
8.'Wyr ażenia algebraiczne. Funkcj e. Wykresy

Zadanie 8.1.R fmatura, maj2010,zad.5. (1 pkt)]

Dane są wielomiany W(x): 2f + 5* - 3 oraz P(x): 2x3 + IZx.
Wielomian W(x) + P(ł) jest równy
A.5ł + 12x -3 B.4x3 + 5ł + lżx -3
C.4x6 + 5x2 + 12x-3 D.4x3 + 12ł -3

Zadanie 8.2. fmatura, maj 2010, zad. 10. (1 pkt)]

Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji y:f(x),

Które równanie ma dokładnie trzy roz,łvtązania?
A./(x):O B.f(x):I C.f(x):2 D."f(x):3
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Zadanie 8.3. [mafura, sierpień 2010, zad. 5. (1 pkt)]
Wyrużenie x(x - I)(x + 1) jest równe
A. (x - 1)3 B.x3-1 C.x3-x

A. ą:2 B. a:6 C. a:8 D. a:12

Zadanie 8.5. [mafura, maj20II,zad.3. (1 pkt)]

Wyrażenie 5a2 - I\ab + 15a jest równe iloczynowi
A.5a2(I - 10ó+3) B.5a(a-2b+3) C.5a(a-I\b+ 15) D.5(a-2b+3)

Zad,anie 8.6. fmatura, maj 2OII, zad.26. (2 pkt)]

Na rysuŃu przedstawiono wykres funkcjil

Odczytaj z wykresu i zapisz
a) zbiór wartości funkcjil
b) przedział maksymalnej długości, w którym funkcja/jest malejąca.

Zad,anie 8.7. [matura, czerwiec 20tI, zad,. 6. (1 pkt)]
Wielomian x2 - 100 jest równy
A. (x - 100)2 B.("- 10)(x+ 10) C. (x-50)2

Zadanie 8.4. |matuta, sierpień 2010, zad. 13. (1 pkt)]

Do wykresu funkcji f (x) = ! aU x + 0 naleĘpunkt A: (2,6). Wtedy

Zadanie 8.8. |matara, czerwiec 2OII, zad,. 11. (1 pkt)]
Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji y:.f(x).

Zbioręmwartości tej funkcji jest

D. x3

D. (" - 50)(x + 50)

A. (4,3> B. (4, -1) u (1, 3) C. (4,-1) u (1, 3) D. (-5,6)
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Zadanie 8.9. [matura, czerwiec 20Il, zad.24. (2 pkt)]

Funkcja/jest określona wzorem f (x) :4 dla x + 9, af(t4): 5. Oblicz współcąmnik ó.x-9

Zadanie 8.10. fmatura, czerwiec20ll,zad.26. (2 pkt)]

Dane są wielomiany P(x) : -2x3 + 3xŻ - I, Q(x) : 2* - x - I oraz W(x) : ax ł b, Wyznacz
współcąmnlki ą i b tak, aby wielomian P(x) był równy ilocąmowi Q@) , 

'r@),

Zadanie 8.11. fmatura, sierpień 20II, zad. I1. (1 pkt)]

Dane są wielomiany W(x) : x3 + 3ł + x - 1 I i V(x) : x3 + 3x2 + L

Stopień wielomianu W(x) - V(x) jest równy
A.0 o B, 1 C.2 D.3

Zadanie 8.12. [matura, maj 2012, zad. 9.(1 pkt)]

Wskaz wykres fuŃcji, która w ptzedziale <4,4> ma dokładnie jedno miejsce zerowe.

55

D.C.
:

t
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i:

Zadanie 8.13. fmatura, czerwiec 2012, zad. 13. (I

. 3x+l 2x-1 .

Wlrrażente 
x _2 -, +3Jestrowne

x+2

pkt)]

D.**2
_5

01 01234x

01
-_1

(x - Z)(x +:) '(x- z)(x+t)
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Zadanie8.l4. [matura, czerwiec 20t2, zad,. 17.(1 pkt)]

Wiadomo, że dziedzną funkcji/określonej wzorem -f (x) = 

=jest 
zbiórzx+a(-,2) u (2, +o). Wówczas

A,. a:2 B.a:ł C. a:4 D. a:4
Zadanie 8.15. [matura, sierpień 20t2, zad. t0.(1 pkt)]
Wielomian W(x): x6 + f - 2 jest równy iloczynowi
A.(t' +D(ł-Ą B.(t' -l)(f +D c.(*+2)(xa_I) D.("o _2)(x+t)

