
Wy dawca: OFICYNA EDUKACYJNA * KRZYSZTOF PAZDRO Sp. z o.o.

                                                                               dys leks ja

PRÓBNY
EGZAMIN MATURALNY

Z MATEMATYKI

POZIOM PODSTAWOWY

Czas pra cy 120 mi nut

In strukc ja dla zdaj¹cego
1. Sp raw dŸ, czy ar kusz eg zam ina cyj ny za wiera 13 stron (za dan ia

1 – 11). Ewent ual ny brak zg³oœ prze wodn icz¹cemu ze spo³u
nad zor uj¹cego eg zam in.

2. Roz wi¹za nia za dañ i od pow iedzi za mie œæ w miej scu na to
prze znac zonym.

3. W roz wi¹za niach za dañ przed staw tok ro zum owa nia pro wadz¹cy
do ostat eczne go wy niku.

4. Pisz czy teln ie. U¿y waj d³ugop isu/pióra tyl ko z czar nym
tu szem/atram entem.

5. Nie u¿ywaj ko rekt ora, a b³êdne za pisy pr zek reœl.
6. Pam iêtaj, ¿e za pisy w brud nop isie nie pod leg aj¹ ocen ie.
7. Obok ka¿d ego za dan ia poda na jest mak sym alna licz ba pu nktów,

któr¹ mo¿e sz uzys kaæ za jego po prawne roz wi¹za nie.
8. Mo¿ esz ko rzystaæ z ze stawu wz orów ma tem aty cznych, cyr kla

i li nijki oraz kal kul ato ra.

                                                        ¯yczymy po wod zenia!

Przed matur¹
MAJ 2009 r.

Za rozwi¹zanie
wszystkich zadañ
mo¿na otrzymaæ

³¹cznie
50 punktów

Wype³nia zdaj¹cy
przed rozpoczêciem pracy

PESEL ZDAJ¥CEGO
KOD

ZDAJ¥CEGO

Miej sce
na nakl ejkê

z ko dem szko³y



Za dan ie 1.  (3 pkt)

Na dia gram ie pon i¿ej przed staw iono pro cent owy po dzia³ mi esiêcznych za robków w pew nej
firmie.

a) Po daj me dianê tych za robków.
b) Wy znacz œr edni¹ kw otê mi esiêcznych za robków w tej fir mie.
c) Ob licz pr awdopodobieñstwo, ¿e lo sowo wy brany pra cown ik tej fir my za rab ia mi esi êcznie

wi êcej ni¿ 3000 z³.

Wype³nia
Egzaminator!

Nr czynnoœci 1.1 1.2 1.3

Maks. liczba pkt 1 2 1

Uzyskana liczba pkt

Wy dawca: OFICYNA EDUKACYJNA * KRZYSZTOF PAZDRO Sp. z o.o.

Pr óbny eg zam in ma tur alny z ma tem aty ki
Po ziom pod staw owy
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Za dan ie 2.  (4 pkt)

Wiedz¹c, ¿e a jest miar¹ k¹ta ostrego i sina = 2
7

9
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ç

ö

ø
÷

-

, wy znacz li czbê a, dla kt órej 

a × tga = cosa.

Wype³nia
Egzaminator!

Nr czynnoœci 2.1 2.2 2.3 2.4

Maks. liczba pkt 1 1 1 1

Uzyskana liczba pkt

Wy dawca: OFICYNA EDUKACYJNA * KRZYSZTOF PAZDRO Sp. z o.o.

Pr óbny eg zam in ma tur alny z ma tem aty ki
Po ziom pod staw owy

3



Za dan ie 3.  (4 pkt)

Wy znacz sumê wszyst kich liczb na tur alny ch trzy cyf rowy ch, które przy dzie len iu przez 4 daj¹
resztê 3.

Wype³nia
Egzaminator!

Nr czynnoœci 3.1 3.2 3.3 3.4

Maks. liczba pkt 1 1 1 1

Uzyskana liczba pkt

Wy dawca: OFICYNA EDUKACYJNA * KRZYSZTOF PAZDRO Sp. z o.o.

