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Z MATEMATYKI

PRACA KONTROLNA nr 7 - POZIOM PODSTAWOWY

1. Liczba 1 jest pierwiastkiem wielomianu trzeciego stopnia w(x) oraz wielomianu w(x+1).
Środkiem symetrii wykresu w(x) jest punkt S(0, 2). Narysować staranny wykres funkcji
f(x) = |w(x − 1)|. (Środkiem symetrii krzywej o równaniu y(x) = ax3 + bx2 + cx + d

jest punkt S
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2. Sala jest oświetlona 5 żarówkami. Wkr ↪econo losowo żarówki żó lte, czerwone, zielone i
niebieskie. Obliczyć prawdopodobieństwo, że wkr ↪econo co najmniej dwie żarówki żó lte
i co najmniej dwie czerwone.

3. Rozwi ↪azać równanie
cos 5x

cos 3x
+ 1 = 0.

4. Wazon w kszta lcie walca, którego wysokość jest wi ↪eksza od średnicy podstawy, ma
obj ↪etość 1200 cm3. Nape lniony wod ↪a wazon przechylono tak, że jego oś symetrii utwo-
rzy la z pionem k ↪at 45o. Wyla lo si ↪e 200 cm3 wody. Podać wymiary wazonu (pomin ↪ać
grubość ścianek).

5. Podstawa AB trapezu równoramiennego jest średnic ↪a okr ↪egu opisanego na nim. Za
pomoc ↪a rachunku wektorowego wyznaczyć wspó lrz ↪edne wierzcho lków B i C, wiedz ↪ac,
że |AB| = 5, A(1, 1), D(3, 2) oraz że B leży w dolnej pó lp laszczyźnie.

6. Krzywa spiralna jest utworzona z ćwiartek okr ↪egów, których promienie tworz ↪a ci ↪ag geo-
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metryczny o ilorazie q > 1. Środek pierw-
szego okr ↪egu znajduje si ↪e w pocz ↪atku uk ladu
wspó lrz ↪ednych, a punkt P0(2, 0) jest pocz ↪atkiem
krzywej. Środek O2 drugiego okr ↪egu leży na osi
Oy tak, że  luki obu okr ↪egów  l ↪acz ↪a si ↪e w punk-
cie P1 (rysunek). Środki kolejnych okr ↪egów s ↪a
tak po lożone, że utworzona krzywa jest g ladka i
promień  luku mniejszego okr ↪egu jest cz ↪eści ↪a pro-
mienia  luku wi ↪ekszego okr ↪egu (rysunek). Znaleźć
wspó lrz ↪edne środka O6 oraz d lugość  luku spi-
rali P0P6. Wynik podać w najprostszej postaci.

Nast ↪epnie wykonać obliczenia dla q =
3

2
.
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PRACA KONTROLNA nr 7 - POZIOM ROZSZERZONY

1. Stosuj ↪ac zasad ↪e indukcji matematycznej, wykazać, że dla wszystkich n ≥ 1 liczba
10n + 18n− 1 jest podzielna przez 27.

2. Sprawdzić tożsamość

cos2 α− cos2 β

sin2 α− cos2 β
= tg(α + β) tg(α− β)

i określić jej dziedzin ↪e.

3. Dwóch strzelców odda lo każdy po dwa strza ly i okaza lo si ↪e, że cel zosta l trafiony dok ladnie
dwa razy. Obliczyć prawdopodobieństwo, że dwukrotnie trafi l pierwszy strzelec, jeśli

za każdym razem pierwszy trafia z prawdopodobieństwem
4

5
, a drugi z prawdopodo-

bieństwem
3

5
.

4. Znaleźć wartość parametru nieujemnego p, dla którego suma kwadratów odwrotności
pierwiastków równania

x2 + (p+ 1)x− (p+ 3) = 0

jest najmniejsza.

5. Rozwi ↪azać uk lad równań {
x2y2 = 4
y4 − 6y2 − x2 + 9 = 0

.

Podać interpretacj ↪e geometryczn ↪a tego uk ladu i obliczyć pole wielok ↪ata utworzonego
przez jego rozwi ↪azania (interpretowane jako punkty na p laszczyźnie). Sporz ↪adzić rysu-
nek.

6. Podstaw ↪a ostros lupa ABCD jest trójk ↪at równoramienny o k ↪acie przy wierzcho lku 2α.
P laszczyzna przechodz ↪aca przez wierzcho lek D ostros lupa i wysokość podstawy jest
p laszczyzn ↪a symetrii ostros lupa, a przekrój bry ly t ↪a p laszczyzn ↪a jest trójk ↪atem równo-
bocznym o boku a. Wykazać, że ostros lup ma jeszcze jedn ↪a p laszczyzn ↪e symetrii i
obliczyć promień kuli opisanej na nim.

Rozwi ↪azania (r ↪ekopis) zadań z wybranego poziomu prosimy nadsy lać do 18 marca 2018 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. 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


