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4. Liczba  𝑙𝑜𝑔,16 + 1		jest  równa   

 A. 𝑙𝑜𝑔,17            B. 8).           C. 2)
4
  D. 3 

5. Wartości wyrażenia logx(x2 + 1)  nie można obliczyć, gdy liczba x jest równa: 
 A. -2  B. 2  C.  0,5  D.10 

6. Która z podanych prostych jest prostopadła do prostej y = 2x + 3? 
 A. y=2x+7 B. y=0,5x+3 C. y=-2x D. y=-0,5x-3 

7. Które równanie opisuje prostą równoległą do prostej k: 2x – 3y + 5 = 0? 
 A. 3x-2y+5=0  B. -2x-3y=0  C. 2x-3y+4=0  D. -3x-2y+5=0 

8. Oblicz  odległość  punktu  P(-2,3)  od  prostej  k: 7x-y+17=0. 

9. W trapezie ABCD (AB || CD) dane są punkty:  C(1, 2), D(3, 4), B(7, 0). 
a) Napisz równanie prostej AB w postaci ogólnej. 
b) Oblicz długość wysokości trapezu. 
 

10. Punkty A(–5, 2) i B(3, –2) są wierzchołkami trójkąta ABC o polu równym 10. Wyznacz 
współrzędne wierzchołka C, wiedząc, że leży on na osi rzędnych. 

 
11. Dwa boki prostokąta zawierają się w prostych: x + y + 2 = 0  i  y – x + 4 = 0. Punkt P(3, 1) 

jest środkiem symetrii prostokąta. Wyznacz: 
a) równanie prostej zawierającej jeden z dwóch pozostałych boków prostokąta 
b) współrzędne wierzchołków prostokąta 
c) pole prostokąta. 

12. Na okręgu zaznaczono 10 różnych punktów. Ile jest cięciw, których końcami są te 
punkty? 

  A.10  B.5  C.45  D.90 



13. Mediana danych  1, 1, 3, 1, 2, 4  jest równa: 
A. 1    B. 1,5   C. 2   D. 4. 

14. Tabela pokazuje wkład uczniów klasy 3d w zbiórkę pieniędzy dla ofiar pewnej katastrofy. 
Liczba uczniów 1 3 11 9 6 
Kwota darowizny w 
zł 

4 6 10 12 15 

a) Oblicz średnią kwotę zebraną przez jednego ucznia z klasy 3d. 
b) Wyznacz medianę darowanych przez uczniów kwot. 
c) Oblicz odchylenie standardowe od średniej darowanej kwoty. 

       d) Ile procent uczniów klasy 3d darowało większą kwotę od średniej? 
 
15. Oblicz  przekątną prostopadłościanu  o  wymiarach 3cm × 4cm × 12cm. 
 
16. Wysokość prostopadłościanu o objętości 480 m³ jest równa 10 m³. Stosunek długości 
dwóch różnych krawędzi podstawy wynosi 3 : 4. Wyznacz miarę kąta nachylenia 
przekątnej prostopadłościanu do płaszczyzny podstawy. 
17. Tworząca stożka ma długość 10, a tangens kąta nachylenia tej tworzącej do płaszczyzny 

podstawy stożka wynosi . Oblicz: 

a) objętość stożka, 
b) pole powierzchni całkowitej tego stożka. 

 
18. Przekrój osiowy bombki choinkowej w kształcie kuli jest kołem o powierzchni 25p cm2. 

Bombki pokrywa się brokatem, pakowanym w torebki. Jedna taka torebka wystarcza na 
pokrycie 1 dm2 powierzchni bombki. Ustal, ile torebek z brokatem potrzeba na ozdobienie 
20 bombek. W obliczeniach przyjmij, że p » 3,1. 

 
19. Powierzchnię boczną walca rozcięto wzdłuż jego wysokości i rozłożono, otrzymując 

prostokąt o polu 120p. Wiedząc dodatkowo, że wysokość walca jest o 140% dłuższa od 
promienia podstawy walca, oblicz: 
a) objętość walca, 
b) długość przekątnej otrzymanego prostokąta. 

20. Podstawą ostrosłupa jest trójkąt prostokątny, którego przyprostokątne mają długość 24 
cm i 18 cm. Spodek wysokości ostrosłupa pokrywa się z wierzchołkiem kąta prostego w 
podstawie. Wiedząc, że wysokość ostrosłupa jest dwa razy dłuższa od promienia okręgu 
opisanego na podstawie, oblicz  objętość ostrosłupa. 

21. Podstawą ostrosłupa jest kwadrat, a jedna z krawędzi bocznych ostrosłupa jest 
prostopadła do płaszczyzny podstawy. Najdłuższa krawędź boczna ma długość 20 i jest 
nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 30°. Oblicz: 
a) objętość ostrosłupa, 
b) pole powierzchni całkowitej ostrosłupa. 
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22. Wykaż, że liczba 5I + 5)J + 5))  jest podzielna przez 31. 

23. Dana jest funkcja f(x) = , gdzie x Î R. Naszkicuj  wykres  funkcji  g(x) = f(x – 2) – 3  

oraz  opisz  jej  własności. 
24. Rzucono 5 razy symetryczną monetą. Prawdopodobieństwo zdarzenia, że wyrzucono co 

najmniej jednego orła, jest równe: 

A.    B.    C.    D. .  

25. Rzucono dwa razy symetryczną, sześcienną kostką do gry. Przedstaw zbiór zdarzeń 
elementarnych dla tego doświadczenia za pomocą tabeli, a następnie oblicz 
prawdopodobieństwo zdarzenia: 
a) A – suma wyrzuconych oczek jest liczbą pierwszą, 
b) B – iloczyn wyrzuconych oczek jest liczbą podzielną przez 3, 
c) C – za pierwszym razem wyrzucono liczbę oczek nie większą, niż za drugim razem. 

26. Ze zbioru  {–1, 2, 3, 0, 1}  losujemy dwa razy po jednej liczbie bez zwracania. 
a) Określ zbiór zdarzeń elementarnych dla tego doświadczenia. 
b) Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, że iloczyn wylosowanych liczb jest równy 0. 

27. Oblicz  miarę  kąta,  jaki  tworzy  z  osią  OX  prosta  dana równaniem  ogólnym  x+y-7=0. 
28. Dany  jest  trójkąt ABC,  gdzie  A(-2,3),  B(-2,2), C(2,0). Wyznacz: 

a. równania  ogólne  prostych  zawierających  boki  tego  trójkąta 
 b. długości  wysokości  tego  trójkąta. 
29. Dane są: sześcian o powierzchni całkowitej 216 cm2 i prostopadłościan o tej 
samej wysokości, którego podstawa ma wymiary 12 cm × 4 cm.  
Wskaż zdanie  fałszywe: 
 A. Pole powierzchni prostopadłościanu jest większe od pola powierzchni 
 sześcianu. 
 B. Objętość sześcianu jest mniejsza od objętości prostopadłościanu. 
 C. Pole każdej ściany sześcianu jest mniejsze od pola podstawy 
 prostopadłościanu. 
 D. Suma długości wszystkich krawędzi sześcianu jest większa od sumy długości 
  wszystkich krawędzi prostopadłościanu. 
30. Walec o wysokości 4 i średnicy podstawy 6 przetopiono, a następnie z całego 
otrzymanego w ten sposób materiału wykonano kulę o promieniu r. Wówczas: 
 A. r = 6  B. r = 9  C. r = 3  D. r = 12 
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