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7. Funkcja kwadratowa

Zadanie 7.1. [mafura, maj 20t0, zad,.8,(1 pkt)]
WYkresem funkcji kwadratow ej-f(x): -3x2 + 3 jest parabola o wierzchołku w punkcieA. (3, 0) B.(0, 3)- C.€, 0) D. (0, -3)
Zadanie 7.2. fmatura, sierpień 2010, zad. 9.(1 pkt)]
Wierzchołek paraboli y: x2 ł 4x - 13ieżyna prostej o równaniuA. x: -2 B. x:2 C. x: 4 D. x:4
Zadanie 7.3. [mafura, sierpień 2010, zad,. 1l. (l pkt)]

;i;::"T#łlilł#i kwadratowej/jest przedziałr-"ą :l Na którym rysunku przedsta_

Zadanie 7.4. [mafura, maj 20ll, zad.9. (l pkt)]

3ffi;:#l#:iffi:"#!;:,:3.::::::):,::4 określon_e dla wszystk ichliczbrzeczywistych ł, Wskaz, ktory zponizszych wykresów jest wykrese#r-.i;ei:;t;':?;; l-

Zadanie 7.5.
zbiorem wartości
A. (-4, +oo)

fmatura, sierpień 2011,zad,. 10. (l pkt)]
funkcji kwadratow ej _f(x) : x2 _4 jest

B. (-2, +co) C. (2, +o) D. (4, +co)
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Zadanie 7.6. fmatura, czerwiec 2012, zad,. 5. (1 pkt)]

Na jednym zponiższlch rysunków przedstawiono fragment wykresu funkcjiy : x2 + 2x _ 3.
Wskaz ten rysunek.

Zadanie 7.7. , [matura, czerwiec 2OI2, zad,. 6. (1 pkt)]

Wierzchołkiem paraboli będącej wykresem funkcji określonej wzoremf(x) : f - 4x ł 4 jest
punkt o wspóhzędnych
A. (0, 2) B. (0, -2) C. (2,0) D. (2, 0)

Zadznie7.8. [matura, sierpień 2012,zad.7. (1 pkt)]

Dana jest parabola o równaniu y: ł + 8x - 14. Pierwsza wspóhzędna wierzchołka tej paraboli
jest równa
A. x: -8 B. x:4 C.x:4 D.x:8

Zadanie7.9. [matura, sierpień 2012,zad.8. (1 pkt)]

Wskaż fragment wykresu funkcji kwadratowej, której zbiorem wartości jest (-2, +o).

C.
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Zadanie 7.10. [matura, maj 2013, zad. 6. (I

Wierzchołkiem paraboli o równanfuf(x): -3(x -
pko]

2)2 + 4jest punkt o współrzędnych
A. (-2,4) B. (_2,4) C. (2,4) D. (2,4)

Zadanie 7.11. fmafura, sierpień 2Ot3, zad, 9,(1 pkt)]

Wierzchołkiem paraboli o równanfu y : (x - I)' + 2c leĘ na prostej o równaniu y : 6. Wtedy
A.c:-6 B. c: -3 C. c:3 D. c:6
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Zadznie 7.12. fmatura, maj 2014, zad,.7. (1 pkt)]
Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji kwadratowej/

Funkcja/jest określona wzorem

^. 
f (x) = }{-+ 

l)(x - r)

c. .f (x) = -!{,+:)(x - r)

B. f (,) : ){,- s)(ł + r)

D.f(x)=-){,-:)(r+r)

Zadanie 7.13. fmatura, maj 2014, zad. 26.(2 pkt)]

Wykresem funkcji kwadratowej f(x) : 2x2 ł bx ł c jest parabola, której wierzchołkiem jest
punkt W: (4,0). Oblicz wartości współczrymników ó i c.

Zadanie 7.|4. [matura, czerwiec 2014, zad,. 7.(1 pkt)]

Jednym z miejsc zerowych funkcji kwadratowej"f(x):3f + 7x ł c
c jest równe
A.0 B. 1 C. _98

_1
iest liczba --1. Wówczas,3

D.98

Zadanie 7.15. [mafura, czerwiec 2014, zń. t0. (1 pkt)]
Pierwsza wspóhzędna wierzchołka paraboli o równan iu y : (x + 2)(x -4) jest równa
A. -8 B.4 c. 1 D.2

