
 
 
 

 
MATEMATYKA - poziom podstawowy 

 
 

 
CZERWIEC 

2014 
 

 
 
 
 
Instrukcja dla zdającego 
 
1. Sprawdź, czy arkusz zawiera 14 stron. 
2. Rozwiązania zadań i odpowiedzi zamieść w miejscu na to 

przeznaczonym. 
3. W zadaniach od 1 do 23 są podane 4 odpowiedzi: A, B, C, 

D,   
z których tylko jedna jest prawdziwa. Wybierz tylko jedną 
odpowiedź i zaznacz ją na karcie odpowiedzi. 

4. Zaznaczając odpowiedzi w części karty przeznaczonej dla 

zdającego, zamaluj  pola do tego przeznaczone. Błędne 

zaznaczenie otocz kółkiem  i zaznacz właściwe. 
5. Rozwiązania zadań od 24 do 32 zapisz starannie i czytelnie  

w wyznaczonych miejscach. Przedstaw swój tok 
rozumowania prowadzący do ostatecznego wyniku. 

6. Pamiętaj, że pominięcie argumentacji lub istotnych obliczeń 
w rozwiązaniu zadania otwartego może spowodować, że za 
to rozwiązanie możesz nie dostać pełnej liczby punktów. 

7. Pisz czytelnie. Używaj długopisu/pióra tylko z czarnym 
tuszem/atramentem. 

8. Nie używaj korektora. Błędne zapisy przekreśl. 
9. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie podlegają ocenie. 
10. Obok numeru każdego zadania podana jest maksymalna 

liczba punktów możliwych do uzyskania. 
11. Możesz korzystać z zestawu wzorów matematycznych, 

cyrkla i linijki oraz kalkulatora. 
12. Wypełnij tę część karty odpowiedzi, którą koduje zdający. 

Nie wpisuj żadnych znaków części przeznaczonej dla 
egzaminatora. 

 
 

 
Życzymy powodzenia! 

 
 
 

Czas pracy: 
170 minut 

 
 
 
 
 
 
 

KLASA 
PIERWSZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liczba punktów  
do uzyskania: 

50 
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ZADANIA ZAMKNIĘTE 

W zadaniach o numerach od 1 do 23 wybierz i zaznacz na karcie odpowiedzi jedną poprawną odpowiedź 
 
Zadanie 1. (1 pkt) 
 

Liczba  2122 3:2   jest równa 

A .
2
1

3
2 


    B. 
3
2     C. 

2
3    D. 

2
1

2
3 


   

 
Zadanie 2. (1 pkt) 

Wiadomo, że liczba 
b

ba 


1
2  dla 1b , zatem 

A .  
1
2




a
ab   B. 

1
2




a
ab    C. 

1
2




a
ab   D. 

1
2




a
ab  

 
Zadanie 3. (1 pkt) 
Liczbą odwrotną do liczby 22   jest liczba 

A. 
2

22     B. 22    C. 22     D. 
2

22   

 
Zadanie 4. (1pkt) 
Liczby a i b są dodatnie oraz 20% liczby a jest równe 25% liczby b. Stąd wynika, że a jest równe 
 
A. %125 liczby b  B. %120  liczby b C. %115  liczby b  D. %110  liczby b 
 
Zadanie 5. (1pkt) 

Liczba      2121
1212

22


  jest równa 

 
A. 24    B. 24   C. 22    D. 22  
 
Zadanie 6. (1pkt) 
Trójkąt A1B1C1 o polu 36 cm2 jest podobny do trójkąta ABC o polu 4 cm2. Skala podobieństwa 
trójkąta A1B1C1 do trójkąta ABC jest równa: 

A. 
3
1    B. 9   C. 12    D. 3 

 
Zadanie 7. (1pkt) 
Środkowa w trójkącie prostokątnym poprowadzona z wierzchołka kąta prostego ma długość 1. Zatem 
pole koła opisanego na tym trójkącie wynosi: 

 
A. 2     B.     C. 4     D. 3  
 
Zadanie 8. (1 pkt) 

Liczba 
3

243273  jest równa 

 
A. 5   B. 6   C. 7    D. 8 
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BRUDNOPIS 
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Zadanie 9. (1pkt) 
Jeśli różnica między liczbą a i liczbą b wynosi 5, a różnica między kwadratami tych liczb jest równa 
75, to suma tych liczb jest równa 
 
A . 45    B. 35   C. 25    D. 15 
 
Zadanie10. (1pkt) 
Długości boków trójkąta wynoszą 2 i 8, zaś kąt między nimi zawarty ma miarę 60  . Pole tego trójkąta 
wynosi 
 

A . 8    B. 38   C. 4    D. 34  
 
Zadanie 11. (1pkt) 

Dla jakiego argumentu funkcja  
4
3
2




x

xxf  przyjmuje wartość 4? 

