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Pojęcia, wymagania i przykładowe zadania na egzamin poprawkowy  
dla klas III  ch w roku szkolnym 2018/2019  

w CKUiE  w Zielonej Górze 
 

POZIOM PODSTAWOWY 
 

 

I. Funkcja kwadratowa 
 

 Uczeń potrafi:  
narysować wykres funkcji kwadratowej i omówić jej podstawowe własności, zna postać 
ogólną, kanoniczna i iloczynową funkcji kwadratowej, potrafi rozwiązać równanie i nierówność 
kwadratową  
 
Zadanie: 1. Mając daną funkcję kwadratową określoną wzorem y =    − 6x + 5: 
 a) Oblicz jej miejsca zerowe (jeśli istnieją),zapisz funkcję w postaci iloczynowej 
 b) Wyznacz współrzędne jej wierzchołka 
c) Określ postać kanoniczną funkcji 
d) Zapisz przedział, w którym funkcja przyjmuje wartości dodatnie  
e) Wyznacz współrzędne punktu przecięcia z osia OY 
 f) Sporządź odpowiedni rysunek 
g) Oblicz wartość funkcji dla x = 1 2 .  
 
Zadanie 2. Mając daną funkcję kwadratową określoną wzorem f(x) = −2x(x − 4): 
a) Wyznacz współrzędne punktów przecięcia z osią OX 
b) Naszkicuj wykres funkcji g określonej wzorem g(x) = f(x) − 6 
c) Określ przedział, w którym funkcja rośnie 
d) Oblicz najmniejszą i największą wartość funkcji w przedziale < 1,5 >. 
 
Zadanie 3. Mając daną funkcję kwadratową określoną wzorem g(x) = 3(x − 2)2 − 6:  
a) Określ współrzędne wierzchołka W 
b) Wyznacz równanie osi symetrii paraboli 
c) Określ zbiór wartości funkcji 
d) Napisz wzór funkcji f w postaci ogólnej 
e) Podaj przykład równania prostej y = a, która nie ma punktów wspólnych z parabolą. 
 
Zadanie 4. Punkt W=(-2, -9) jest wierzchołkiem paraboli, która jest wykresem funkcji 
kwadratowej f, a liczba x = - 5 jest jednym z miejsc zerowych tej funkcji. Napisz wzór funkcji f w 
postaci iloczynowej. 
 
Zadanie 5. Napisz wzór funkcji kwadratowej f, o której wiadomo, że przyjmuje wartości 
dodatnie w przedziale (0, 4) i ma wartość największą równą 3. 
 
Zadanie 6. Rozwiąż nierówność: 

a)              
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b)           
c)           
d)       

 
Zadanie 7. Piłkę rzucono w górę z początkową prędkością 25m/s. Wysokość h, która osiągnie 
ona po t sekundach określona jest wzorem              . 

a) Jaką maksymalną wysokość osiągnie ta piłka? 
b) Po jakim czasie spadnie ona na ziemię? 

 
Zadanie 8. Znajdź takie dwie liczby, których suma jest równa 66, a ich iloczyn ma największą 
wartość. 
 

 

 
II. Ciągi liczbowe  
 

Uczeń potrafi: 
stosuje definicje i podstawowe własności ciągu arytmetycznego i geometrycznego 
Zadania: 
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14) Oblicz kapitał, jaki uzyskamy z ulokowania 8500 zł na dwa lata na lokacie  

z oprocentowaniem w stosunku rocznym w wysokości 6%, jeśli kapitalizacja następuje: 

a) co roku, b) co pół roku, c) co kwartał, d) co miesiąc 
 

15) Jaka kwotę (podaj w zaokrągleniu do 1 zł) ulokowaliśmy na lokacie trzy lata temu,  

jeśli z oprocentowaniem w stosunku rocznym 4% i kapitalizacją co kwartał uzyskaliśmy 

kapitał              

16) Jakie było oprocentowanie lokaty miesięcznej w stosunku rocznym, jeśli po ośmiu 

miesiącach kwoty 2400 zł otrzymaliśmy kapitał w wysokości 2456,58 zł.  

17) Oblicz wyraz trzy pierwsze wyrazy, wyraz dziewiętnasty oraz setny ciągu danego 

wzorem                
     

    
. 

18) Narysuj wykres 7-wyrazowego ciągu danego wzorem    
 

 
  . Określ jego 

dziedzinę, zbiór wartości, monotoniczność i wypisz współrzędne punktów należących do 

wykresu ciągu.  

19) Które wyrazy ciągu danego wzorem             są równe 3? 

 

IV. Funkcja wykładnicza  

 

Uczeń potrafi: 
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narysować wykres funkcji wykładniczej, omówić jej podstawowe własności oraz rozwiązać 
proste równanie wykładnicze 
 

Zadania: 

 
 

Zad.3 Rozwiąż równanie: 
a)         
b)          
c)                        
d)          

 
Zad.4 Liczebność populacji żuków wzrasta w ciągu miesiąca o 5 %. Wiedząc, że na początku 
było 10 000 żuków, oblicz: 

a) Liczebność populacji żuków po 3 miesiącach, 
b) Liczbę miesięcy, po upływie których będzie 11 025 żuków. 

 
 

POZIOM ROZSZERZONY 
 
 

Zad. 1 Rozwiąż trójkąt o danych bokach a = 4, b = 6  i kacie α = 30°. 

 

Zad. 2   Znajdź cosinusy katów w trójkącie ABC, w którym AB = 7, BC = 11, CA = 14. 
Rozstrzygnij, czy trójkąt jest ostrokątny, prostokątny, czy rozwartokątny. 