Zadanie8.16. [matura, maj 2013, zad. 7.(1 pkt)]
Dlakażdej liczby ruecrywistej x, wyrńenie 4ł - l2J+ 9 jest równe
A. (4x+ 3)(-r+ 3) B. (b+ 3)(2J -3) C. (bc _ r:@r- 3) D. (r- !@x - 3)

Zadanie 8.17. fmafura, maj 20t3, zad. ll. (1 pkt)
Na rysunku 1 przedstawiony jest wykres funkcjiy :-f(x)określonej dla x e (-7, 4>.

y

\l
\ l

\ l
7 )- q I

f,

Rys.2

C. y:f(x - 2) D. y:f(x) + 2

Zadanie 8.18. [matura, maj 2013, zad,.29.(2 pkt)]
Na rysunku przódstawiony jest wykres
funkcji y : f(x) określonej dla
x e (-7, 8).

Odczytaj z wykresu izapisz:
Ą największą wartośó funkcjil
b) zbiór rczwiązń nierówności/(x) < 0.
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W zadaniach 8.19, 8.20 i 8.21 wykorzystaj przedstawione poniżej wykresy funkcji f i g.

Zadanie 8.19. |mafura, czerwiec 2OI3, zad. 8. (1 pkt)]

Zbioręm wartości funkcj i /j e st przedział
A. (-3, 5) B. (-6,7> C. (0,6) D. (-5, 8)

Zadanie 8.20. fmatura, czerwiec 2013,zad.9. (1 pkt)]

Przędziałem. w którym fixkcjaf przyjmuje tylko wartości ujemne, jest
A. (5,0) B. (5, 7) C. (0, 7) D. (-6,5)

Zadanie 8.21. fmatura, czerwięc 2013, zad, IO. (1 pkt)]

Funkcja g jest określona wzorem
A.g(x) :.f(x - I) B.s(x) :f(x) - I C.g(x) :f(x + I)

Zadanie 8.22. fmatura, czerwiec 2013, zad. 12. (1 pkt)]

Iloczyn wielomianów 2x - 3 oraz 4x2 - 6x - 9 jest równy

D.g(x) :f(x) + I

A. -8x3 + 27 B. -8x3 -27 C.8x3 + 27 D.8x3 27

Zadanie 8.23. fmatura, sierpień 2013, zad. 5. (1 pkt)]

Funkcja/jest określona wzorem f (x) = 2!- 61ux + I.Wartość funkcji/dl a atgllmentux:2x-I
jest równa
A.2 B.4 C.4

Zad,anie 8.24. [matura, sierpień 2013, zad.8. (1 pkt)]

Dlakażdych Iiczb rzeczywisĘch a, b wyrażenie a - b + ab -
A. (a + lxb - 1) B. (1 - b)(I + a) C.(o - 1)(ó +

Zadanie 8.25. fmafurą sierpień 2OI3,zad.11. (1 pkt)]

Wielomian W(r): (3x2 -2)2jest równy wielomianowi
A.9xa-I2x2+4 B.9xa+I2x2+4 C.9x4-4

D.)

1jest równe
1) D. (a + b)(I + a)

D.9x4 + 4
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Zadanie 8.26. fmatura, sierpień 2013, zad.25. (1 pkt)]

Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcjiy :,f(x).

Największa wartośó funkcji/w przedziale (-1, 1) jest równa.

^.4
B.3 C.2 D. 1

Zadanie 8.27. [mafura, maj 2014, zad. 22.(1 pkt)]

Do wykresu funkcji, określonej dla wszystkich liczb rzecnJwisĘch wzorem y: -:2xł naleĄ
punkt

A. A: (I,-2) B.B:(2,_I) D. D: (4,4)c. c =[,.1)|,)]\ -/

Zadanie 8.28. fmatura, maj20l4,zad.29. (2 pkt)]

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcjil który powstał w w5miku przesunięcia

wykresu funkcji określonej wzorem y = ! dla każdej liczby rzeczywistej x + 0.
x

a) Odczytaj z wykresu izapiszzbiór Ęchwszystkich argumentów, dla których wartości funk-
cjif sąwiększe od 0.

b) Podaj miejsce zerowe funkcji g określonej wzorem g(x) : f(x - 3).