A . 1     B. 0    C. 1     D. 2  
 
Zadanie 12. (1pkt) 
Prostokąt o bokach  10 i 6 obracając się dookoła prostej zawierającej dłuższy bok wyznacza bryłę o 
objętości równej 
 

A. 360    B. 160   C. 520    D. 600  
 
Zadanie 13. (1pkt) 
Pole powierzchni bocznej graniastosłupa prawidłowego trójkątnego o wysokości 24  i długości 
krawędzi przy podstawie równej 4 wynosi 
A. 216    B. 232   C. 248    D. 264  
 
Zadanie 14. (1pkt) 
Pole wycinka koła (zacieniowana część na rysunku) jest równe  

 

A. 
5

2r  B. 
4

2r   C. 
3

2r  D. 
2

2r  

 
Zadanie 15. (1 pkt) 

Rozwiązaniem układu nierówności 







6
1
2

x
x
x

 jest następujący przedział liczb 

 
A. 6;1x    B.

 
6;2x    C.  6;2x    D.  6;1x

  
 
Zadanie16. (1pkt) 
Kąt między ramionami trójkąta równoramiennego wynosi 020 . Miara kąta nachylenia wysokości 
opuszczonej na ramię tego trójkąta do jego podstawy jest równa 
 

A . 040     B. 030     C. 020     D. 010  
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BRUDNOPIS 
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Zadanie17. (1 pkt) 

Ile liczb całkowitych należy do zbioru rozwiązań układu nierówności 




063

2214
x

x
? 

 
A . 5    B. 6    C. 7    D. 8 
 
Zadanie18. (1pkt) 
Bezrobocie w pewnym kraju wynosi 10%. Które z poniższych zdań jest fałszywe? 
 
A.  jeżeli bezrobocie wzrośnie o 5 punktów procentowych, to będzie wynosiło 15%. 
B.  jeżeli bezrobocie zmaleje o 3 punkty procentowe, to będzie wynosiło 7%. 
C.  jeżeli bezrobocie spadnie o 5%, to będzie wynosiło 5%. 
D. jeżeli bezrobocie wzrośnie o 10%, to będzie wynosiło 11%. 
 
Zadanie19. (1 pkt) 

Jeśli wiadomo, że 
3
1sin   i  jest kątem ostrym, to prawdą jest, że 

A . 22cos   B. 
4
2cos    C. 

3
22cos    D. 

3
2cos   

 
Zadanie 20. (1 pkt) 

Liczbą, która nie należy do zbioru wartości funkcji 
3

14)( 
x

xf  jest 

 
A . 3   B. 4    C. 4     D. 3  
 
Zadanie 21. (1 pkt) 
Na rysunku poniżej punkt S jest środkiem okręgu i miara kąt ABC wynosi o44 . Ile stopni ma kąt 
ACS? 

 

A . o56  B. o46  C. o44  D. o40  

 
Zadanie 22. (1 pkt) 

Dziedziną funkcji 2
5

1)( 


x
xxf  jest 

 
A. )5;(x   B.

 
 1\Rx    C. 5;(x    D.  5\Rx  

 
Zadanie 23. (1 pkt) 

Jaką miarę ma kąt wpisany wsparty na 
9
5  łuku okręgu? 

 
A. o100   B.

 
o200    C. 060     D. o50  
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BRUDNOPIS 
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ZADANIA OTWARTE 

Rozwiązania zadań o numerach od 24 do 32 należy zapisać w wyznaczonych miejscach pod treścią zadania. 
 

Zadanie 24. (2 pkt) 

Rozwiąż równanie   43
1
32 


x
x . 

 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
 
Zadanie 25. (2 pkt) 
Wykaż, że dla każdej liczby rzeczywistej x prawdziwa jest nierówność xx 212  . 
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
 
Zadanie 26. (2 pkt) 
Z punktu A leżącego na okręgu poprowadź cięciwę AC o długości równej promieniowi okręgu oraz 
średnicę AB. Wyznacz miary kątów wewnętrznych trójkąta ABC. 
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Zadanie 27. (2 pkt) 
W trójkąt równoramienny o podstawie 12 cm i wysokości 8 cm wpisano okrąg. Oblicz promień tego 
okręgu. 
  
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
 
 
Zadanie 28. (2 pkt) 
Uzasadnij, że trójkąty prostokątne ABC i DEF (patrz rysunek) są podobne. 
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Zadanie 29. (4 pkt)  
Suma cyfr pewnej liczby dwucyfrowej wynosi 12. Jeśli do tej liczby dodamy 18, to otrzymamy liczbę 
utworzoną z tych samych cyfr, ale napisanych w odwrotnej kolejności. Wyznacz tę liczbę i sprawdź 
poprawność otrzymanego wyniku. 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
 
Zadanie 30. (4 pkt) 
 
W trapezie, którego podstawy mają długości 10 cm i 4 cm, miary kątów przy dłuższej podstawie 
wynoszą 45° i 30°. Oblicz pole tego trapezu. 
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Zadanie 31. (4 pkt) 
Ile trzeba zmieszać roztworu wodnego soli kuchennej o stężeniu 26% z roztworem o stężeniu 4% 
żeby otrzymać 11 kg roztworu o stężeniu 18%? 
 
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
 
Zadanie 32. (5 pkt) 
Z wykresu funkcji )(xfy   przedstawionego na rysunku odczytaj: 

a) dziedzinę i zbiór wartości funkcji, 
b) jej miejsca zerowe, 
c) maksymalne przedziały w których 

funkcja jest rosnąca, 
d) dla jakich argumentów funkcja  

przyjmuje wartość równą 1 , 
e) zbiór rozwiązań nierówności   1xf . 
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BRUDNOPIS 
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BRUDOPIS 
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