Pr óbny eg zam in ma tur alny z ma tem aty ki
Po ziom pod staw owy
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Za dan ie 4.  (3 pkt)

Na ry sunku po ni¿ej przed staw iony jest wy kres funkcji f, ok reœlonej w prze dziale (–3, 5ñ.

a) Po daj mak sym alne prze dzia³y mono tonicznoœci funk cji f.
b) Na szkic uj w tym sa mym uk³adzie wspó³rzêdnych wy kres funk cji g, opis anej wzo rem 

g(x) = f (x + 2).

c) Wy znacz zb iór wszyst kich argume ntów nale¿¹cych do prze dzia³u á–1, 3ñ, dla któr ych  war -
toœci funk cji f s¹ wiêk sze ni¿ wart oœci funk cji g.

Wype³nia
Egzaminator!

Nr czynnoœci 4.1 4.2 4.3

Maks. liczba pkt 1 1 1

Uzyskana liczba pkt

Wy dawca: OFICYNA EDUKACYJNA * KRZYSZTOF PAZDRO Sp. z o.o.

Pr óbny eg zam in ma tur alny z ma tem aty ki
Po ziom pod staw owy
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Za dan ie 5.  (4 pkt)

Ob licz, z jak¹ œr edni¹ pr êdkoœci¹ au tob us prze jec ha³ od leg³oœæ 120 km, wiedz¹c, ¿e gdy by
 jecha³ z pr êdkoœci¹ œr edni¹ o 10 km/h wi êksz¹, to czas prze jazdu by³by krót szy o 36 minut.

Wype³nia
Egzaminator!

Nr czynnoœci 5.1 5.2 5.3 5.4

Maks. liczba pkt 1 1 1 1

Uzyskana liczba pkt

Wy dawca: OFICYNA EDUKACYJNA * KRZYSZTOF PAZDRO Sp. z o.o.

Pr óbny eg zam in ma tur alny z ma tem aty ki
Po ziom pod staw owy

6



Za dan ie 6.  (7 pkt)

Dany jest pro stok¹t ABCD, któ rego boki maj¹ d³ugo œæ x i y. Punkt S jest punk tem prze ciêcia siê
przek¹tnych pro stok¹ta.
a) Wyka¿, ¿e pole trójk¹ta ASD jest czte ry razy mniej sze od pola pro stok¹ta ABCD.

b) Wiedz¹c do datk owo, ¿e PDASD = 15 cm2 i |ËASD| = 30°, ob licz pole kwadra tu, któr ego bok
ma d³ugoœæ (x + y).

Wype³nia
Egzaminator!

Nr czynnoœci 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6

Maks. liczba pkt 2 1 1 1 1 1

Uzyskana liczba pkt

Wy dawca: OFICYNA EDUKACYJNA * KRZYSZTOF PAZDRO Sp. z o.o.

Pr óbny eg zam in ma tur alny z ma tem aty ki
Po ziom pod staw owy
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Za dan ie 7.  (4 pkt)

Wy znacz wspó³czyn niki a, b wie lom ianu  W(x) = x3 + ax2 + bx + 1 wiedz¹c, ¿e dla ka¿dego 

x Î R praw dziwa jest równ oœæ: W(x – 1) – W(x) = –3x2 + 3x – 6.

Wype³nia
Egzaminator!

Nr czynnoœci 7.1 7.2 7.3

Maks. liczba pkt 2 1 1

Uzyskana liczba pkt

Wy dawca: OFICYNA EDUKACYJNA * KRZYSZTOF PAZDRO Sp. z o.o.

