
30  PYTAŃ  KL.III  LO  ROZSZERZENIE 

1. a).Oblicz  x,  jeśli  4"#,%& − 2#,& = *
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    b). Wykaż, że   69 − 4√5 − 66 − 2√5 = −1	. 

2. Rozwiąż  graficznie  równanie: 
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3. Rozwiąż  równanie  >?
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)* + 27 = 0		oraz  nierówność  

  2* + 2*"? + 2*"% + ⋯ ≤ 2 · √3 · 2* + 4  . 

4. Rozwiąż  graficznie  układ  równań 

 K
𝑦 = |𝑙𝑜𝑔C(𝑥 − 1)| + 1
𝑦 = −(𝑥 − 10)% + 3  

5. Wyznacz  wszystkie  wartości  parametru  m,  dla  których  równanie  

   𝑥% + 2𝑥 + ?
+
𝑙𝑜𝑔%(𝑚 + 1) = 0   

    ma  dwa  różne  rozwiązania,  których  suma    odwrotności  jest  równa    -8 . 

6. Liczby  𝑙𝑜𝑔%(𝑥 − 4), 𝑙𝑜𝑔%2𝑥, 𝑙𝑜𝑔%𝑥%	,		dla  pewnej  rzeczywistej  wartości  x,  są  trzema               
kolejnymi  początkowymi  wyrazami  nieskończonego  ciągu  arytmetycznego (𝑎S). 
Wyznacz  x  oraz  sumę  dwudziestu  początkowych  wyrazów  ciągu (𝑎S). 

7. Zbadaj  przebieg  zmienności  funkcji  i  naszkicuj  wykres: 

               f(x)= *.

*"%
 

8. Należy sporządzić  skrzynię (z  pokrywą) w  kształcie prostopadłościanu  o objętości 72 cm³ 
Stosunek  długości  krawędzi  podstawy  tego  prostopadłościanu  ma  być  równy  1:2.                                      
Jakie  powinny  być  wymiary  skrzyni,  aby na  jej  konstrukcję  zużyć  jak  najmniej    
materiału? 

9. Dwa  wierzchołki  trójkąta  równoramiennego  ABC  znajdują  się  na  paraboli  o    

równaniu  y=?
+
(𝑥 − 4)%,  zaś  trzecim  wierzchołkiem  trójkąta  jest  wierzchołek  paraboli.  

Wyznacz  współrzędne  wierzchołków  tego  trójkąta,  jeśli  wiadomo,  że  kąt  rozwarty  
tego  trójkąta  ma  miarę  120°. 

10. Dla  jakiej  wartości  parametru  m  proste  k:x-my+m+4=0  oraz  l:2mx+y-m-1=0    
przecinają  się  na  osi  rzędnych? 

11. Sieczna   k:x+y-1=0  przecięła  okrąg  o:  x² + y² -2x+4y+1=0  w  punktach  A i B. Następnie 
w punktach A i B poprowadzono  styczne  do  danego  okręgu. Wykaż, że styczne  te  
tworzą  kąt  prosty. 



12. Dla  jakich  wartości  parametru  m (m∈ R)  okręgi  opisane  równaniami  𝑜?:  (𝑥 − 𝑚)% +
(𝑦 + 1)% = 8		oraz  𝑜%:  (𝑥 + 1)% + (𝑦 − 𝑚)%=2  są  zewnętrznie  styczne? Dla  
znalezionych  wartości  parametrów  wykonaj  rysunek. Oblicz  współrzędne  punktu  
styczności  A. 

13. Do  wykresu  funkcji  f(x)=x²+2x-3  poprowadzono  w  punkcie  A  styczną,  która  jest  
równoległa  do  prostej  k: 2x+y+7=0. Napisz  równanie  kierunkowe  prostej  l,  która  jest  
prostopadła  do  tej  stycznej  i  przechodzi  przez  punkt  A. 

14. W  pudełku  jest  pewna  liczba  kul  białych  i  jedna  kula  czarna. Losujemy  jedną  kulę, 
zatrzymujemy  ją, a następnie  z  pozostałych  kul  losujemy  jedną  kulę. Ile  powinno  być  
kul  białych  w  pudełku,  aby  prawdopodobieństwo  wylosowania  dwóch  kul  białych  

było  równe  %
C
? 

15. Rzucamy  siedem  razy  symetryczną  monetą. Oblicz  prawdopodobieństwo  zdarzenia:  
 a. co  najmniej  raz  wypadła  reszka 
 b. reszka  wypadła  co  najwyżej  jeden  raz. 

16. Rzucamy  n  razy  symetryczną  monetą,  n≥1.  Prawdopodobieństwo  zdarzenia,  że 

otrzymamy  co  najmniej  jednego  orła,  jest  równe  C?
C%
.  Oblicz  n. 

