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Materiał �wiczeniowy zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz�cia diagnozy. 

Materiał �wiczeniowy chroniony jest prawem autorskim. Materiału nie nale�y powiela� ani udost�pnia�
w �adnej innej formie (w tym umieszcza� na stronach internetowych szkoły) poza wykorzystaniem jako 

�wiczeniowego/diagnostycznego w szkole. 

W PI SU JE  ZDA J�C Y   

KOD PESEL  

                 

MATERIAŁ �WICZENIOWY 

Z MATEMATYKI 

POZIOM PODSTAWOWY 

Instrukcja dla zdaj�cego 

1. Sprawd�, czy arkusz zawiera 18 stron (zadania 1 – 32). 

Ewentualny brak zgło� przewodnicz�cemu zespołu 

nadzoruj�cego. 

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

przeznaczonym. 

3. Odpowiedzi do zada� zamkni�tych (1-23) przenie� na kart�
odpowiedzi, zaznaczaj�c je w cz��ci karty przeznaczonej 

dla zdaj�cego. Zamaluj  pola do tego przeznaczonego. 

Bł�dne zaznaczenie otocz kółkiem  i zaznacz wła�ciwe. 

4. Pami�taj, �e pomini�cie argumentacji lub istotnych oblicze�
w rozwi�zaniu zadania otwartego (24-32) mo�e spowodowa�, 
�e za to rozwi�zanie nie b�dziesz mógł dosta� pełnej liczby 

punktów. 

5. Pisz czytelnie i u�ywaj tylko długopisu lub pióra z czarnym 

tuszem lub atramentem. 

6. Nie u�ywaj korektora, a bł�dne zapisy przekre�l. 
7. Pami�taj, �e zapisy w brudnopisie nie podlegaj� ocenie. 

8. Mo�esz korzysta� z zestawu wzorów matematycznych, cyrkla 

i linijki oraz kalkulatora.  

�yczymy powodzenia.

STYCZE� 2012 

Czas pracy: 

170 minut

Liczba punktów  

do uzyskania: 50
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ZADANIA ZAMKNI�TE 
W zadaniach od 1. do 23. wybierz i zaznacz na karcie odpowiedzi poprawn� odpowied�. 

Zadanie 1.  (1 pkt) 

Zbiór rozwi�za� nierówno�ci 23 ≤−x  przedstawiony jest na osi liczbowej: 

A.��

B.  

C.  

D. 

Zadanie 2.  (1 pkt) 

Je�eli liczb�
27

33 3⋅
zapiszemy w postaci a3 , to a jest równe

A.  
2

3
B.  

2

3
− C.  

3

2
D.  

3

2
−

Zadanie 3.  (1 pkt) 

Je�eli 221−=x  i 2=y , to xy  równe jest 

A.  42 − B.  24 − C.  3− D. 2−

Zadanie 4.  (1 pkt) 
Liczba 3 nie nale�y do dziedziny wyra�enia: 

A.  
96

9
2

2

++

−

xx

x
B. 

96

3
2 +−

−
−

xx

x
C. 

9

9
2

2

+

−

x

x
   D.  

3

92

+

−

x

x

Zadanie 5.  (1 pkt) 

Rozwi�zaniem nierówno�ci ( ) 02
2

>−x  jest  

A.  ∅ B.  2 C.  ( ) ( )∞∪∞− ;22; D.  R
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Zadanie 6.  (1 pkt) 

Rozwi�zaniem równania 01243 23 =−−+ xxx nie jest liczba 

A.  2 B.  2− C.  3− D.  3  

Zadanie 7.  (1 pkt) 

Funkcja okre�lona wzorem ( )

(

( )

�
�
�

�

��
�

�

�

≥−

∈+−

∞−∈+

=

55

5,01
5

1

0;1
2

1

xdlax

xdlax

xdlax

xf

A.  nie ma miejsc zerowych.

B.  ma 1 miejsce zerowe.

C.  ma 2 miejsca zerowe.

D.  ma 3 miejsca zerowe.

Zadanie 8.  (1 pkt) 

