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TEST PRZED MATUR� 2007

PRZYKŁADOWY  

ARKUSZ EGZAMINACYJNY  

Z MATEMATYKI 

  POZIOM PODSTAWOWY 

Czas pracy 120 minut 

Instrukcja dla zdaj�cego 

1. Sprawd�, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 12 stron (zadania 

1–10). Ewentualny brak zgło� przewodnicz�cemu zespołu 

nadzoruj�cego egzamin. 

2. Odpowiedzi zapisz w miejscu na to przeznaczonym przy 

ka�dym zadaniu. 

3. W rozwi�zaniu zada� przedstaw tok rozumowania 

prowadz�cy do ostatecznego wyniku. 

4. Pisz czytelnie. U�ywaj długopisu/pióra tylko z czarnym 

tuszem/atramentem. 

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

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

7. Podczas egzaminu mo�esz korzysta� z zestawu wzorów 

matematycznych, cyrkla, linijki oraz kalkulatora. 

    �yczymy powodzenia! 

Arkusz przygotowany przez Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON  

na wzór oryginalnego arkusza maturalnego. 

Autor: Marzena Orli�ska 

Za rozwi�zanie 

 wszystkich zada�

mo�na otrzyma�

ł�cznie  

50 punktów 
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Zadanie 1. (4 pkt)  

Dane s� liczby 53,134 −=−= yx . Oblicz warto�� wyra�enia: xy − xy+ . Wynik 

przedstaw w najprostszej postaci. 
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Zadanie 2. (4 pkt)

Dana jest funkcja 
�
�
� +−

=
4

44
)(

2 xx
xf   

dla

dla

0

0

≤

>

x

x
. Sporz�d� wykres tej funkcji, a nast�pnie 

wykres funkcji 3)()( −= xfxg . 
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Zadanie 3. (4 pkt)

Dany jest kwadrat o kolejnych wierzchołkach .,,, DCBA  Bok BC jest zawarty w prostej o 

równaniu 1
2

1
−−= xy , a wierzchołek )2,1(−=A . Wyznacz równania prostych, w których 

zawarte s� boki AD  i AB tego kwadratu. 
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Zadanie 4. (4 pkt)
  

Rozwi�� nierówno��: 
3

3
4

+
≤
x
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Zadanie 5. (3 pkt)

Jednym z pierwiastków wielomianu 182)( 23
++−= mxxxxW  jest liczba 3 . Wyznacz 

parametr m  oraz pozostałe pierwiastki tego wielomianu. 
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Zadanie 6. (5 pkt)
W trójk�cie prostok�tnym jedna z przyprostok�tnych ma długo�� 10, a przeciwprostok�tna 

ma długo�� 26. Oblicz warto�� wyra�enia 
αα cossin

1
tg� −=W , gdzie α  jest mniejszym 

k�tem ostrym w tym trójk�cie. 
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Zadanie 7. (7 pkt)
Z urny, w której s� 3 kule białe i n  czarnych, wylosowano dwie kule. Prawdopodobie�stwo, 

�e wylosowano dwie kule czarne, jest takie samo jak tego, �e wylosowano kul� biał� i czarn�. 

Wyznacz liczb� n . 
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Zadanie 8. (8 pkt)

W ci�gu arytmetycznym sum� cz��ciow� mo�na policzy� za pomoc� wzoru 
3

6 2nn
Sn

−
=  . 

Wyznacz  wzór na ogólny wyraz ci�gu i sprawd�, które wyrazy s� wi�ksze od (–2). 
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Zadanie 9. (6 pkt)
Obwód trapezu równoramiennego jest równy l  a jego pole jest równe P . Oblicz długo��

promienia okr�gu wpisanego w ten trapez. 
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Zadanie 10. (5 pkt)
W graniastosłupie prawidłowym trójk�tnym k�t mi�dzy przek�tnymi �cian bocznych 

wychodz�cymi z jednego wierzchołka podstawy ma miar� α . Promie� okr�gu opisanego na 

podstawie graniastosłupa ma długo�� R . Oblicz obj�to�� tego graniastosłupa. 
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BRUDNOPIS 
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