Zadanie8.29. fmatura, czerwiec 2014,zad.3. (1 pkt)]

DlakażdejliczbyrzecrywistejaikażdejIiczbyrzecrywtstejbvryrażęnięab+a-b-ljest
równe
A.(a- lXó - 1) B.(a+lXó-1) C. (a -1)(ó + 1) D.(a+lXó+1)
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Zadanie 8.30. fmatura, czerwiec 2014,zad,9. (1 pkt)]

DanesąwielomianyW(x):2*-I,P(r):x3+xiQ@):(1 -x)(x+1).Stopieńwielomianu
W(r) , P(x) , Q@) jest równy
A.3 B.6 C.7 D.Iż
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Zadanie 8.31. fmatura, sierpień 2014, zad, ] . (1 pkt)]

h
Jeżelta- - -toc-b'
A.b=otI

a.C
B.b= C.b= D.b:0-I

a.cą+I
ą.C

a-I

W zadaniach 8.32 ł 8.33 wykorzystaj przedstalłiony poniżej wykres funkcji f.

Zadanie 8.32. [matura, sierpień 2014, zad.8. (1 pkt)]

D ziedziną funkcj i /j e st pr zedział
A. (0, 3) B. (0,8) C. (-3,3) D. (-3, 8)

Zadanie 8.33. [mafura, sierpień 2014,zad.9. (1 pkt)]

Największą wartością funkcj i /j est
A.3 B.0 C. -3

Zadanie 8.34. fmatura, maj2015,zad.8. (1 pkt)]

Na rysunku przedstawiono wykres funkcjil

Zbior ęm warto ści funkcj i /j e st

D.8

B. (2,2) C. (_2,2> D. (J,2>
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Zadanie 8.35. fmatura, maj 2015, zad,. 6 swe. (1 pkt)]

Dziedzinąfunkcji/określonej wzorem _f (r) = : 
* +, możębyc zbior

x2 -4x
A. wszystkich liczb rzecrywistych różnych od 0 i od 4.
B. wszystkich liczb rzecrywis§ch rożnychod -4 i od 4.
C. wszystkich liczb rzeczywisĘch różnychod -4 i od 0,
D. wszystkich liczb rzeczywistych.

Zadanie 8.36. fmatura, maj 2015, zad.29 swe. (2 pkt)]
Na rysunku przedstawiono wykres funkcjil

Funkcja ł okreŚlona jest dla x e (-3,5) wzorem h(x):f(x) + q, gdzie q jestpewną Iiczbąrze-
crywistą. wiemy, że jednymz miejsc zerowychfunkcji h jestliczbaxo: _I.
a) Wyznacz q.

b) Podaj wszystkie pozostałe miejsca zerowe funkcji ł.

Zad,anie 8.37. [matura, czerwiec 2015, zad,. 4. (1 pkt)]
Wyrńenie 3a2 - l2ab + I2b2 może być przekształcone do postaci
A. 3(a2 - br)' B.3(a - 2b)2 C. 3(a - 2b),

Zadanie 8.38. fmatura, czerwiec 2OI5,zad,.I2.(1 pkt)]
Na rysunku przedstawiono wykres funkcjil.

Funkcja/jest rosnąca w przedziale

D.3(a + 2b)2

A. (-1, 1) B. (1,5) C. (5,6) D. (6,8)
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Zadanie 8.39. fmatura, czer\ł{iec2015,zad.7. (1 pkt)]

Do dziedzlnyfunkcji/określonej wzorem _f (x) : | 
* O,u 

nie mogą należeóliczby
x(x - 1)-

A,.x:4ix:0. B.x:4ix:I. C.x:Oix:1 D.x:_|ix:I

Zadanie 8.40. lryafura, czerwiec 2015, zad.8. (1 pkt)]

Wyrażenie -!- _1, określon ę dla x + O i x+ 1, jest równe" x-I x

i

Zadanie 8.41. [matura, sierpień 2015,zad.6, (1 pkt)]

Wartość wyrażenia(a + 5)2jest większa od wartościwyrńenia(a2 + 10a) o
A.50 B. 10 C.5 D.25

Zadanie 8.42. [matura, sierpień 2015, zad. IO. (1 pkt)]

