
Oryginalne zadania maturalne Centralnej Komisj i Egzaminacyjnej.

Zadanie8.51. [matura, częrwiec 2017, zad,. 5.(1 pkt)]
Dla kżdej liczby rzęcTwistej xwyrażenię x6 -2x3 -3 jest równa
A.("'+ 1)(x2-3) B.(xr-3)(x3 + 1) C.(ł + 3)(xa- 1) D.("o+ 1)(x2_3)

Zadanie 8.52. [matura, czerwiec 2017, zad,. 6, (1 pkt)]

Wartość wytńenia(b - a)' dla a : ZJi i U = JE jest równa
A.9 B.27 C.63 D.I47

Zadanie 8.53. [mafura, maj 2018, zad,.30.(2 pkt)]
Do wYkresu fuŃcji wYkładniczej, określonej dla każdej liczby rzecrywistej x wzorem J@): t(gdzie a> 0 i ał 1),tnlezy punkt P: (2,9). Oblicz aizapiszzbiór wartóści funkcji g, okre-
ślonej wzorem s@) : JU)-2.

Zadanie 8.54. [matura, czerwiec 2018, zad.9. (l pkt)]
Funkcja/jest określona wzoremflx) : -2(, + 2)Ą(x - 3)2 dlakażdej ticzby rzec4rwistej
x + -2. Wartość funkcji/dla argumentu 2 jest równa

A.-8 B.-+ c.l D.82)

Zadanie 8.55. [mafura, sierpień 2018, zad.8.(1 pkt)]
Dane są funkcje "flx) 

: 3' oraz g(x) : l?x), określone dla wszystkich liczb rzecrywistych x.
Punkt wspólny wykresów funkcji/i g
A. nie istnieje. B. ma współrzędne (1, 0)
C. ma współrzędne (0, 1) D. ma współrzędne (0, 0)

9. Trygonometria

Zadanie 9.1. [matura, maj 2010, zad,. 14, (1 pkt)]

Kątajest osĘ i sina = ]. wuność wyrażen ia2 - cos2 G,jest równa.
4

^.- B.: c.! D. 
31

16 2 -'16 
16
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Zadanie 9.3. [matura, sierpień 2010, zad,. 16. (1 pkt)]

Kątajest ostry i cosa = ]. W'.ay sin a jest równy.
4

A.+ ".Ó c.J1 D.74 4 4 -'16

Zad,anie9.4. [mafura, maj 2Oll, zad,.l3. (1 pkt)]

Kątajest ostry i cosa = :.Wtedy
13

12, 12 12. 5A.Sma =:=ttga =- B.sino -::; ts.a -113 5 - l3,"o 12

^ . I2., I2 5 12U.slnQ, =-|tga - - D.sina -:-i ts.a - -'5 " 13 |2"ó*-I3

Zad,anie 9.5. [matura, maj 20ll, zad.. la. (l pkt)]

Wartość wyrńeniasin2 
38" + cos2 38o - l 

iest równa
sinz 52o + cos2 52" + 1 

J--- -- " "*

A.+ B.0 c._] D.l22

Zadanie 9.6. [matura, maj 20Il, zad,,23. (2 pkt)]

Kątajest ostry 1 !'ng + 
co9g : 2. Obliczwartość wyrńeniasin a . cos a.cosą slna

Zad,anie 9.1. [matura, czerwiec 2OII, zad,, 12, (l pkt)]

W trójkącie prostokątnym dane są kąty ostre: a : 41o i § :49".Wtedy cosa + sin f równa się
cosd

A. 1 + sin 49" B. sin 49. C. 1 D.2

Zadanie 9.8. [matura, sierpień 2O1I, zad,, 15. (1 pkt)] t. 
i

Kąt a jest osĘ oraz sin a : cos 47" . Wtedy miara kąta ajest równa:
A. 6o B. 33o C.47" D.43"

Zad,anie 9.9. [matura, sierpień 20II, zad,.26. (2 pkt)]

Kąt ajest ostry i sin a = j. OUri. z 3 + 2tg2 a.

Zadanie 9.10. [mafura, maj2Ot2,zad,.lO, (1 pkt)]
Liczba tg 30' - sin 30o jest równa

ł..6_r B._J3. c.ó-1 ,.zJj-l666
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Zadanie 9.11. fmatura, maj 2012, zad. II. (1 pkt)]

5B.-
13

B.7 
.13

1ż0

B. sina = Ż
11

B. _1
4

5C.-
I2

6.!
ż

Zadanie 9.15. [mafura, sierpień 2012,zad.15. (1 pkt)]

W trójkącie prostokątnym dane są długości boków (zobacz rysunek).

