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Matura próbna z Matematmą

Matemat�	a� �z�m p��ta���



Hej!

 Po pierwsze życzymy Ci powodzenia!

Po druMie 1 dzisiaj * 38�(( na naszy<

kanale YouTube odbywa się transmisja 

z wyjaśnieniem wszystkich zadań,

które dzisiaj na �U stronac� rozwi�zuj 

cała Polska!  Do zobaczenia o 17:00

na kanale                Matematma.

Już nie przeszkadzamy... 

Zespół Matematmy 

Zapytaj nauczyciela

lub nauczycielkę o kod QR,

dzięki któremu poznasz swoje 

wyniki szybciej!



Pamiętaj o przeniesieniu odpowiedzi na kartę odpowiedzi!
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Liczba                                        jest równa liczbie:

Zadanie 1. (0-1) 

A.      B. C.      D.      

A. jedno miejsce zeroweá

B. dwa miejsca zerowe       i         á

C. zero miejsc zerowycÑ

D. jedno miejsce zerowe 

Funkcja                                                  ma:

Zadanie �.  (0-1) 

Zadanie 3.  (0-1) 

A.      B. C.      D.      

Wskaż długość dłuższej przyprostokątnej, gdy wiadomo, że cosinus kąta ostrego w trójkącie 

prostokątnym wynosi       , a przeciwprostokątna ma długość              . 

W czerwcu cena klimatyzatora wzrosła o           , natomiast we wrześniu zmalała o           . ;o tych 

dwóch zmianach początkowa cena klimatyzatora:

Zadanie 4.  (0-1) 

A. zwi]kszyła si] oá

B. zmniejszyła si] o     á

C. zwi]kszyła si] oá

D. zmniejszyła si] o 

W zadaniach zamkni]tych od x do |� wybierz jedną poprawną odpowied�. ;ami]taj o przeniesieniu ich na kart] odpowiedzi. 

zadania zamknięte

Matura próbna z Matematm
ą

Matematyka. ;oziom podstawowy



Pamiętaj o przeniesieniu odpowiedzi na kartę odpowiedzi!

brudnopis
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Pamiętaj o przeniesieniu odpowiedzi na kartę odpowiedzi!

Strona 6 z 36

Rozwiązaniem nierówności                                               jest przedział:

Zadanie 5. (0-1) 

A.                                            B.                                             C.                                           D.  

Funkcja kwadratowa g(x) ma dwa miejsca zerowe                       oraz                . Iloraz             wynosi:

Zadanie 6.  (0-1) 

A.                       

B. liczba             nie może być wyrazem tego ciągu                                         

C.                                       

D. 

A. 

B.        

C. 

D.  

Zadanie *.  (0-1) 

Wzór na n-ty wyraz ciągu to                                 . Którym wyrazem tego ciągu jest liczba -23?

Funkcja liniowa dana jest wzorem                                 . Wskaż współrzędne punktu przecięcia tej Qunkcji 

z osią odciętych.

Zadanie w.  (0-1) 

A. 

B.       

C.  

D.  

zadania zamknięte

Matura próbna z Matematmą

Matematyka. Poziom podstawowy

W zadaniach zamkniętych od 1 do 25 wybierz jedną poprawną odpowiedź. Pamiętaj o przeniesieniu ich na kartę odpowiedzi. 
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Pamiętaj o przeniesieniu odpowiedzi na kartę odpowiedzi!

brudnopis

Matura próbna z Matematmą
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Pamiętaj o przeniesieniu odpowiedzi na kartę odpowiedzi!
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Ósmy wyraz malejącego ciągu geometrycznego         wynosi       , a dziesiąty wyraz tego ciągu wynosi    

   . Iloraz ciągu         wynosi:

Zadanie 9. (0-1) 

A.                                            B.                                               C.                                              D.   

Wynik działania                                                          jest równy:

Zadanie 10.  (0-1) 

A.                                                B.                                              C.                                           D.  

A.                                                B.                                              C.                                          D.  

A.                                               B.                                            C.                                                D.  

Zadanie 11.  (0-1) 

Wynikiem kwadratu ró�nicy liczb     i             jest liczba:

Zbiorem wartości funkcji kwadratowej                                            jest przedział:

Zadanie 1>.  (0-1) 

zadania zamknięte

Matura próbna z Matematmą

Matematyka. Roziom podstawowy

lub

lub

W zadaniacw zamknittycw od p do v~ wybierz jedną poprawną odpowied�. Ramittaj o przeniesieniu icw na kartt odpowiedzi. 



