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MMA-P1A1P-052 

EGZAMIN MATURALNY 

Z MATEMATYKI 
 

Arkusz I 
 

POZIOM PODSTAWOWY 
 

Czas pracy 120 minut 
 

Instrukcja dla zdaj cego 

1. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 13 stron. 

Ewentualny brak zg o  przewodnicz cemu zespo u 

nadzoruj cego egzamin. 

2. Rozwi zania zada  i odpowiedzi zamie  w miejscu na to 

przeznaczonym. 

3. W rozwi zaniach zada  przedstaw tok rozumowania 

prowadz cy do ostatecznego wyniku. 

4. Pisz czytelnie. U ywaj d ugopisu/pióra tylko z czarnym 

tuszem/atramentem.  

5. Nie u ywaj korektora. B dne zapisy przekre l. 

6. Pami taj, e zapisy w brudnopisie nie podlegaj  ocenie. 

7. Obok ka dego zadania podana jest maksymalna liczba punktów, 

któr  mo esz uzyska  za jego poprawne rozwi zanie. 

8. Mo esz korzysta  z zestawu wzorów matematycznych, cyrkla 

i linijki oraz kalkulatora.  

9. Wype nij t  cz  karty odpowiedzi, któr  koduje zdaj cy.  

Nie wpisuj adnych znaków w cz ci przeznaczonej  

dla egzaminatora. 

10. Na karcie odpowiedzi wpisz swoj  dat  urodzenia i PESEL. 

Zamaluj  pola odpowiadaj ce cyfrom numeru PESEL. B dne 

zaznaczenie otocz kó kiem  i zaznacz w a ciwe. 
 

yczymy powodzenia! 

 

 

 

 

 

 

 

ARKUSZ I 

 

MAJ 

ROK 2005 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za rozwi zanie 

wszystkich zada  

mo na otrzyma  

cznie  

50 punktów 

 

Wype nia zdaj cy przed 

rozpocz ciem pracy 

           

PESEL ZDAJ CEGO  

tylko  

OKE Kraków, 

OKE Wroc aw 

     

KOD 

ZDAJ CEGO  

Miejsce 

na naklejk  

z kodem szko y 
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2 Egzamin maturalny z matematyki 

 Arkusz I 

Zadanie 1. (3 pkt) 
 

W pude ku s  trzy kule bia e i pi  kul czarnych. Do pude ka mo na albo do o y  jedn  kul  

bia  albo usun  z niego jedn  kul  czarn , a nast pnie wylosowa  z tego pude ka jedn  kul . 

W którym z tych przypadków wylosowanie kuli bia ej jest bardziej prawdopodobne? 

Wykonaj odpowiednie obliczenia. 
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 Arkusz I 

 

Zadanie 2. (4 pkt) 

Dany jest ci g na , gdzie ...3,2,1dla
13

2
n

n

n
an  Wyznacz wszystkie wyrazy tego ci gu 

wi ksze od 
2

1
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 Arkusz I 

Zadanie 3. (4 pkt) 
 

Dany jest wielomian 3 2 4.W x x kx  

a) Wyznacz wspó czynnik k tego wielomianu wiedz c, e wielomian ten jest podzielny 

przez dwumian 2x . 

b) Dla wyznaczonej warto ci k roz ó  wielomian na czynniki i podaj wszystkie jego 

pierwiastki. 
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 Arkusz I 

 

Zadanie 4. (5 pkt) 
 

Na trzech pó kach ustawiono 76 p yt kompaktowych. Okaza o si , e liczby p yt na pó kach 

górnej, rodkowej i dolnej tworz  rosn cy ci g geometryczny. Na rodkowej pó ce stoj  

24 p yty. Oblicz, ile p yt stoi na pó ce górnej, a ile p yt stoi na pó ce dolnej. 
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 Arkusz I 

Zadanie 5. (4 pkt) 
 

Sklep sprowadza z hurtowni kurtki p ac c po 100 z  za sztuk  i sprzedaje rednio 40 sztuk 

miesi cznie po 160 z . Zaobserwowano, e ka da kolejna obni ka ceny sprzeda y kurtki 

o 1 z  zwi ksza sprzeda  miesi czn  o 1 sztuk . Jak  cen  kurtki powinien ustali  

sprzedawca, aby jego miesi czny zysk by  najwi kszy? 
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 Arkusz I 

 

Zadanie 6. (6 pkt) 
 

Dane s  zbiory liczb rzeczywistych: 

: 2 3A x x    

3 3 2: 2 1 8 13 6 3B x x x x x  

Zapisz w postaci przedzia ów liczbowych zbiory ,, BA BA  oraz AB . 
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 Arkusz I 

Zadanie 7. (5 pkt) 
 

W poni szej tabeli przedstawiono wyniki sonda u przeprowadzonego w grupie uczniów, 

dotycz cego czasu przeznaczanego dziennie na przygotowanie zada  domowych. 

 

Czas  

(w godzinach) 
1 2 3 4 

Liczba  

uczniów 
5 10 15 10 

 

 

 

 

a) Naszkicuj diagram s upkowy ilustruj cy 

wyniki tego sonda u. 

 

b) Oblicz redni  liczb  godzin, jak  

uczniowie przeznaczaj  dziennie na 

przygotowanie zada  domowych. 

 

c) Oblicz wariancj  i odchylenie 

standardowe czasu przeznaczonego 

dziennie na przygotowanie zada  

domowych. Wynik podaj z dok adno ci  

do 0,01. 
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 Arkusz I 

 

Zadanie 8. (6 pkt) 
 

Z kawa ka materia u o kszta cie i wymiarach 

czworok ta ABCD (patrz na rysunek obok) 

wyci to okr g  serwetk  o promieniu 3 dm. 

Oblicz, ile procent ca ego materia u stanowi 

jego niewykorzystana cz . Wynik podaj 

z dok adno ci  do 0,01 procenta. 
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 Arkusz I 

Zadanie 9. (6 pkt) 
 

Rodze stwo w wieku 8 i 10 lat otrzyma o razem w spadku 84100 z . Kwot  t  z o ono 

w banku, który stosuje kapitalizacj  roczn  przy rocznej stopie procentowej 5%. Ka de 

z dzieci otrzyma swoj  cz  spadku z chwil  osi gni cia wieku 21 lat. yczeniem 

spadkodawcy by o takie podzielenie kwoty spadku, aby w przysz o ci obie wyp acone cz ci 

spadku zaokr glone do 1 z  by y równe. Jak nale y podzieli  kwot  84100 z  mi dzy 

rodze stwo? Zapisz wszystkie wykonywane obliczenia. 
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 Arkusz I 

 

Zadanie 10. (7 pkt) 

 
W ostros upie czworok tnym prawid owym wysoko ci przeciwleg ych cian bocznych 

poprowadzone z wierzcho ka ostros upa maj  d ugo ci h i tworz  k t o mierze 2 . Oblicz 

obj to  tego ostros upa. 
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 Arkusz I 

BRUDNOPIS 
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