Wtedy

A..o.o = Ż
11

11 2",lrc
C. sina : D. cosa =

2^m 11

Zadanie 9.16. [matura, maj 2013, zad. 14. (1 pkt)]

l;
Kąt ajest ostry i sina : +. Wartość wyrażenia cos2 cŁ _ 2 jest równa

2

^. 
_Z

4

l^

D. v'
2

Zadanie 9.17 . fmatura, rrraj 2013, zad. 27 . (2 pkt)]

l;
Kąt ajest ostry i sina = +.Oblicz 

wartość wyrażenia stn2 a - 3cos2 a.

Zadanie 9.18. [matura, czerwiec 2013, zad. 6. (1 pkt)]

Dlakażdegtl kąta ostrego awyrńenie sin2 a-r sinŻ a, cos2 a + cosaa jestrówne

W trójkącie prostokątnymABC odcinek AB jestprzeciwprostokątną i|,ła|: 13 oraz|aC|: tZ.

Wówczas sinus kąta ABC jest równy

12A.-
13

6.Z
6

Zadanie 9.12. fmatura, czerwiec 2012, zad. 16. (1 pkt)]

Kąt a jest ostry t tg a : 1. Wówczas
C. a:45"A.a<30o B. a :30"

Zadanie 9.13. [ęatura, czerwiec 2012, zad. 28. (2 pkt)]

Uzasadnij, że jeżelta jest kątem ostrym, to sina a ł cosZ a : sin2 a ł cosa a.

Zadanie 9.14. fmatura, sierpień 2012, zad. 14. (1 pkt)]

Kątajest ostry i sina = 1. W'.dy tgajest równy
13

D. 
13

I2

D.a> 45"

A.2sin2 a B,2cos2 a C. 1 D.2
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Zadanie 9.19. fmafura, czerwiec 2013, zad,.7.(l pkt)]

Kątajestostryi sina = 1. Wuność wyrażenia l +tga .cosa jestrówna3,
4A._
3

B. 11

9
C.|7

9
D. 1l

J

Zadanie 9.20. fmatura, czerwiec 2013, zad,28,(2 pkt)]

Kątajest ostry i cosa = + Obliczwartość wyrażenia2 + sin3 a -r sin a . cos2 a.4

Zadanie 9.2l. fmatura, maj sierpień2013, zad,.24. (l pkt)]

Kąt ajest ostry i sin a = * Wtedy wartość Wrażenia 2cos2 a- 1 jest równa

A.0 B.] c.: D.l3 --9

Zad,anie 9.22. fmatura, sierpień 2013, zad,28.(2 pkt)]

Kąt ajest ostry i tg a : 2. obliczwartość wyrażenia 
sin a - cos o 

.

Slna + cosd

Zad,anie 9.23. fmafura, maj 2O|4, zad. 14. (1 pkt)]

JęŻęljajestkątemostrymoraztga=1,,owańośćwyraŻenia*#jestrówna

A. -+ B.+ c. _? D. 523 -' 5 11 24

Zadanie 9.24. fmafura, czerwiec 2014, zad,. 13.(l pkt)]

Miara kątaa spełnia warunek: 0o < a < 90o, Wyrażenie ,"":+* 
1 -.cos2 a 

jest równe
l - Sln- a sln' a

A. l B.2cos2 a C.2 D.Zsinz u

Zadanie 9.25. fmafura, czerwiec 2014, zad,.28.(2 pkt)]

Kątajest ostry oraz cosa = + oblicz wartośc wyrażenia§!" + cosa
3 - cosa l+.sina'

Zadanie 9.26. [mafura, sierpień 2014, zad, 15, (1 pkt)]

|eta 
jest ostry i spełniona jest równość 3tg a :2. Wtedy wartość wyrażeniasin a * cos a jest

rowna

A. 1 B.+ c.+F D.626 13
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Zadanie9.27. fmatura, sierpień 2014,zad.29. (2 pkt)]

Kątajest ostry oru, -!- * -+ = 25. Oblicz wartość Wrażeniasin a , cos a.
sin2 a cos2 a

l:
A._vJ

J

C. _1

Zadanie 9.28. fmatura, maj 2015, zad. 14. (1 pkt)]

Tangens kątaa zaznaczonęgo na rysunku jest równy

^B._'
5

5D._-
4

C. cosa

Zadanie 9 .29 . [matura, maj 2015 , zad. 15 . ( 1 pkt)]

Jeśli 0' < a < 90" oraz tg a : 2sin a, to

B.cosa -Jż
2

l;vJ
=-

2
A. cosd :1

2
D. cos a: 1

Zadanie 9.30. fmatura, maj2015,zad.73 swe. (1 pkt)]