Pr óbny eg zam in ma tur alny z ma tem aty ki
Po ziom pod staw owy
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Za dan ie 8.  (5 pkt)

W³aœci ciel skle pu mu zyczn ego „Tra-la-la” ku puje w hur towni p³yty ze spo³u „Emot ion” po 30 z³ 
za sztu kê i sprze daje 56 sztuk miesiêcznie, po 50 z³ za sztukê. Ba dan ia ryn ku wy kaza³y, ¿e ka ¿da 
ob ni¿ ka ceny p³yty o 1 z³, zw iêk szy li czbê sprze dan ych p³yt o 4 sztu ki (miesiêcznie).
a) Wy znacz wzór funk cji mies iêcznego zy sku w³aœ ciciela skle pu „Tra-la-la” w zale ¿noœci od

obni ¿ki ceny p³yty ze spo³u „Emot ion” (w pe³nych z³otych). Po daj dz iedzinê tej funk cji.
b) Jak¹ cenê p³yty po win ien us tal iæ sprze dawca, aby miesi êczny zysk z jej sprze da¿y by³  naj -

wiêkszy? Ob licz mi esiêczny na jwiêkszy zysk w³aœ ciciela skle pu ze sprz eda¿y p³yty „Emot ion”.

Wype³nia
Egzaminator!

Nr czynnoœci 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5

Maks. liczba pkt 1 1 1 1 1

Uzyskana liczba pkt

Wy dawca: OFICYNA EDUKACYJNA * KRZYSZTOF PAZDRO Sp. z o.o.

Pr óbny eg zam in ma tur alny z ma tem aty ki
Po ziom pod staw owy
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Za dan ie 9.  (6 pkt)

Pod staw¹ gra nias tos³upa pro stego jest tró jk¹t pro stok¹tny rów noramienny. K¹t miê dzy
przek¹tnymi, wy chodz¹cymi z tego sa mego wierz cho³ka, dwóch pro stop ad³ych œci an bocz nych, 

ma miarê 60°. Wiedz¹c, ¿e objêtoœæ tego gra nias tos³upa jest rów na 32 cm3, ob licz pole po -
wierzchni ca³ko wit ej tej bry³y.

Wype³nia
Egzaminator!

Nr czynnoœci 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6

Maks. liczba pkt 1 1 1 1 1 1

Uzyskana liczba pkt

Wy dawca: OFICYNA EDUKACYJNA * KRZYSZTOF PAZDRO Sp. z o.o.

Pr óbny eg zam in ma tur alny z ma tem aty ki
Po ziom pod staw owy
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Za dan ie 10.  (5 pkt)

Z³ot nik ma dwie sztab ki wy kon ane z ró ¿ny ch st opów. Pierw sza sztab ka sk³ada siê ze 120 g z³ota 
i 30 g mie dzi, a dru ga sztab ka sk³ada siê ze 180 g z³ota i 20 g mie dzi. Ile gra mów ka¿ dej sztab ki
po win ien wzi¹æ z³ot nik, aby po sto pien iu tych dwó ch kawa³ków otr zymaæ szt abkê sk³adaj¹c¹
siê ze 172 g z³ota i 28 g miedzi?

Wype³nia
Egzaminator!

Nr czynnoœci 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5

Maks. liczba pkt 1 1 1 1 1

Uzyskana liczba pkt

Wy dawca: OFICYNA EDUKACYJNA * KRZYSZTOF PAZDRO Sp. z o.o.

Pr óbny eg zam in ma tur alny z ma tem aty ki
Po ziom pod staw owy
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Za dan ie 11.  (5 pkt)

Dane s¹ dwa wierz cho³ki trójk¹ta ABC:  A(–3, –1), B(3, 1). Punkt D(–2, 1) nale¿y do boku AC,
a od cin ek DB jest œr odk ow¹ w tr ójk¹cie ABC. Ob licz:
a) wspó³rzêdne wierz cho³ka C,
b) pole trójk¹ta ABC.

Wype³nia
Egzaminator!

Nr czynnoœci 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5

Maks. liczba pkt 1 1 1 1 1

Uzyskana liczba pkt

Wy dawca: OFICYNA EDUKACYJNA * KRZYSZTOF PAZDRO Sp. z o.o.

Pr óbny eg zam in ma tur alny z ma tem aty ki
Po ziom pod staw owy
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BRUDNOPIS

Wy dawca: OFICYNA EDUKACYJNA * KRZYSZTOF PAZDRO Sp. z o.o.

Pr óbny eg zam in ma tur alny z ma tem aty ki
Po ziom pod staw owy
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