst kich wartoœ ci pa ram etru k, dla kt óry ch ró wna nie g(x) = k ma dwa roz -

wi¹za nia ró ¿nych zn aków.

Wype³nia
Egzaminator!

Nr czynnoœci 3.1 3.2 3.3 3.4

Maks. liczba pkt 1 1 1 1

Uzyskana liczba pkt

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

Pr óbny eg zam in ma tur alny z ma tem aty ki
Po ziom rozszerzony
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Za dan ie 4.  (7 pkt)

Na tró jk¹cie ABC, w któ rym |AB| = 8, |BC | = 5,
|AC | = 7 opis ano okr¹g o œrod ku O. Nast êpn ie
po prow adz ono styczn¹ k do okrêgu w punk cie C, 
która w punk cie D prze ciê³a prost¹ za wier aj¹c¹
bok AB (jak na ry sunku obok). Ob licz od leg³oœæ
punk tu D od wierz cho³ka B, jeœli wia domo, ¿e

|OD| = 
14 7

3
.

Wype³nia
Egzaminator!

Nr czynnoœci 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

Maks. liczba pkt 2 1 1 1 1 1

Uzyskana liczba pkt

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

Pr óbny eg zam in ma tur alny z ma tem aty ki
Po ziom rozszerzony

5

O
A B

C

D

k



Za dan ie 5.  (5 pkt)

a) Spr awdŸ, czy rów noœæ 

sin(a + b) × sin(a – b) = sin2a – sin2b 
jest to¿ samoœci¹ try gon ome try czn¹.

b) Udow odnij, ¿e jeœli a i b s¹ dwo ma k¹tami tró jk¹ta i sin(a – b) = sin2a – sin2b, to tró jk¹t ten
jest tró jk¹tem pro stok¹tnym lub rów noramiennym.

Wype³nia
Egzaminator!

Nr czynnoœci 5.1 5.2 5.3a 5.3b

Maks. liczba pkt 2 1 1 1

Uzyskana liczba pkt

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

Pr óbny eg zam in ma tur alny z ma tem aty ki
Po ziom rozszerzony
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Za dan ie 6.  (6 pkt)

Resz ta z dzie len ia wie lom ianu W(x) = 4x3 + (1 – 2m)x – 4m – 1 + 3 przez dwu mian (x + 1) jest
 równa –2.
a) Wy znacz wa rtoœæ pa ram etru m.

b) Dla wy znac zonej wa rtoœ ci pa ram etru m roz wi¹¿ nie równoœæ W(x) ³ 0.

Wype³nia
Egzaminator!

Nr czynnoœci 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6

Maks. liczba pkt 1 1 1 1 1 1

Uzyskana liczba pkt

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

Pr óbny eg zam in ma tur alny z ma tem aty ki
Po ziom rozszerzony
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Za dan ie 7.  (6 pkt)

Przek¹tna BD rom bu ABCD prze cina jego wyso koœæ CE,  popro -
wadzon¹ na bok AB, w punk cie F (patrz ry sun ek obok). Ob licz

pole rom bu ABCD, jeœ li wia domo, ¿e |DE| = 313 oraz 
| |

| |

CF

FE
=

13

5
.

Wype³nia
Egzaminator!

Nr czynnoœci 7.1 7.2 7.3

Maks. liczba pkt 3 2 1

Uzyskana liczba pkt

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

Pr óbny eg zam in ma tur alny z ma tem aty ki
Po ziom rozszerzony
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Za dan ie 8.  (5 pkt)

Na p³aszcz yŸn ie z pro stok¹tnym uk³adem wspó³rzê dnych zi lus truj zb iór wszyst kich punktów
p³asz czyz ny o wspó³rzê dnych (x, y), dla któ rych ci¹g: (xy – 2, xy + x, x) jest rosn¹cym ci¹giem
arytm ety cznym.

Wype³nia
Egzaminator!

Nr czynnoœci 8.1 8.2 8.3

Maks. liczba pkt 2 1 2

Uzyskana liczba pkt

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

Pr óbny eg zam in ma tur alny z ma tem aty ki
Po ziom rozszerzony
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Za dan ie 9.  (4 pkt)

Przez œrodki trzech ró¿nych krawêdzi szeœcianu ABCDA1B1C1D1

wy chodz¹cych z wierz cho³ka B po prow adz ono p³as zczy znê, kt óra
wy znac zy³a pr zekr ój bry³y – tr ójk¹t KLM (patrz ry sun ek obok). Ob -
licz od leg³oœæ wierz cho³ka B od tego prze kroju, jeœli wia domo, ¿e
d³ugo œæ kra wêd zi sze œci anu wy nosi 8.

Wype³nia
Egzaminator!

Nr czynnoœci 9.1 9.2 9.3 9.4

Maks. liczba pkt 1 1 1 1

Uzyskana liczba pkt

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

Pr óbny eg zam in ma tur alny z ma tem aty ki
Po ziom rozszerzony
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Za dan ie 10.  (3 pkt)

Udow odnij, ¿e w ci¹gu geo met rycznym (an) o wy raz ach do datn ich iloc zyn k pocz¹tkow ych

wyra zów ci¹gu (k Î N, k > 1) wyra ¿a siê wzo rem I = ( )a ak
k

1 × .

Wype³nia
Egzaminator!

Nr czynnoœci 10.1 10.2 10.3

Maks. liczba pkt 1 1 1

Uzyskana liczba pkt

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

Pr óbny eg zam in ma tur alny z ma tem aty ki
Po ziom rozszerzony
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BRUDNOPIS

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

Pr óbny eg zam in ma tur alny z ma tem aty ki
Po ziom rozszerzony
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