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Z MATEMATYKI

PRACA KONTROLNA nr 7 - POZIOM PODSTAWOWY

1. Pierwszym wyrazem ci ↪agu arytmetycznego jest a1 = 2017, a jego różnica jest rozwi ↪aza-
niem równania

√
2− x − x = 10. Obliczyć sum ↪e wszystkich dodatnich wyrazów tego

ci ↪agu.

2. Spośród dwucyfrowych liczb nieparzystych mniejszych od 50 wylosowano bez zwracania
dwie. Obliczyć prawdopodobieństwo tego, że obie wylosowane liczby s ↪a pierwsze oraz
prawdopodobieństwo tego, że iloczyn wylosowanych liczb nie jest podzielny przez 15.

3. Uzasadnić, że ci ↪ag o wyrazach an =
2n + 2n+1 + ...+ 22n

22 + 24 + ...+ 22n
, n ≥ 1, nie jest rosn ↪acy oraz,

że jest rosn ↪acy, poczynaj ↪ac od n = 2.

4. Znaleźć wszystkie wartości parametru rzeczywistego m, dla których proste o równaniach
x−my+ 2m = 0, 2mx+ 4y+ 1 = 0, mx− y− 3m− 1 = 0 s ↪a parami różne i przecinaj ↪a
si ↪e w jednym punkcie. Sporz ↪adzić odpowiedni rysunek dla najmniejszej ze znalezionych
wartości tego parametru.

5. W ostros lupie prawid lowym czworok ↪atnym dana jest odleg lość d środka podstawy od
kraw ↪edzi bocznej oraz k ↪at 2α mi ↪edzy s ↪asiednimi ścianami bocznymi. Obliczyć obj ↪etość
ostros lupa.

6. Podstawa AB trójk ↪ata równoramiennego ABC jest krótsza od ramion. Wysokości AD
i CE dziel ↪a trojk ↪at na cztery cz ↪eści, z których dwie s ↪a trójk ↪atami prostok ↪atnymi o polach
równych 9 oraz 2. Obliczyć pola pozosta lych cz ↪eści oraz obwód trójk ↪ata.
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Z MATEMATYKI

PRACA KONTROLNA nr 7 - POZIOM ROZSZERZONY

1. Turysta zab l ↪adzi l w lesie zajmuj ↪acym obszar (w km)
D = {(x, y) : x2 + y2 ≤ 2y + 3, −2y ≤ x ≤ y}.

Wskazać mu najkrótsz ↪a drog ↪e wyj́scia z lasu, jeśli znaduje si ↪e w punkcie P
(
−1

4
,
3

2

)
. Ile

minut b ↪edzie trwa la w ↪edrówka, jeśli idzie z pr ↪edkości ↪a 4 km/h?

2. Korzystaj ↪ac z zasady indukcji matematycznej, udowodnić prawdziwość nierówności

15 + 25 + ...+ n5 <
n3(n+ 1)3

6
, n ≥ 1.

3. Kubuś zaobserwowa l, że w pewnej chwili w trzypi ↪etrowej kamienicy po drugiej stronie
ulicy pali si ↪e świat lo w 10 oknach. Na każdej kondygnacji kamienicy znajduj ↪a si ↪e 4 okna.
Zak ladamy, że okna zapalaj ↪a si ↪e i gasn ↪a losowo. Obliczyć prawdopodobieństwo tego, że
zarówno na drugim jak i na trzecim pi ↪etrze kamienicy świec ↪a si ↪e co najmniej dwa okna.
Wsk. Skorzystać ze wzoru P (A ∪B) = P (A) + P (B)− P (A ∩B).

4. Podstaw ↪a graniastos lupa prostego o wysokości h = 2 jest trójk ↪at, w którym tangens k ↪ata
przy wierzcho lku A wynosi −

√
2. Przek ↪atne e, f s ↪asiednich ścian bocznych, wychodz ↪ace

z wierzcho lka A, s ↪a do siebie prostopad le, a liczby h, e, f s ↪a kolejnymi wyrazami pewnego
ci ↪agu geometrycznego. Obliczyć obj ↪etość graniastos lupa.

5. Znaleźć dziedzin ↪e i zbiór wartości funkcji

f(x) =

√
log2

1

cosx+
√

3 sinx
.

6. K ↪at p laski przy wierzcho lku D ostros lupa prawid lowego trójk ↪atnego o podstawie ABC
jest równy α. Na kraw ↪edzi BD wybrano punkt E tak, że 4ACE jest trójk ↪atem
równobocznym. Znaleźć stosunek k(α) obj ↪etości ostros lupa ABCE do obj ↪etości ostro-
s lupa ACED w zależności od k ↪ata α. Sporz ↪adzić wykres funkcji k(α).

Rozwi ↪azania (r ↪ekopis) zadań z wybranego poziomu prosimy nadsy lać do 18 marca 2017 r. na
adres:

Wydzia l Matematyki
Politechniki Wroc lawskiej,
ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27,
50-370 WROC LAW.

Na kopercie prosimy koniecznie zaznaczyć wybrany poziom! (np. poziom podstawowy lub
rozszerzony). Do rozwi ↪azań należy do l ↪aczyć zaadresowan ↪a do siebie kopert ↪e zwrotn ↪a z nakle-
jonym znaczkiem, odpowiednim do wagi listu (od 1.01.2017 nowe ceny znaczków!). Prace nie
spe lniaj ↪ace podanych warunków nie b ↪ed ↪a poprawiane ani odsy lane.

Adres Internetowy Kursu: http://www.im.pwr.wroc.pl/kurs


