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dysleksja 
 

 

 
PRÓBNY  

EGZAMIN MATURALNY 
Z MATEMATYKI 

 

Arkusz II 
 

Czas pracy 150 minut 
 

 

Instrukcja dla zdaj cego 
1. Prosz  sprawdzi , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 10 stron. 

Ewentualny brak nale y zg osi  przewodnicz cemu zespo u 

nadzoruj cego egzamin. 

2. Rozwi zania i odpowiedzi nale y zapisa  czytelnie w miejscu 

na to przeznaczonym przy ka dym zadaniu. 

3. Prosz  pisa  tylko w kolorze czarnym; nie pisa  o ówkiem. 

4. W rozwi zaniach zada  trzeba przedstawi  tok rozumowania 

prowadz cy do ostatecznego wyniku. 

5. Nie wolno u ywa  korektora. 

6. B dne zapisy trzeba wyra nie przekre li . 

7. Brudnopis nie b dzie oceniany. 

8. Obok ka dego zadania podana jest maksymalna liczba 

punktów, któr  mo na uzyska  za jego poprawne rozwi zanie. 

9. Podczas egzaminu mo na korzysta  z za czonego zestawu 

wzorów matematycznych, cyrkla i linijki oraz kalkulatora. Nie 

mo na korzysta  z kalkulatora graficznego. 

10. Do ostatniej kartki arkusza do czona jest karta odpowiedzi, 
któr  wype nia nauczyciel. 

 
 

yczymy powodzenia! 

 

 

 

 

 

 

ARKUSZ II 
 

STYCZE  
ROK 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za rozwi zanie 

wszystkich zada  

mo na otrzyma  

cznie 50 punktów. 

(Wpisuje zdaj cy przed rozpocz ciem pracy) 
 

 

 

 
PESEL ZDAJ CEGO 

 

 

Miejsce 
na naklejk  

z kodem 
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Zadanie 11. (5 pkt.) 
Pierwiastkiem równania 07)13(2 23 mxxmx  jest liczba  -1. Wyznacz warto  

parametru m oraz pozosta e pierwiastki tego równania. 

 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

Odpowied : 
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Zadanie 12. (4 pkt.) 

W trójk cie ABC, o k cie rozwartym przy wierzcho ku C dane s  d ugo ci boków cmAC 5  

i cmBC 12 . Oblicz d ugo  boku AB wiedz c, e pole trójk ta jest równe 
224cm . 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

Odpowied : 

  

 

Zadanie 13. (6 pkt.) 

Oblicz sum  wszystkich pierwiastków równania   
2

25
ctgsin3x , które spe niaj  nierówno    

55x . 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

Odpowied : 
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Zadanie 14. (7 pkt.) 

Dany jest ci g liczbowy 233 2 nnan  okre lony dla dowolnej liczby Nn . 

a) Wyka , korzystaj c z definicji monotoniczno ci  ci gu, e ci g  na  jest rosn cy. 

b) Oblicz granic     

nn a

nn
lim

1

8
3 6
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Odpowied : 

b)  
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Zadanie 15. (7 pkt.) 
Funkcja  f dana jest wzorem  cxxxf 23 6   dla  Rx  i Rc .  

a) Wyznacz najwi ksz  i najmniejsz  warto  funkcji f w przedziale 3,1 , wiedz c, e 

f(0) = 8. 

b) Wyznacz przedzia y monotoniczno ci funkcji f. 

 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

Odpowied : 

a)  

b)  
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Zadanie 16. (3 pkt.) 
Jednokierunkowa droga o szeroko ci 8m  prowadzi przez tunel. Przekrój poprzeczny tunelu, 

przedstawiony na poni szym rysunku, ma kszta t zbli ony do uku paraboli o równaniu: 

.6
8

3 2xy  Sprawd , wykonuj c odpowiednie obliczenia, czy ci arówka wioz ca 

prostopad o cienny kontener o szeroko ci 4,8 metra mo e przejecha  tym tunelem, je eli 

najwy szy punkt kontenera znajduje si  4 metry nad drog . 

 
                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

Odpowied : 
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Zadanie 17. (5 pkt.) 
Okr g o1 okre lony jest równaniem: 096422 yxyx . 

a) Napisz równanie okr gu o2  wspó rodkowego z okr giem o1, przechodz cego przez punkt 

A = (6;0). 

b) Oblicz pole pier cienia ko owego ograniczonego okr gami o1 i o2 . 

 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

Odpowied : 

a)  

b)  
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Zadanie 18.  (7 pkt.) 
Do salaterki wlano rozpuszczon  galaretk , która po zastygni ciu przybra a kszta t sto ka 

ci tego. Przekrój osiowy tej bry y by  trapezem równoramiennym o wysoko ci 6 cm 

i podstawach d ugo ci 14 cm i 26 cm. 

Oblicz obj to  wlanego p ynu. W obliczeniach przyjmij, e 143, , a wynik podaj  

z dok adno ci  do 31cm . 

 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

Odpowied : 
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Zadanie 19.  (6 pkt.) 
Krótki a cuch choinkowy sk ada si  z dwudziestu arówek. Dla ka dej z arówek 

prawdopodobie stwo, e b dzie dzia a  przez co najmniej 300 godzin jest równe 0,9. 

a) Oblicz prawdopodobie stwo tego, e w krótkim a cuchu w ci gu 300 godzin przepali 

si  co najwy ej jedna arówka. W obliczeniach mo esz  przyj , e  14,09,0
19

. 

b) W skrzyni jest 6 a cuchów krótkich i 4 a cuchy d ugie. Do dekoracji choinki u yto 

cztery losowo wybrane a cuchy. Oblicz prawdopodobie stwo tego, e do dekoracji 

u yto dwóch a cuchów krótkich i dwóch a cuchów d ugich. 

 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

Odpowied : 

a)  

b)  
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Brudnopis 
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