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dysleksja 

 

 

 

 

 

 

 

MMA-R1A1P-052 

EGZAMIN MATURALNY 

Z MATEMATYKI 
 

Arkusz II 
 

POZIOM ROZSZERZONY 
 

Czas pracy 150 minut 
 

Instrukcja dla zdaj cego 

1. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 15 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 II 

 

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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Zadanie 11. (3 pkt) 
 

Wyznacz dziedzin  funkcji 44log 23

32 xxxxf
x

 i zapisz j  w postaci sumy 

przedzia ów liczbowych. 
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Zadanie 12. (4 pkt) 
 

Dana jest funkcja: cos 3 sin , .f x x x x R  

a) Naszkicuj wykres funkcji f. 

b) Rozwi  równanie: 1xf . 
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Zadanie 13. (4 pkt) 

 

Rzucamy n razy dwiema symetrycznymi sze ciennymi kostkami do gry. Oblicz, dla jakich n 

prawdopodobie stwo otrzymania co najmniej raz tej samej liczby oczek na obu kostkach jest 

mniejsze od 
1296

671
. 
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Zadanie 14. (5 pkt) 
 

Oblicz: 
32...975

23...741
lim

n

n

n
. 
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Zadanie 15. (4 pkt) 

 

W dowolnym trójk cie ABC punkty M i N s  odpowiednio rodkami boków AC i BC (Rys. 1). 

 

Zapoznaj si  uwa nie z nast puj cym rozumowaniem: 

 

Korzystaj c z w asno ci wektorów i dzia a  na wektorach, zapisujemy równo ci: 

MN MA AB BN  (1) 

oraz 

MN MC CN  (2) 

Po dodaniu równo ci  (1) i (2) stronami otrzymujemy: 

2 MN MA MC AB BN CN  

Poniewa  MC MA oraz CN BN ,  wi c: 

2 MN MA MA AB BN BN  

2 0 0MN AB   

1
.

2
MN AB  

Wykorzystuj c w asno ci iloczynu wektora przez liczb , ostatni  równo  mo na 

zinterpretowa  nast puj co: 

 

odcinek cz cy rodki dwóch boków dowolnego trójk ta jest równoleg y do trzeciego 

boku tego trójk ta, za  jego d ugo  jest równa po owie d ugo ci tego boku. 

 

Przeprowadzaj c analogiczne rozumowanie, ustal zwi zek pomi dzy wektorem MN oraz 

wektorami AB  i DC , wiedz c, e czworok t ABCD jest dowolnym trapezem, za  punkty  

M i N s  odpowiednio rodkami ramion AD i BC tego trapezu (Rys. 2). 

 

Podaj interpretacj  otrzymanego wyniku. 

 
 

Rys. 1 

Rys. 2 
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 Arkusz II 

Zadanie 16. (5 pkt) 
 

Sze cian o kraw dzi d ugo ci a przeci to p aszczyzn  przechodz c  przez przek tn  

podstawy i nachylon  do p aszczyzny podstawy pod k tem
3

. Sporz d  odpowiedni rysunek. 

Oblicz pole otrzymanego przekroju.  
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Zadanie 17. (7 pkt) 
 

Wyka , bez u ycia kalkulatora i tablic, e 33 725725 jest liczb  ca kowit . 
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 Arkusz II 

Zadanie 18. (8 pkt) 
 

Pary liczb ,x y  spe niaj ce uk ad równa :  

04

0124
2

22

yx

yyx
 

s  wspó rz dnymi wierzcho ków czworok ta wypuk ego ABCD.  

a) Wyznacz wspó rz dne punktów: A, B, C, D. 

b) Wyka , e czworok t ABCD jest trapezem równoramiennym. 

c) Wyznacz równanie okr gu opisanego na czworok cie ABCD.  
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Zadanie 19. (10 pkt) 

Dane jest równanie: 0
4

1
5 22 mmxmx .  

Zbadaj, dla jakich warto ci parametru m stosunek sumy pierwiastków rzeczywistych 

równania do ich iloczynu przyjmuje warto  najmniejsz . Wyznacz t  warto . 
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BRUDNOPIS 
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