Pamiętaj o przeniesieniu odpowiedzi na kartę odpowiedzi!
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Pamiętaj o przeniesieniu odpowiedzi na kartę odpowiedzi!

Strona 10 z 36

Prosta o równaniu                              będzie prostopadła do prostej o równaniu                                           , 

gdy:

Zadanie 13. (0-1) 

Kąt         jest ostry   i                     .   Wartość wyrażenia                                 wynosi:

Zadanie 1õ.  (0-1) 

A.                                              B.                                         ⸀�.                                          D.  

A. 

B. 

⸀� �

D.  

A.                                            B.                                         ⸀�.                                             D.  

Zadanie 1�.  (0-1) 

Wysokość rombu o boku długości              wynosi                   . Miara kąta ostrego rombu ma wartość:

Punkt T jest środkiem poniższego okręgu. Kąt       ma miarę:

Zadanie 16.  (0-1) 

zadania zamknięte

Matura próbna z Matematmą

Matematyka. Poziom podstawowy

A.                                            B.                                         ⸀�.                                             D.  

o

A

B

C

W zadaniac� zamkniętyc� od � do �� wybierz jedną poprawną odpowied§. Pamiętaj o przeniesieniu ic� na kartę odpowiedzi. 
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Pamiętaj o przeniesieniu odpowiedzi na kartę odpowiedzi!

brudnopis

Matura próbna z Matematmą

Matemat(5a3 '&z*&m p&%7ta$&$(



Pamiętaj o przeniesieniu odpowiedzi na kartę odpowiedzi!
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Wyrażenie                                    istnieje dla wszystkich liczb     , które spełniają warunek:

Zadanie 17. (0-1) 

Środek      odcinka           ma współrzędne:                             .  Skoro punkt                              oraz 

                                         , zatem:

Zadanie 1�.  (0-1) 

A.                                               B.                                      C.                                             D.  

zadania zamknięte

Matura próbna z Matematmą

Matematyka. )oziom podstawowy

A.                                                       

B.                                               

C.                                                    

D.  

Zadanie 1G.  (0-1) 

Najmniejszy kąt trójkąta ma miarę      , drugi jest o          większy od najmniejszego, a największy jest 

3 razy większy od średniego kąta. Trójkąt ten jest:

A. ostrokątny                                              

B. prostokątny                                       

C. rozwartokątny                                       

D. równoramienny

W zadaniach zamkniętych od x do |� wybierz jedną poprawną odpowied�. )amiętaj o przeniesieniu ich na kartę odpowiedzi. 
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Pamiętaj o przeniesieniu odpowiedzi na kartę odpowiedzi!

brudnopis

Matura próbna z Matematmą

Matemat(5a3 '&z*&m p&%7ta$&$(



Pamiętaj o przeniesieniu odpowiedzi na kartę odpowiedzi!

Strona 14 z 36

Na poniższym rysunku odcinek          jest równoległy do odcinka          . Długość odcinka                     ,  

                                        . Długość odcinka             wynosi:

Zadanie 20. (0-1) 

Miary kątów czworokąta tworzą malejący ciąg arytmetyczny, gdzie                        . Najmniejszy kąt tego 

czworokąta ma miarę:

Zadanie 21. (0-1) 

Prosta równoległa do prostej                                          to:

Zadanie 22. (0-1) 

Bok trójkąta równobocznego wynosi 8 cm. Promień okręgu wpisanego w ten trójkąt wynosi:

Zadanie 23. (0-1) 

zadania zamknięte

Matura próbna z MatematmV

Matematyka. Poziom podstawowy

A

E

C

D

B

A.                                  

B.                                 

C.                                

D. 

A.                                                   B.                                               C.                                               D.  

A.                                                 B.                                               C.                                                D.  

A.                                                 B.                                               C.                                                D.  

