
MATEMATYKA 
Tematy pisemnego egzaminu dojrzało�ci obowi�zuj�ce we wszystkich typach szkół 
�rednich za wyj�tkiem klas, w których realizowany był program dla profilu 

matematyczno-fizycznego 
w dniu 7 maja 2003 roku o godzinie 900. 
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P  le�y na prostej l nachylonej do osi OX pod k�tem °135 . Prosta k 

przechodzi przez wierzchołek paraboli 122 +−= mxmxy  oraz przez punkt, w którym ta 
parabola przecina o� OY. Oblicz, dla jakich warto�ci m suma kwadratów współrz�dnych 
punktu przeci�cia si� prostych l i k jest równa 5? 
 
Zadanie 2 
Z terenu przeznaczonego pod zabudow� nale�y wydzieli� prostok�tn� działk� budowlan�, na 
ogrodzenie której przeznaczono 1200 m siatki. Oblicz, jakie powinny by� wymiary boków tej 
działki, by jej powierzchni była najwi�ksza. O ile arów zmniejszyłaby si� powierzchnia tej 
działki, gdyby do ogrodzenia wykorzysta� t� sam� siatk�, a długo�ci boków działki ró�niłyby 
si� o 50 m? 
 
Zadanie 3 
Długo�� kraw�dzi podstwawy w ostrosłupie prawidłowym sze�ciok�tnym to 20% warto�ci 
wyra�enia ( )( )3737335 30 +−+⋅+− . K�t nachylenia �ciany bocznej ostrosłupa do 
płaszczyzny podstawy ma miar� równ� °60 . Sporz�d� odpowiedni rysunek i oblicz: 
a) obj�to�� ostrosłupa 
b) pole powierzchni całkowitej tego ostrosłupa. 
 
Zadanie 4 
W szkolnym magazynie sportowym w jednym z pojemników były tylko piłki do gry w 
koszykówk� – 6 nowych i 4 u�ywane. Do pierwszej gry wzi�to losowo z tego pojemnika 2 
piłki i po grze wło�ono je do niego z powrotem. Do drugiej gry wzi�to losowo z tego 
pojemnika 3 piłki. Oblicz jakie jest prawdopodobie�stwo, �e wszystkie piłki wzi�te do drugiej 
gry były nowe (wcze�niej nieu�ywane)? 
 
Zadanie 5 
W ci�gu arytmetycznym ( )na  dane s� 369,9,11 === nSna . W rosn�cym ci�gu 
geometrycznym ( )nb  wyrazy pierwszy i dziewi�ty s� takie same, jak w ci�gu ( )na . 
a) Napisz wzór ogólny na n-ty wyraz ci�gu ( )na  i ( )nb , oraz sporz�d� wykres ci�gu 

geometrycznego ( )nb  dla 5≤∧∈ + nNn . 
b*)Wyznacz ci�g geometryczny, w którym ka�dy wyraz tego ci�gu, poczynaj�c od wyrazu 
trzeciego, równy jest sumie dwóch wyrazów poprzednich. 

 
 