Drabinę o długości 4 metrów oparto o pionowy mur, a jej podstawę umiesz-
czono w odległości 1,30 m od tego muru (zobacz rysunek).
Kąta, pod jakim ustawiono drabinę, spełnia warunek
A.0o<a<30" B.30"<a<45"
C.45" <a<60o D.60" <a<90"

Zadanie 9.31. fmatura, maj 2015, zad. 14 swe. (1 pkt)]

Kątajest osĘ i sina = ]. WO*czas cos a jest równy
5

C.-
5

5A.-
2

D.Jń
5

Zadanie9.32. [matura, czerwiec 2015,zad.7. (1 pkt)]

Wartość wyrażenia sin 120o - cos 30o jest równa
A. sin 90' B. sin 150' C. sin 0o D. sin 60"

Zadanie 9.33. [mafura, czerwlęc2015,zad,8. (1 pkt)]

Wyrazenie 3sin3 a cos a ł 3sin a cos3 a może być przeksńałconę do postaci

1,30 m

A.3 B. 3sin c( cos a C. 3sin3 a cos3 a D. 6sina a cosa d
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Zadanie 9.34. fmatura, czerwiec 2015, zad. l4swe. (l pkt)]

'.ąt 
ajest najmniejszym zkątow trójkąta prostokątnego o bokach długości 2, Ji ,1 , wtedy

l;
A. cosa = 9 B..oro = ] C. cosa =2a _ S2 ----, 2 V, cosd = 3 D. cosa =;

Zadanie 9.35. fmafura, czerwiec 2015, zad. 75 swe. (l pkt)]

Dlakażdego kąta a, speŁniającego warunek 0o < a < 90o, wyrażenie 'łŁlj§3- i".t
równe l +cos2a -sin2 d. 

r-".

A. cos a B. sin a C.2sin a D. cos2 rz

Zadanie 9.36. fmatura, sierpień 2015, zad. 16. (lpkt)]

Sinus kątaa ostrego jest równy f . Wó*"ru,-4
llłA.cosa=] B.cosa ="J7 C.cosa:L D.cosa=./iJ441616

Zadanie9.37. fmafura, sierpień 2075,zad,. 17.(l pkt)]
W trójkącie ProstokątnYm o długoŚciach przyprostokątnych 2 i 5 cosinus większe go z kątow
ostrych jest równy

5A.-
2

g.?
5

2

ł29
C. 5

ł29
D.

Zadanie 9.38. fmatura, sierpień 2075, zad,.29. (2 pkt)]

Kątajest osĘ i spełnia równość tga +: = Z. oali"rwartość wyrażeniasin a . cos a.tga 2

Zadanie 9.39. fmafura, sierpień 2015, zad,. 15 swe. (1 pkt)]
Kątajest ostry oraz3sina -16"o.o : 0. Wtedy

A. tga = 1 B.tga:3 c. tgo = Jj D. tga =

Zadanie 9.40. [matura, maj 2016, zad,.l7. (l pkQ]

Kąt ajest ostry i tga = ?. Wt.ay
J

A.sino='Y'' B.sino=F C.sino=?fr _3JE26 13 U, slno = -l3- D, sin o =;

Zadanie 9.41. fmatura, maj 2016, zad.28 swe. (2 pkt)]

Kątajest ostry i (sina + 
"ora)' = i, Obti. zwartośćwyrażeniasina . cosa.,2

s
J
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Zadanie9.42. [matura, sierpień 2016,zad.9. (1 pkt)]

Kątajest osĘ i sina = ]. W'.ay wartość wyrażeniasin a - cos a jest równa
)

a. 1
5

C.I7
ż5

C.4 _E
2

C.tga:

5C.-
I3

D. 1

25

nlł
D.4 + '!'

2
o.r_Ń_

2

Zatem

A. tga

§A.-
17

nlł
B.2+'!'

2

B.12
l7

B.-
5

Zadanie9.43. fmatura, sierpień 2016,zad.16. (1 pkt)]

Wartość v,ryrdżenia (tg 60" + tg 45")2 - sin60" jest równa

{'
Zadanie 9.44. [matura, maj 2017, zad. 14. (1 pkt)]

IeśIi m: sin 50o, to

A. m : sin 40o B. m : cos 40o C.m: cos 50o D. m: tg 50'

Zadanie 9.45. fmatura, maj 2017, zad. 18. (1 pkt)]

Na rysunku przedstawiona jest prosta k,przechodzącaprzęzpunkt A: (2, -j) iprzezpoczątek
układu wspóhzędnych, oraz zaznaczony jest kąt a nachylenia tej prostej do osi Ox.