W zadaniach zamkniętych od 1 do 25 wybierz jedną poprawną odpowiedź. Pamiętaj o przeniesieniu ich na kartę odpowiedzi. 
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Pamiętaj o przeniesieniu odpowiedzi na kartę odpowiedzi!

brudnopis

Matura próbna z Matematmą

Matemat)6a4 ('z+'m p'&8ta%'%)
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Pamiętaj o przeniesieniu odpowiedzi na kartę odpowiedzi!

brudnopis

Matura próbna z Matematmą

Matemat)6a4 ('z+'m p'&8ta%'%)



Pamiętaj o przeniesieniu odpowiedzi na kartę odpowiedzi!

Strona 16 z 36

Wykres funkcji liniowej                                         jest nachylony do osi       pod kątem:

Zadanie 24. (0-1) 

Trójkąt równoramienny ma kąt przy podstawie o mierze        , a ramiona mają długość     . Pole tego 

trójkąta wynosi:

Zadanie 2
. (0-1) 

zadania zamknięte

Matura próbna z Matematmą

Matematyka. Poziom podstawowy

A.                                               B.                                                C.                                               D.  

A.                                               B.                                                C.                                               D.  

W zadaniach zamkniKtych od I do MU wybierz jedną poprawną odpowied^. PamiKtaj o przeniesieniu ich na kartK odpowiedzi. 
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Pamiętaj o przeniesieniu odpowiedzi na kartę odpowiedzi!

brudnopis

Matura próbna z Matematmą

Matemat)6a4 ('z+'m p'&8ta%'%)
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Pamiętaj o podaniu jednostek, jeśli są konieczne!

Rozwiąż poniższą nierówność i wynik zapisz w postaci przedziału lub sumy przedziałów.

Zadanie 26. (0-2) 

W zadaniach otwartych od 26 do 33 zapisz rozwiązanie oraz ostateczny wynik w wyznaczonym miejscu.

zadania OTWARTE

Matura próbna z Matematmą

Matematyka. �oziom podstawowy

Odpowiedź: ...............................................................................................................................................................................................
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brudnopis

Matura próbna z Matematmą

Matemat� a� ��z��m p��"ta����

Pamiętaj o podaniu jednostek, jeśli są konieczne!
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Podaj wzór funkcji           , gdy wiadomo, że powstaje ona poprzez przesunięcie funkcji                                                              

                                               o  1  jednostkę w prawo oraz  2  jednostki w dół.

zadania OTWARTE

Matura próbna z Matematmą

Matematyka. Poziom podstawowy

Zadanie 27. (0-2) 

Pamiętaj o podaniu jednostek, jeśli są konieczne!

Odpowiedź: ...............................................................................................................................................................................................

W zadaniach otwartych od 26 do 33 zapisz rozwiązanie oraz ostateczny wynik w wyznaczonym miejscu.
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brudnopis

Matura próbna z Matematmą

Matemat� a� ��z��m p��"ta����

Pamiętaj o podaniu jednostek, jeśli są konieczne!
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Wykaż, że dla dowolnych liczb       i       należących do zbioru liczb rzeczywistych, takich że     

jest różne od przeciwności liczby    , prawdziwe jest wyrażenie:

zadania OTWARTE

Matura próbna z Matematmą

Matematyka. eoziom podstawowy

Zadanie 28. (0-2) 

Pamiętaj o podaniu jednostek, jeśli są konieczne!

Odpowiedź: ...............................................................................................................................................................................................

W zadaniach otwartych od (! do    zapisz rozwiązanie oraz ostateczny wynik w wyznaczonym miejscu.
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brudnopis

Matura próbna z Matematmą

Matemat��a� ��z��m p��!ta����

Pamiętaj o podaniu jednostek, jeśli są konieczne!
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Pan Kamil kupił samochód w cenie               zł. Przy zakupie należało wpłacić             zł, a pozostała do 

spłaty kwota została podzielona na        rat, gdzie każda kolejna rata była mniejsza od poprzedniej 

o          zł. Ile wynosiła pierwsza rata, a ile dwunasta rata? Zapisz obliczenia.

zadania OTWARTE

Matura próbna z Matematmą

Matematyka. Poziom podstawowy

Zadanie 29. (0-3) 

Pamiętaj o podaniu jednostek, jeśli są konieczne!

Odpowiedź: .........................................................................................................................................................................................................