Najmniejsza warto�� funkcji 10122 2 +−= xxy  w przedziale 5,0  jest równa

A.  1− B.  8− C.  10− D.  0  

Zadanie 9.  (1 pkt) 
Suma n pocz�tkowych wyrazów ci�gu arytmetycznego wyra�a si� wzorem 

)(52

+∈+= NnnnSn . Drugi wyraz tego ci�gu jest równy 

A.  2 B.  8 C.  12 D.  14 

Zadanie 10.  (1 pkt) 

Dany jest ci�g geometryczny ( )na , w którym 641 =a  i 
2

1
−=q . Wówczas 

A.  45 −=a B.  45 =a C.  25 =a D.  25 −=a

Zadanie 11.  (1 pkt) 
W trójk�cie prostok�tnym o bokach 6, 8, 10, tangens najmniejszego k�ta jest równy 

A.  
4

3
B.  

3

1
1  C.  

5

3
D.  

5

4
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Zadanie 12.  (1 pkt) 

Rozwi�zanie równania 0)1sin2)(
2

1
(cos =−− αα  w przedziale °90,0 , to 

A.  °= 45α   lub °= 60α

B.  °= 45α  lub  °= 30α

C.  °= 60α   lub °= 50α

D.  °= 30α  lub °= 60α

Zadanie 13.  (1 pkt) 
Miara k�ta α , zaznaczonego na rysunku, jest równa 

A.  °25  B.  °50  C.  °80  D.  °100  

Zadanie 14.  (1 pkt) 

Suma miar k�ta wpisanego i k�ta �rodkowego, opartych na 
6

1
okr�gu, jest równa 

A.  °60  B.  °180  C.  °45  D.  °90  

Zadanie 15.  (1 pkt) 
Punkty ( )4,1=A i ( )2,4 −=C  wyznaczaj� przek�tn� kwadratu ABCD. Pole tego kwadratu jest 

równe 

A.  45  B.
  2

1
22 C.  18  D.  452
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Zadanie 16.  (1 pkt) 
Proste k i l s� równoległe. Odcinek x ma długo��

A.  9,6 B.  2 C.  6 D.  1,5 

Zadanie 17.  (1 pkt) 

Promie� okr�gu o równaniu 0331222 =+−+ xyx  ma długo��

A.  33   B.  3  C.  3 D.  6 

Zadanie 18.  (1 pkt) 
W ostrosłupie prawidłowym czworok�tnym kraw�d� podstawy ma długo�� 4, wysoko��
ostrosłupa ma długo�� 5. �ciana boczna jest nachylona do podstawy pod k�tem α  takim, �e  

A.  
2

5
sin =α B.  

2

5
=αtg C.  

5

2
=αtg D.  

4

5
=αtg

Zadanie 19.  (1 pkt) 
Obj�to�� kuli wpisanej w sze�cian o kraw�dzi długo�ci 2 jest równa 

A.  π
3

4
B.  π C.  π

3

32
D.  π4  

Zadanie 20.  (1 pkt) 

Dany jest przedział liczbowy )7;2 . �rednia arytmetyczna liczb pierwszych nale��cych 

do tego przedziału jest równa 

A.  
3

10
B.  

4

17
C.  4 D.  5 
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Zadanie 21.  (1 pkt) 
Dla zestawu liczb: 1, 3, 2, 4, 3 

