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Centralna Komisja Egzaminacyjna 

 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. 
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EGZAMIN MATURALNY 

Z MATEMATYKI 

 

POZIOM ROZSZERZONY 
 

 
 

1. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 24 strony 

(zadania 1–11). Ewentualny brak zg o  

przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego egzamin. 

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

przeznaczonym. 

3. Pami taj, e pomini cie argumentacji lub istotnych 

oblicze  w rozwi zaniu zadania otwartego mo e 

spowodowa , e za to rozwi zanie nie b dziesz móg  

dosta  pe nej liczby punktów. 

4. Pisz czytelnie i u ywaj tylko d ugopisu lub pióra 

z czarnym tuszem lub atramentem. 

5. Nie u ywaj korektora, a b dne zapisy wyra nie przekre l. 

6. Pami taj, e zapisy w brudnopisie nie b d  oceniane. 

7. Mo esz korzysta  z zestawu wzorów matematycznych, 

cyrkla i linijki oraz kalkulatora. 

8. Na karcie odpowiedzi wpisz swój numer PESEL i przyklej 

naklejk  z kodem. 

9. Nie wpisuj adnych znaków w cz ci przeznaczonej dla 

egzaminatora. 
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Czas pracy: 

180 minut 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba punktów  

do uzyskania: 50 
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Egzamin maturalny z matematyki 

Poziom rozszerzony 
2

Zadanie 1. (4 pkt) 

Rozwi  nierówno  | 2 4 | 1 6x x . 
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Nr zadania 1. 

Maks. liczba pkt 4 Wype nia 

egzaminator
Uzyskana liczba pkt  
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Zadanie 2. (4 pkt) 

Wyznacz wszystkie rozwi zania równania 22cos 5sin 4 0x x  nale ce do przedzia u 

0, 2 . 
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Nr zadania 2. 

Maks. liczba pkt 4 Wype nia 

egzaminator
Uzyskana liczba pkt  
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Zadanie 3. (4 pkt) 
Bok kwadratu ABCD ma d ugo  1. Na bokach BC i CD wybrano odpowiednio punkty E i F 

umieszczone tak, by | | 2CE DF . Oblicz warto  = | |x DF , dla której pole trójk ta AEF 

jest najmniejsze. 
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Nr zadania 3. 

Maks. liczba pkt 4 Wype nia 

egzaminator
Uzyskana liczba pkt  
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Zadanie 4. (4 pkt) 

Wyznacz warto ci a i b wspó czynników wielomianu 3 2 1W x x ax bx  wiedz c, e 

2 7W  oraz, e reszta z dzielenia W x  przez 3x  jest równa 10. 
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Zadanie 5. (5 pkt) 

O liczbach a, b, c wiemy, e ci g , ,a b c  jest arytmetyczny i 10a c , za  ci g 

( 1, 4, 19)a b c  jest geometryczny. Wyznacz te liczby. 
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Uzyskana liczba pkt  
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Zadanie 6. (5 pkt) 

Wyznacz wszystkie warto ci parametru ,m  dla których równanie 2 2 0x mx  ma dwa 

ró ne pierwiastki rzeczywiste takie, e suma ich kwadratów jest wi ksza od 22 13m . 
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Nr zadania 6. 

Maks. liczba pkt 5 Wype nia 

egzaminator
Uzyskana liczba pkt  
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Zadanie 7. (6 pkt) 
Punkt ( 2,5)A  jest jednym z wierzcho ków trójk ta równoramiennego ,ABC  w którym 

| | | | .AC BC  Pole tego trójk ta jest równe 15. Bok BC  jest zawarty w prostej o równaniu 

1.y x  Oblicz wspó rz dne wierzcho ka C. 
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Nr zadania 7. 

Maks. liczba pkt 6 Wype nia 

egzaminator
Uzyskana liczba pkt  
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Zadanie 8. (5 pkt) 

Rysunek przedstawia fragment wykresu funkcji 
2

1
( )f x

x
. Przeprowadzono prost  

równoleg  do osi Ox , która przeci a wykres tej funkcji w punktach A i B. Niech 

(3, 1)C . Wyka , e pole trójk ta ABC jest wi ksze lub równe 2. 

 

-3 -2 -1 1 2 3 4

-1

1

2

3

x

y

0
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egzaminator
Uzyskana liczba pkt  
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Zadanie 9. (4 pkt) 
Na bokach BC i CD równoleg oboku ABCD zbudowano kwadraty CDEF i BCGH (zobacz 

rysunek). Udowodnij, e AC FG . 

A B

CD

G

H

E F
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Nr zadania 9. 

Maks. liczba pkt 4 Wype nia 

egzaminator
Uzyskana liczba pkt  
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Zadanie 10. (4 pkt) 
Oblicz prawdopodobie stwo tego, e w trzech rzutach symetryczn  sze cienn  kostk  do gry suma 

kwadratów liczb uzyskanych oczek b dzie podzielna przez 3. 
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Nr zadania 10. 

Maks. liczba pkt 4 Wype nia 

egzaminator
Uzyskana liczba pkt  
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Zadanie 11. (5 pkt) 
W ostros upie prawid owym trójk tnym kraw d  podstawy ma d ugo  a. ciany boczne s  

trójk tami ostrok tnymi. Miara k ta mi dzy s siednimi cianami bocznymi jest równa 2 . 

Wyznacz obj to  tego ostros upa. 
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Nr zadania 11. 

Maks. liczba pkt 5 Wype nia 

egzaminator
Uzyskana liczba pkt  
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BRUDNOPIS 
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