






Matura 2005

Zakres podstawowy

Zadanie 1. (3 pkt.)
W pudełku są trzy kule białe i pięć kul czarnych. Do pudełka można albo dołożyć
jedną kulę białą, albo usunąć z niego jedną kulę czarną, a następnie wylosować
z tego pudełka jedną kulę. W którym z tych przypadków wylosowanie kuli białej
jest bardziej prawdopodobne? Wykonaj odpowiednie obliczenia.

Zadanie 2. (4 pkt.)
Dany jest ciąg (an), gdzie an = n + 2

3n + 1
dla n = 1, 2, 3 . . . Wyznacz wszystkie wyrazy

tego ciągu większe od 1
2

.

Zadanie 3. (4 pkt.)
Dany jest wielomian W (x) = x3 + kx2 − 4.

a) Wyznacz współczynnik k tego wielomianu, wiedząc, że wielomian ten jest po-
dzielny przez dwumian x + 2.

b) Dla wyznaczonej wartości k rozłóż wielomian na czynniki i podaj wszystkie jego
pierwiastki.

Zadanie 4. (5 pkt.)
Na trzech półkach ustawiono 76 płyt kompaktowych. Okazało się, że liczby płyt na
półkach górnej, środkowej i dolnej tworzą rosnący ciąg geometryczny. Na środko-
wej półce stoją 24 płyty. Oblicz, ile płyt stoi na półce górnej, a ile płyt stoi na półce
dolnej.

Zadanie 5. (4 pkt.)
Sklep sprowadza z hurtowni kurtki, płacąc po 100 zł za sztukę, i sprzedaje średnio
40 sztuk miesięcznie po 160 zł. Zaobserwowano, że każda kolejna obniżka ceny
sprzedaży kurtki o 1 zł zwiększa sprzedaż miesięczną o 1 sztukę. Jaką cenę kurtki
powinien ustalić sprzedawca, aby jego miesięczny zysk był największy?

Zadanie 6. (6 pkt.)
Dane są zbiory liczb rzeczywistych:

A = {x : |x + 2| < 3}
B = {x : (2x − 1)3 ≤ 8x3 − 13x2 + 6x + 3}
Zapisz w postaci przedziałów liczbowych zbiory A, B, A∩ B oraz B \A.
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Uwaga. Ksi¹¿ka zawiera m.in. arkusze maturalne z roku 2005.

Uwaga. Ksi¹¿ka zawiera m.in. arkusze maturalne z roku 2005.

Ksi¹¿ka ta jest przeznaczona dla wszystkich, którzy chc¹ siê dobrze 

przygotowaæ do egzaminu maturalnego, niezale¿nie od tego, z jakich 

programów nauczania korzystali do tej pory. 

W pierwszej czêœci ksi¹¿ki proponujemy solidne i systematyczne 

powtórzenie wiadomoœci z poszczególnych dzia³ów matematyki.          

W drugiej czêœci mo¿na znaleŸæ zestawy maturalne dla zakresu 

podstawowego i rozszerzonego, wœród nich zestaw zadañ z egzaminu 

maturalnego 2005.

kod-ok.
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