B. tsa - -3
2

Zadanie 9.46. [matura, częrwiec2017, zad. 15. (1

Kątajest osĘ itga :!.Wa*"ras sina jest równy
5

J
=-

2

2
;J

.,,

J
D. tga

pkt)]

D.I2
13

y
5

4

3

2
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Zad,anie9.47. [mafura, czerwiec 2017,zad,. 17. (l pkt)]
odcinek BD jest Zawartl w dwusiec znej kąta ostrego ABC trojkąta prostokątnego, w którymprzyprostokątne AC i BC mają dfugości odpowieanió S i:.
Wówczas miara <p kąta DBC spełnra warunek
A.20" <Q<25" B.25<Q<30"
C. 30" < Q < 35" D. 35" <,p < 40"

Zadanie 9.48. [matura, czerwiec 20l], zad,. 27.(2 pkt)]

Kąt ajest osĘ i spełniona jest równośó sin a + cos a = 
Jj
2

Oblicz wartość wyrażenia (sin a - cos a)2.

Zadanie 9.49. fmafura, sierpień 2017, zad,. 13,(l pkt)]

Kątajest ostry i spełniona jest równość sina = + Stąd wynika, ze

A. 
"oro = ł B. 

"oro = i497 D. cosa = 
5G

7

Zadanie 9.50. fmatura, maj 20l 8, zad.la. (1 pkt)]
PrzYProstokątna LM trójkąta prostokątnego KLMma dfugość 3, a przeciwprostokątna KL madfugość 8 (zobaczrysunek).

C. cos a =T
49

wtedy miara a kąta ostrego LkMtego trojkątaspełnia warunekA.27"<a<30o B.24"<a<2J" C.2I"<a<24o

Zadanie 9.51. fmatura, czerwiec 20t8, zad,. 75.(1 pkt)]
Liczba 1-tg4Oojest

D. 18'<a<2lo

A. ujemna.
C. większa od 0,1, ale mniejsza od 0,5.

B. dodatnia, ale mniejszabd0,1.
D. większa od 0,5.

Zadanie 9.52. [matura, czerwięc 2018, zad.30,(2 pkt)]

Kątajest ostry i sin a -| cos c = Ł. Obliczwańość wyrażeniatga + J- .
tga
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Zadanie 9.53. fmatura, sierpień 2018, zad. 15. (1 pkt)]

W trójkącie prostokątnym przeciwprostokątna ma długośc 3, a dfugośĆ przyprostokątnej leżą-

cej naprzecrwko kąta c jest równa J1. Zut"^

A.a:60' B.ae(40",60") C.aę(30',40') D.ae30"

Zadanie 9.54. fmatura, sierpień 2018, zad. 16. (1 pkt)]

Kątajest ostry i cos a: ]. *'.a,
)

A.sin a,tg":: B.sin o,tg":: C.sin c,tg":Ł D.sin a,tg"::-D*- 15 -O-- 16 - a 15 20

10. Ciągi

Zadanie 10.1. [matura, maj 2010, zad.11. (1 pkt)]

W ciągu arytmeĘcznym (a,) dane są: ar: 13 i or:39. Wtedy wytaz a, jest równy

A. 13 B. 0 C. -13 D._26

Zadanie l0.2. fmatura, maj2010,zad.12. (1 pkt)]

W ciągu geometry cznym (a,) dane są: a t 
: 3 i o o 

: 24. Iloraz tego ciągu j est równy

A.8 B.2 c. ! D. -l82

Zadanie 10.3. fmatura, sierpień 2010, zad.14. (1 pkt)]

W ciągu arytmeĘcznym(a,) mamy: ąz:5 i oo: II. Oblicz a,
A. 8 B. 14 C.I7 D. 6

Zadanie l0.4. fmatura, sierpień 20t0, zad, 15. (1 pkt)]

W malejąc5rm ciągu geometrycznym(a,) mamy: at: ) i ar:4.Iloraz tego ciągu jest równy

A.--2 B.2 C. -Ł D. Ł

Zadanie 10.5. fmatura, sierpień 2010, zad.28. (2 pkt)]

PiąĘ v,ryraz ciągu ar:5ĄmeĘcznego jest równy 26, a suma pięciu początkowychwyrazow tego

ciągu jest równa 70, Oblicz pierwszy wyraz tego ciągu.

Zadanie 10.6. fmatura, maj20II,zad.11. (1 pkt)]

Dany jest nieskończony ciąg geometryczny (o,),wktórym al: I i oo =]. Wr.ay
3

' 2 ' B.o,=! C.o,=1 D.or=9g,al=1 
9 , 2 4


