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Przykładowe zadania:

Zadanie 1. [3 pkt.] Wyznacz równanie okręgu w postaci kanonicznej o środku S i promieniu r.
a) S(2,3); r=4 b) S(-2,-4); r=5 c) S( 3, 2); r= 6

Zadanie 2. [2 pkt.] Wyznacz równanie okręgu o środku w punkcie S=(3,−5) przechodzącego
przez początek układu współrzędnych.

Zadanie 3. [6 pkt.] Wyznacz równanie prostej przechodzącej przed punkty A i B.
a) A(1,2); B(-2,5) b) A(3,-5); B(-1,7)

Zadanie 4. [4 pkt.] Rozwiąż równanie.
a) (1 − x)(x + 2)(x2 − 4) = 0 b) 2(x − 3)(x + 3)(x2 + 9) = 0

Zadane 5. [4 pkt.] Rozwiąż równanie. Pamiętaj o wyznaczeniu dziedziny.

a)
�+3

(5−�)(�+2)
= 0 b)

(�+3)(�2−4)
�2+2�

= 0

Zadanie 6. [2 pkt.] Liczby x + 1,2x + 2,8 są trzema kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego.
Oblicz x.

Zadanie 7. [2 pkt.] Wyznacz wartość pięciu początkowych wyrazów ciągu (��):

�� =
�2 + 3
�

Zadanie 8. [2 pkt.] Liczby 2x, 16, x są trzema kolejnymi wyrazami ciągu geometrycznego.
Oblicz x.

Zadanie 9. [2 pkt.] Oblicz pole rombu o boku długości 13 cm i dłuższej przekątnej równej 24 cm.

Zadanie 10. [2 pkt.] Podstawa trójkąta równoramiennego ma długość 6, a ramię ma długość 5.
Oblicz długość wysokości opuszczonej na podstawę.

Zadanie 11. [3 pkt.] Wyznacz długość przekątnej kwadratu o boku:
a) a=5 cm b) a = 3 cm c) a = 2 5 cm

Zadanie 12. [4 pkt.] Rozwiąż równania.
a) �2 + 4� + 3 = 0 b) 2x3 = 3x

Zadanie 13. [1 pkt.] Ciąg (��) jest określony wzorem �� = 2� + 4 dla n≥1. Wówczas: (wybierz
poprawną odpowiedź)
A) �8 = 2 5 B) �8 = 8 C) �8 = 5 2 D) �8 = 12

Zadanie 14. [1 pkt.]Dany jest ciąg (��) określony wzorem�� = ( − 1)� ∙ 2−�
�2

dla n≥1.

Wówczas wyraz �5 tego ciągu jest równy: (wybierz poprawną odpowiedź)

A)− 3
25

B)
3
25

C)− 7
25

D)
7
25

Zadanie 15. [4 pkt.] Dany jest sin ∝= 3
5
, gdzie ∝ jest kątem ostrym. Wyznacz cos ∝ , tg ∝ .

Zadanie 16. [2 pkt.] Ze zbioru liczb {1,2,3,4,5,6,7,8} losujemy dwa razy po jednej liczbie ze
zwracaniem. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A, polegającego na wylosowaniu liczb, z
których pierwsza jest większa od drugiej o 4 lub 6.

Zadanie 17. [2 pkt.] Rzucamy dwa razy sześcienną kostką do gry. Oblicz prawdopodobieństwo
zdarzenia A polegającego na tym, że liczba oczek w drugim rzucie jest o 1 większa od liczby oczek
w pierwszym rzucie.


	Zagadnienia na egzamin poprawkowy - 3tż