Funkcja/jest określona wzorem _f (x) = 
2x - 8 

dlakażdej iiczby rzecrywistej x +0. Wówczas
x

wartość funkcji f (Ł)jestrówna

^.2 
- 4Jż B.1 - 2Jż C.l+ 2Ł u.2+aJż

Zadanie 8.43. |mahlra, sierpień 2015, zad.6 swe. (1 pkt)]

Wyrazenie 9 -(J, -3)'jest równe
A,. -y2 + 18 B.1? + 6y C. -y' D. -y'+ 6y + 18

Zadanie 8.44. [mafura, sierpień 2015, zad. I0 swe. (1 pkt)]

Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcjil

Wskaż wzór funkcji, której wykres jest symetryczny do wykresu funkcji/względem osi Oy
układu współrzędnych
A.y:f(x-4) B.y:f(x)-4 C.y:f(x+Ą D.y:f(x)+4
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Zadanie 8.45. [matura, maj20l6,zad.4. (1 pkt)]

Równośó (rŁ - o)' = n -DŁjest prawdziwa dla

A. a:3 B.a:1 C.a:) D. a: -3

Zadanie 8.46. [matura, maj2016,zad.12, (1 pkt)]

Funkcj a/ określona j est wzorem _f (r) = += dla każdej liczby rzecrylvistej x.
x6 +7

Wtedy /(-ł5)jest równa

A. -ł,6
2

1B._-
5

C.-
5

zli
D. v'

2

Zadanie 8.47. fmafura, czerwiec 2016, zad. 5. (1 pkt)]

Najmniejsza wartość wyrażenia (x -y)(x + y) dla x, ! € {2,3, 4} jest równa
A.2 B. -24 C.0 D. -I2

8
A. -_

5

Zadanie 8.48. [matura, czerwiec 2016,zad.9. (1 pkt)]

Funkcja/określona jest wzorem f (*) = + dtakażdejIiczby rzecrywistej "r. Wtedy liczba
xa +7

f (-.Ł)jest równa

B. -4Ł c. -4Ł p. -!353

Zadanie 8.49. [matura, czerwiec 2016, zad.24. (1 pkt)]

Dane są dwie sumy algebraicznę 3x3 - 2x oraz -3* -2,Iloczyn Ęch sum jest równy
A. -9x5 + 4x
C. -9x5 + 6x3 -6x2 + 4x

B. -9x6 ł 6x3 - 6ł + 4x
D. -9x6 + 4x

Zadanie 8.50. fmatura, maj 2017 , zad. 11. (1 pkt)] 
§

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji wykładniczej / określonej wzorem
f(x) : a{. Punkt A : (I,2) naleĘ do tego wykresu funkcji.

Podstawa a potęgi jest równa
1

A. _-
2

D.2B.1
2

C. -2



Zadanie 8.51. [matura, czerwiec2017,zad.5. (1 pkt)]

Dlakażdej Iiczby rzecrywistej x wyrażenie x6 - 2x3 - 3 jest równa
A. ("' + 1)(x2 -3) B. ("'- 3X.r3 + 1) C. (*' + 3)(xa - 1) D. (r. + I)(x2 _ 3)

Zadanie 8.52. fmafura, czerwięc 2017, zad,. 6, (1 pkt)]

Wartość wyrażenia (b - o)' dla a : ZJ1 i b = JlS jęst równa
A. 9 ' B.27 C.63 D. I47

Zadanie 8.53. [matura, maj 2018, zad.30. (2 pkt)]

Do wykresu funkcji wykładniczej, określonej dla każdejliczby rzecrywistej xwzoremJ@): e
(gdzie a> 0 iałl),naleĘ punkt P: (2,9). Oblicz aizapiszzbtórwartości funkcjig, okre-
ślonej wzorem g(x) : flx)).

Zadanie 8.54. fmatura, czerwiec2018,zad,.9, (1 pkt)]

Funkcja/jest określonawzoremflx): )(x + 2) l(x -3)2 dlakńdejItczby rzeczywistej
x + -2. Wartość funkcji/dla argumenfu 2 jest równa

A.-8 n.-f 6.1 D.822

Zadanie 8.55. [matura, sierpień 2018, zad.8. (1 pkt)]

Dane są funkcje lV) : 3' oraz g(x) : l!r), określone dla wszystkich liczb rzeczywisĘch x.
Punkt wspólny wykresów funkcji/i g
A. nie istnieje. B. ma współrzędne (1, 0)
C. ma wspóhzędne (0, 1) D. ma wspóhzędne (0, 0)
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