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

                                                                               dys leks ja

PRÓBNY
EGZAMIN MATURALNY

Z MATEMATYKI

POZIOM ROZSZERZONY

Czas pra cy 180 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)

Z cyfr  0, 1, 2, 3, 4  uk³ada my wszyst kie mo¿liwe licz by trzy cyf rowe o ró¿n ych cy frach. Ze zbio -
ru ta kich liczb lo suj emy jedn¹ li czbê. Ob licz pr awdopodobieñstwo zda rzen ia A – wy brana licz -
ba trzy cyf rowa ma tê w³asno œæ, ¿e cy fry: se tek, dzie si¹tek oraz jedn oœci (w poda nej kole jnoœci)
tworz¹ ci¹g arytm ety czny. 

Wype³nia
Egzaminator!

Nr czynnoœci 1.1 1.2 1.3

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 rozszerzony
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Za dan ie 2.  (6 pkt)

Roz wi¹¿ gra ficzn ie uk³ad rów nañ  
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Wype³nia
Egzaminator!

Nr czynnoœci 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

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 rozszerzony
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Za dan ie 3.  (6 pkt)

Jedn¹ z pod staw tra pezu wpi san ego w okr¹g jest œre dni ca okr êgu. Sto sun ek ob wodu tra pezu do
sumy d³ugo œci jego pod staw jest rów ny 3 : 2. Ob licz co sin us k¹ta ostrego przy pod staw ie
trapezu.

Wype³nia
Egzaminator!

Nr czynnoœci 3.1 3.2 3.3 3.4

Maks. liczba pkt 1 3 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 rozszerzony
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Za dan ie 4.  (3 pkt)

Udow odnij, ¿e jeœli do datn ie licz by a i b spe³niaj¹ wa run ek a2 + b2 = 23ab,  to 
log5(a + b) = log5 ab + 1.

Wype³nia
Egzaminator!

Nr czynnoœci 4.1 4.2

Maks. liczba pkt 1 2

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 rozszerzony
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Za dan ie 5.  (6 pkt)

Wy znacz ró wnanie ta kiej pro stej prze chodz¹cej przez punkt A(–4, 6), która wraz z osiami
uk³adu wspó³rzêdn ych ogran icza trójk¹t o polu równym 2.

Wype³nia
Egzaminator!

Nr czynnoœci 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

Maks. liczba pkt 1 1 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 rozszerzony
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Za dan ie 6.  (4 pkt)

W pro stok¹tnym uk³adzie wspó³rzêdnych za znacz zb iór tych wszyst kich punktów p³asz czyz ny

o wspó³rzê dnych (a, b), dla któ rych funk cja f (x) = 
ax

x b

+

+

2
 jest funk cj¹ ho mog rafi czn¹, ma lej¹c¹

w ka ¿dym z prze dzia³ów: (– ¥, 2), (2, +¥).

Wype³nia
Egzaminator!

Nr czynnoœci 6.1 6.2 6.3

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 rozszerzony
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Za dan ie 7.  (4 pkt)

Roz wi¹¿ nie równoœæ:
1

1
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1 2
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Wype³nia
Egzaminator!

Nr czynnoœci 7.1 7.2 7.3 7.4

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 rozszerzony
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Za dan ie 8.  (5 pkt)

Na pisz wzór i na rys uj wy kres funk cji y = g(m), która ka¿d ej licz bie rze czyw ist ej m  przypo -
rz¹dkow uje naj mniejsz¹ war toœæ funk cji kwa drat owej f (x) = –x2 + (m2 – 4)x + 2 w prze dziale

á–1, 1ñ.

Wype³nia
Egzaminator!

Nr czynnoœci 8.1 8.2 8.3

Maks. liczba pkt 1 2 2

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 rozszerzony
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Za dan ie 9.  (4 pkt)

Dla ja kich wa rtoœci pa ram etru k resz ta z dzie len ia wie lom ianu 
W(x) = x5 + (k3 + 3k2)x3 – 2(k2 + 2k)x – k  przez dwu mian x – 1 jest nie wiê ksza od (–2)?

Wype³nia
Egzaminator!

Nr czynnoœci 9.1 9.2 9.3

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 rozszerzony
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Za dan ie 10.  (4 pkt)

Wy znacz x tak, aby ci¹g ( 25 23 - , | - |x 4 , 625 2 25 43 3+ + ) by³ ci¹giem geo met rycznym.

Wype³nia
Egzaminator!

Nr czynnoœci 10.1 10.2 10.3

Maks. liczba pkt 1 1 2

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 rozszerzony
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Za dan ie 11.  (5 pkt)

Gra nias tos³up pra wid³owy tró jk¹tny prz eciêto p³asz czyzn¹, prze chodz¹c¹ przez œrodek

ciê¿koœci górnej pod stawy i kra wêdŸ dol nej pod stawy, pod k¹tem 45° do dol nej pod stawy. Pole
otrzym ane go prze kroju wy nosi 5 6. Ob licz ob jêtoœæ tego graniastos³upa.

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 rozszerzony
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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 rozszerzony
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