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Matura 2005 coraz bli¿ej. To, jak bêdzie wygl¹daæ, jest na razie zagadk¹. Materia³u do 

przerobienia jest bardzo du¿o. Je�li chcesz podej�æ do matury bez stresu, rozpocznij 

powtórkê ju¿ teraz. Ka¿dy, nawet najtrudniejszy egzamin mo¿na zdaæ, o czym co roku 

przekonuj¹ siê setki maturzystów. Jedyne, co musisz zrobiæ, to uporz¹dkowaæ swoje 

wiadomo�ci i poæwiczyæ. Nie znasz formy nowej matury? Poznasz j¹, gdy w maju 

si¹dziesz w ³awce i we�miesz do rêki formularz testowy. Na razie jednak siêgnij do 

naszych testów. Dziêki nim przygotujesz siê do egzaminu maturalnego i ¿adne zadanie 

Ciê nie zaskoczy.

W naszych zestawach znajdziesz zaaprobowane przez Centraln¹ Komisjê 

Egzaminacyjn¹ przyk³adowe testy wraz z rozwi¹zaniami. Chcesz siê przekonaæ,

jak poradzisz sobie na maturze? Spróbuj swoich si³.
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Rozdział 4.

Maj 2002

— matura próbna

według nowych zasad

Arkusz I — poziom podstawowy 1

Zadania

Zadanie 1. (4 pkt) 

Dana jest prosta l o równaniu 2
2

3
−= xy oraz punkt ).2,3( −−=A Wykres funkcji liniowej f jest

prostopadły do prostej l, punkt A należy do wykresu funkcji f.

Wyznacz:

 a. wzór funkcji f,

 b. miejsce zerowe funkcji f.

Zadanie 2. (3 pkt) 

Dany jest wektor ]4,3[−=AB oraz punkt )2,1( −=A .

Oblicz:

współrzędne punktu B,

współrzędne i długość wektora ABv ⋅−= 2 .

                                                          
1 Część pierwsza trwa 120 minut i polega na rozwiązaniu zestawu zadań w Arkuszu I, zawierającym zadania

sprawdzające rozumienie pojęć i umiejętność ich zastosowania w życiu codziennym oraz zadania o charakterze

problemowym.

W dodatku B przedstawiono stronę tytułową arkusza egzaminacyjnego.
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Rozwiązania

Zadanie 1. (4 pkt) 

Niech szukane równanie funkcji f ma postać baxxf +=)( . Z warunku prostopadłości prostych,

danych równaniami kierunkowymi, mamy: 1
2

3
−=⋅a , stąd 

3

2
−=a . Wzór szukanej funkcji ma więc

postać bxxf +−=

3

2
)( . Ponieważ punkt A należy do wykresu tej funkcji, więc ( ) b+−−=− 3

3

2
2 , stąd

4−=b . Miejsc zerowe funkcji f obliczamy z równania 4
3

2
0 −−= x , otrzymując .6=x

Odpowiedź:
 a. ,4

3

2
)( −−= xxf

 b. .6=x

Zadanie 2. (3 pkt) 

Oznaczmy szukany punkt przez ),(
00
yxB = , wobec tego ]2,1[ +−=

oo
yxAB  i z warunku równości

wektorów otrzymujemy równania ,42,31
00

=+−=− yx  stąd 2,2
00
=−= yx , czyli ).2,3(−=B

Współrzędne wektora v  oraz jego długość obliczamy bezpośrednio ze wzorów:

],8,6[]4,3[22 −=−−=⋅−= ABv

.10100)8(6
22

==−+=v

Odpowiedź:  c. )2,3(−=B

 d. .10],8,6[ =−= vv

.

.

.

Model odpowiedzi i schemat punktowania

Numer

czynności
Opis wykonywanej czynności

Liczba

punktów
Modelowy wynik etapu (czynności)

1.1

Podanie równania rodziny prostych
prostopadłych do prostej l (za
wyznaczenie współczynnika
kierunkowego przyznajemy lp.)

1 pkt bxy +−=

3

2

1.2 Wyznaczenie współczynnika b 1 pkt b = –4