17. a. Na  ile  sposobów  można  ustawić  w  szeregu  4  chłopców  i  3  dziewczynki, tak  aby            
 osoby  tej  samej  płci  nie  stały  obok  siebie? 
       b. W  klasie  jest  15 dziewcząt  i  16  chłopców.  Spośród  uczniów  tej  klasy  trzeba  
 wybrać  czteroosobową  delegację. Na  ile sposobów  można  to  zrobić,  aby  w  
 delegacji  znalazły  się co  najwyżej  dwie  dziewczynki? 

18. Wyznacz  n 
 W S

S"?X + W
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%S"%X = 18 

19. Podstawą  graniastosłupa  prostego  jest  romb. Graniastosłup  ma  wysokość  12  cm.  
Dłuższa  przekątna  graniastosłupa  jest  nachylona  do  płaszczyzny  podstawy  pod  
kątem  α=45°,  a  krótsza  pod  kątem  β=60°.  Oblicz  długość  krawędzi  podstawy. 

20. W  graniastosłupie  prawidłowym  czworokątnym  krawędź  boczna  jest  dwa  razy  
dłuższa  od  krawędzi  podstawy. Oblicz: 
 a. tangens  kąta  nachylenia  przekątnej  ściany  bocznej  do  płaszczyzny  podstawy 
 b. cosinus  kąta  nachylenia  przekątnej  graniastosłupa  do  płaszczyzny  podstawy. 

21. Podstawą  ostrosłupa  ABCS  jest  trójkąt  prostokątny  ABC,  w  którym  przyprostokątne  
mają  długość  |𝐴𝐶|=9cm, |𝐵𝐶|=16 cm.  Spodkiem  wysokości  jest  ostrosłupa  jest  
wierzchołek  C. Wiedząc, że  wysokość  ostrosłupa  jest  równa  12 cm, oblicz: 
 a. długość  boków  trójkąta  ABS 



 b. tangens  kąta  nachylenia  płaszczyzny  (ABS)  do  płaszczyzny  podstawy  tego  
 ostrosłupa.  

22. Podstawą  ostrosłupa  jest  romb  o  boku  długości  20 cm  i  kącie ostrym  miary  60°. 
Punkt  przecięcia  się  przekątnych  jest  spodkiem  wysokości  ostrosłupa,  która  jest  
równa  5√6. Oblicz: 
a. wysokość  ściany  bocznej,  poprowadzonej  na  krawędź  podstawy 
b. sinus  kąta  nachylenia  ściany  bocznej  tego  ostrosłupa  do  płaszczyzny  podstawy. 

23. W  kulę  wpisano  stożek,  którego kąt  rozwarcia  jest  prosty. Wyznacz  stosunek   
objętości  stożka  do  objętości  kuli. 

24. Na  kuli  opisano  walec. Ile  razy  objętość  walca  jest  większa  od  objętości  kuli? 

25. Do  naczynia  w  kształcie  walca  częściowo  zapełnionego  wodą  wrzucono  kulkę,  która  
zanurzyła  się  całkowicie. Oblicz  o  ile  centymetrów  wzrósł  poziom  wody  w  naczyniu,  
jeśli  średnica  podstawy  naczynia  ma 12 cm,  a  promień  kulki  jest  równy  3 cm. 

26. Przekątna  przekroju  osiowego  walca  ma  długość  d  i  jest  nachylona  do  płaszczyzny  
podstawy  pod  kątem  α. oblicz  objętość tego  walca. 

27. Przekrój  osiowy  stożka  jest  trójkątem  prostokątnym  o  polu  18 cm². Oblicz  objętość  
V  i  pole  powierzchni  całkowitej  𝑃]   tego  stożka. 

28. Jeśli  zwiększymy  wysokość  pewnego  walca  o 4 cm,  to  jego  objętość  zwiększy  się  o  
196π cm³. Oblicz  promień  podstawy  walca. 

29. Szynka  konserwowa  pakowana  jest  do  puszek  w  kształcie  walca  o  pojemności  128π  
cm³. Oblicz,  jakie  wymiary  powinna  mieć  ta  puszka,  aby  na  jej  wyprodukowanie  
zużyć jak  najmniejszą  ilość  blachy.  

30. Punkty A(–4, –5), B(0, –2) i C(2, 1) tworzą trójkąt ABC.  
a) Wyznacz  współrzędne  trójkąta   A’B’C’,   będącego  obrazem  trójkąta   ABC w 

przekształceniu, w którym punkt A’ jest obrazem punktu A w symetrii osiowej względem 
prostej y = –2, punkt B’ jest obrazem punktu B w translacji o wektor [3, 4], natomiast C’ 

jest obrazem punktu C w jednokładności o środku w punkcie A i skali  k = . 

 b) Oblicz, o ile procent pole trójkąta ABC jest mniejsze od pola trójkąta A’B’C’. 
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