W zadaniach otwartych od 26 do 33 zapisz rozwiązanie oraz ostateczny wynik w wyznaczonym miejscu.
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brudnopis

Matura próbna z Matematmą

Matemat� a� ��z��m p��"ta����

Pamiętaj o podaniu jednostek, jeśli są konieczne!
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                              są odpowiednio pierwszym, drugim i trzecim wyrazem ciągu geometrycznego. 

Wyznacz wzór ogólny ciągu. Zapisz obliczenia.

zadania OTWARTE

Matura próbna z Matematmą

Matematyna. `oziom podstawowy

Zadanie 30. (0-3) 

Pamiętaj o podaniu jednostek, jeśli są konieczne!

Odpowiedź: ..............................................................................................................................................................................................

W zadaniac& otwartyc& od %� do �� zapisz rozwiązanie oraz ostateczny wynin w wyznaczonym mie�scu.
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brudnopis

Matura próbna z Matematmą

Matemat� a� ��z��m p��"ta����

Pamiętaj o podaniu jednostek, jeśli są konieczne!



Strona 28 z 36

zadania OTWARTE

Matura próbna z Matematmą

Matematyka. Poziom podstawowy

Zadanie 31. (0-3) 

Trójkąty prostokątne             i                 są do siebie podobne w skali            . Przyprostokątne trójkąta

prostokątnego                   wynoszą             i             . Oblicz stosunek promienia okręgu opisanego

na trójkącie                 do promienia okręgu wpisanego w trójkąt             .  Zapisz obliczenia.

Pamiętaj o podaniu jednostek, jeśli są konieczne!

Odpowiedź: ..................................................................................................................................................................................................

W zadaniach otwartych od 26 do 33 zapisz rozwiązanie oraz ostateczny wynik w wyznaczonym miejscu.
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brudnopis

Matura próbna z Matematmą

Matemat� a� ��z��m p��"ta����

Pamiętaj o podaniu jednostek, jeśli są konieczne!
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Funkcja kwadratowa                                                 osiąga największą wartość równą    . Wiadomo też, 

że                                            .  Oblicz wartości współczynników a, b i c.  Zapisz obliczenia.

zadania OTWARTE

Matura próbna z Matematmą

Matematyka. ~oziom podstawowy

Zadanie 32. (0-4) 

Pamiętaj o podaniu jednostek, jeśli są konieczne!

Odpowiedź: ...............................................................................................................................................................................................

W zadaniach otwartych od 26 do 33 zapisz rozwiązanie oraz ostateczny wynik w wyznaczonym miejscu.
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brudnopis

Matura próbna z Matematmą

Matemat��a� ��z��m p��!ta����

Pamiętaj o podaniu jednostek, jeśli są konieczne!
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zadania OTWARTE

Matura próbna z Matematmą

Matematyka. Poziom podstawowy

Zadanie 33. (0-6) 

Dany jest trapez prostokątny o wierzchołkach                  .  Punkt        jest punktem przecięcia z osią     ,

zaś punkt        jest punktem przecięcia z osią         prostej                              . Wiedząc, że          ||        , 

wierzchołek                              oraz wysokość trapezu jest zawarta w prostej          , oblicz pole tego 

trapezu. Zapisz obliczenia.

Pamiętaj o podaniu jednostek, jeśli są konieczne!

Odpowiedź: .............................................................................................................................................................................................................

W zadaniach otwartych od 26 do 33 zapisz rozwiązanie oraz ostateczny wynik w wyznaczonym miejscu.
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brudnopis

Matura próbna z Matematmą

Matemat��a� ��z��m p�� ta����

Pamiętaj o podaniu jednostek, jeśli są konieczne!
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Tutaj zaznacz odpowiedzi ze wszystkich zadań zamkniętych. Aby wybrać odpowiedź zamaluj

kratkę z odpowiednią literą długopisem lub piórem z czarnym tuszem.

karta odpowiedzi

Matura próbna z Matematmą

Matematyka. Poziom podstawowy

Poprawną odpowiedź zaznacz

zamalowując wewnętrzny kwadracik

przy odpowiednim numerze zadania.

Pamiętaj o dokładnym wypełnieniu kwadrat�

czarnym tuszem.

Jeśli zdecydujesz się zmienić odpowiedź,

błędną zakreśl kółkiem, a kwadracik z poprawną

odpowiedzią zamaluj ponownie. 

A.

A.

C. D.

D.
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