A.  mediana jest równa 2 i �rednia arytmetyczna jest równa 2,6.

B.  mediana jest równa 3 i �rednia arytmetyczna jest równa 3. 

C.  mediana jest równa 2 i �rednia arytmetyczna jest równa 3. 

D.  mediana jest równa 3 i �rednia arytmetyczna jest równa 2,6.

Zadanie 22.  (1 pkt) 
W pudełku znajduj� si� kartki, na których zapisano jednocyfrowe liczby naturalne 

nieparzyste. Wyjmujemy z pudełka kolejno trzy kartki i układaj�c je jedna obok drugiej 

tworzymy liczby trzycyfrowe. Liczb takich mo�emy utworzy� maksymalnie 

A.  120 B.  125 C.  60 D.  15 

Zadanie 23.  (1 pkt) 
Liczb trzycyfrowych o jednakowej cyfrze setek i jedno�ci jest 

A.  900 B.  90 C.  100 D.  300 
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ZADANIA OTWARTE 
Rozwi�zania zada� od 24. do 32. nale�y zapisa� w wyznaczonych miejscach pod tre�ci�

zadania. 

Zadanie 24. (2 pkt)  

Rozwi�� równanie 026132 23 =+−− xxx .

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

Odpowied�: ……………………………………………………………………………….. 

Zadanie 25. (2 pkt) 

Udowodnij, �e suma kwadratów dwóch kolejnych liczb nieparzystych jest liczb� parzyst�.  
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Zadanie 26. (2 pkt) 

Wyznacz sum� wszystkich dwucyfrowych parzystych liczb naturalnych.

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

Odpowied�: ……………………………………………………………………………….. . 

Zadanie 27.  (2 pkt)  

Wyznacz miar� k�ta ostrego α , dla którego wyra�enie 
α

ααα
2

23

cos

cossincos ⋅+
 ma warto�� 2.

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

Odpowied�:  ……………………………………………………………………….....……….. . 
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Zadanie 28. (2 pkt)  

Trójk�t ABC jest prostok�tny. Punkt D jest spodkiem wysoko�ci 

opuszczonej na przeciwprostok�tn� BC oraz BDDC
3

1
=  (patrz 

rysunek). Wyka�, �e 030=∠ABD . 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

Zadanie 29.  (2 pkt)  

Wyznacz równania stycznych do okr�gu o równaniu 012422 =++−+ yxyx , równoległych 

do osi odci�tych układu współrz�dnych.

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

Odpowied�: ……………………………………………………………………………….. . 
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Zadanie 30. (4 pkt)  
W�ród 150 mieszka�ców pewnego osiedla przeprowadzono ankiet�. Zadano pytanie, z jakiej 

sieci telefonii komórkowej korzystaj�. Wyniki badania przedstawiono w tabeli: 

Sie� Ile osób korzysta 

„Krzy�yk” 75 

„Kółko” 60 

Okazało si�, �e w�ród ankietowanych, 10 osób posiada telefony w obydwu sieciach. Oblicz 

prawdopodobie�stwo, �e losowo wybrana osoba spo�ród ankietowanych nie posiada telefonu 

w �adnej z wymienionych sieci. Wynik przedstaw w formie nieskracalnego ułamka.

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

Odpowied�: ……………………………………………………………………………….. . 
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Zadanie 31. (5 pkt)  

Liczba a jest o 3 wi�ksza od liczby b. Iloraz liczb a i b jest dwa razy mniejszy od sumy tych 

liczb. Wyznacz liczby a i b. 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

Odpowied�: ……………………………………………………………………………….. . 
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Zadanie 32. (6 pkt)  
Mamy dwa pojemniki: pierwszy ma kształt sze�cianu, drugi - ostrosłupa prawidłowego 

czworok�tnego. Przek�tna sze�cianu ma długo�� cm26 . Wysoko�� ostrosłupa tworzy ze  

�cian� boczn� k�t o mierze °60 . Pole powierzchni bocznej ostrosłupa jest równe 2364 cm . 

Sprawd� na podstawie odpowiednich oblicze�, czy woda wypełniaj�ca całkowicie pierwszy 

pojemnik zmie�ci si� w drugim pojemniku.  
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Odpowied�: ……………………………………………………………………………….. . 
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BRUDNOPIS 
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