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Z MATEMATYKI

PRACA KONTROLNA nr 7 -POZIOM PODSTAWOWY

1. Wspó lczynniki a, b trójmianu kwadratowego x2 − 2ax + b oraz pierwiastki tego
trójmianu, napisane w odpowiedniej kolejności, sa֒ czterema pocza֒tkowymi wyra-
zami pewnego cia֒gu arytmetycznego. Dla a = 2 obliczyć różnice֒ cia֒gu, wspó lczynnik
b oraz pierwiastki trójmianu.

2. Kwadrat o boku a zgie֒to wzd luż jednej z przeka֒tnych tak, aby odleg lość pozosta lych
wierzcho lków by la równa po lowie d lugości przeka֒tnej kwadratu. W tak powsta ly
czworościan wpisano dwie identyczne, wzajemnie styczne kule. Obliczyć promień
tych kul.

3. Trzy czerwone, trzy żó lte i jedna֒ zielona֒ kredke֒ w lożono w przypadkowy sposób
do pude lka. Obliczyć prawdopodobieństwo tego, że żadne dwie kredki tego samego
koloru nie be֒da֒ leża ly obok siebie.

4. Wyznaczyć dziedzine֒ funkcji f(x) =

√

log
2
x

1 − log
2
x
. Uzasadnić, że f(x) jest rosna֒ca.

Korzystaja֒c z tego faktu, określić zbiór wartości funkcji f(x).

5. W ostros lup prawid lowy czworoka֒tny wpisano prostopad lościan prosty o podstawie
kwadratowej w ten sposób, że wierzcho lki jego górnej podstawy leża֒ w środkach
cie֒żkości ścian bocznych ostros lupa. Pole powierzchni ca lkowitej prostopad lościanu
stanowi trzecia֒ cze֒ść pola powierzchni ca lkowitej ostros lupa. Obliczyć tangens ka֒ta
nachylenia krawe֒dzi bocznej ostros lupa do podstawy.

6. Rozwia֒zać uk lad równań






x2 + y2 = 2
1

x
+

1

y
= 2

.

Podać interpretacje֒ geometryczna֒ tego uk ladu i sporza֒dzić rysunek.



PRACA KONTROLNA nr 7 -POZIOM ROZSZERZONY

1. Na każdym z trzech drutów linii elektrycznej wysokiego napie֒cia siedzi po pie֒ć
wróbli. W pewnej chwili odfrune֒ lo przypadkowych sześć wróbli. Obliczyć prawdo-
podobieństwo tego, że na co najmniej dwóch drutach pozosta la taka sama liczba
ptaków.

2. Dolna cze֒ść namiotu ma kszta lt walca o wysokości h = 2 m, a górna jest stożkiem o
tworza֒cej l =

√
15 m i tym samym promieniu, co cze֒ść dolna. Wyznaczyć pozosta le

parametry namiotu tak, aby jego obje֒tość by la najwie֒ksza. Sporza֒dzić rysunek.

3. Z pude lka zawieraja֒cego 10 klocków ponumerowanych cyframi od 0 do 9 wylosowano
dwa klocki i ustawiono obok siebie w przypadkowej kolejności, tworza֒c w ten sposób
liczbe֒ k (ustawienie 03 rozumiemy jako liczbe֒ 3). Naste֒pnie wylosowano trzeci
klocek z pozosta lych i ustawiono go za tamtymi, gdy suma cyfr liczby k by la mniejsza
niż 10, lub przed tamtymi, w przeciwnym wypadku. Obliczyć prawdopodobieństwo
tego, że otrzymana liczba jest wie֒ksza od 500.
Wsk. Użyć wzoru na prawdopodobieństwo ca lkowite.

4. Stosuja֒c zasade֒ indukcji matematycznej, udowodnić tożsamość

sin2 α + sin2 3α + ... + sin2(2n− 1)α =
n

2
− sin 4nα

4 sin 2α
, n > 1,

gdzie α 6= k
π

2
, k ca lkowite.

5. Znaleźć równanie stycznej l do wykresu funkcji f(x) =
1

x
+x2 w punkcie, w którym

przecina on oś Ox. Wyznaczyć wszystkie styczne, które sa֒ równoleg le do prostej
l. Znaleźć punkty wspólne tych stycznych z wykresem funkcji. Rozwia֒zanie zilu-
strować odpowiednim rysunkiem.

6. Krawe֒dź podstawy graniastos lupa trójka֒tnego prawid lowego ma d lugość a. Oznaczmy
przez 2α ka֒t mie֒dzy przeka֒tnymi ścian bocznych wychodza֒cymi z jednego wierz-
cho lka. Graniastos lup przecie֒to na dwie cze֒ści p laszczyzna֒ przechodza֒ca֒ przez
krawe֒dź dolnej podstawy i przeciwleg ly wierzcho lek górnej podstawy. Obliczyć tan-
gens ka֒ta α, dla którego w wie֒ksza֒ cze֒ść graniastos lupa można wpisać kule֒. Dla
znalezionego ka֒ta α, obliczyć promień kuli wpisanej w mniejsza֒ cze֒ść graniastos lupa.