Zadanie 7.16. [matura, sierpień 2014, zad,. lO. (1 pkt)] ę

Wskaz rysunek, na którym przedstawionyjest wykres funkcji kwadratowej, określonej wzorem
f(x): (x-2)(x+ 4)
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Zadanie7.17. [mafura, sierpień 2014,zad.ll. (1 pkt)]
Funkcja kwadratowa, której zbiorem wartości je stprzedział (--oo, _3),możebyć określo nawzo-rem
A.Y: (x + 2)2 -3 B.y:-(x + 3)2 C.y: -(x - 2)2 -3 D. y: -x2 + 3

Zadanie 7.18. fmafura, maj 2015, zad. |l. (1 pkt)]
Funkcja kwadratowa określona jest wzorem _f(x): x2 + x + c. Jeżetif(3) :4, toA.f(l): -6 B./(1) : 0 C.f(1):6 D./(l) : 18

Zadanie 7.19. fmatura, maj 2015, zad,. 29. (2 pkt)]
Oblicz najmniejszą i największą wartość funkcji kwadratow ęj_f(x): x2 - 6x + 3 w przedziale(0.4>.

Zadanie 7.20. fmafura, czerwiec 2015, zad,. 30.(2 pkt)]
Funkcja kwadratowa,f dla x: -3 przyjmuje wartość największą równą 4, Do wykresu funkcji
f naleĘ punkt A: (-7,3). Zapiszwzór funkcji kwadratowej/

Zadanie 7.2l. [matura, czerwiec 2015, zad. tO swe. (1 pkt)]
Najmniejszą wartością funkcji kwadratow ej_f(x): x2 + 4x jestA.4 B. -2 C. 0 D.4

Zadanie7.22. [matura, sierpień 2015,zad,.ll. (l pkt)]
Parabola o wierzchołku W: (-3, 5) i ramionach skierowanych w dół możebyćwykresem funk_cji określonej wzorem
A. y:2 , (x + 3)' + S. B. y: -2 . (r-3)r + s.C.y:-2,(, +3)2+ 5. .y:_2.(x_3)2_5.

Zadanie7.23. [mafura, sierpień 2015,zad,. t3,(l pkt)]
Wierzchołek paraboli będącej wykresem funkcji kwadratow ęj y:-f(x)ma współrz ędne (2,2),Wówczas wierzchołek paraboli będącej wykresem fuŃcji g(x):-f(x + 2) mawspóhzędneA. (4,2). B. (0, 2). c. (2, 0). D .(2, 4).

Zadanie 7.24. [mafura, sierpień 2015, zad. 34.(5 pkt)]

'::#{:];"#trk;,:j,::'."uTT"T*iązańnierow-

Zadanie 7.25. [matura, sierpień 2015, zad,, |l swe. (1 pkt)]
Osią sYmetrii wykresu funkcji kwadratow ęj f(x) : -2x2 - 8x + 6 jest prosta o równaniuA.Y:2 n,.y:-2 C.x:Z y.x:_2
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Informacje do zadań 7.26 i 7.27
Na rysunku PrzedstawionY jestfragment_paraboli będqcej wylcresemfunkcji kwadratowej f,Werzchołkiem tej paraboli jest puikt W: (|,9).
Liczby -2 i 4 to miejsca zerowefunkcjif,

Zadanie 7.26. [matura, maj 2016, zad,. l0.(l pkt)]
Zbiorem wartości fuŃcj i7 je st przedział
A. (--oo;_2) B. (2; a) C. (4; +co) D. (--o; 9)

Zadanie 7.27. [mafura, maj 2016, zad. 11, (l pkt)]
Najmniejsza wartość funkcji/w przedziale(-l; 2) jest równaA.2 B.5 c.8

Zadanie 7.28. [matura, czerwiec 2016, zad. IO.(1 pkt)]
Danajest funkcjakwadratowaf(x):-2(x+ 5Xx- l1). Wskażmaksymalny przedział,wktórymfuŃcjaf jest rosnąca. \ -/' " v^i- 

ęA. (--o,3) B. (_,5) C. (--co, 11) D. (6, +o)

Zadanie 7.29. [matura, sierpień 2016, zad,.6.(1 pkt)]
Funkcja kwadratowa jest określona wzore m-f(x): (x - lXx - 9). Wynika stąd,, żefunkcja/ jestrosnąca w przedziale
A. (5, +oo) B.(--,5) C. (---, -5) ń. 1-s, *-;

D.9

Zadanie 7.30. [mafura, sierpień 2016, zad,. tl.(l pkt)]
Jeśli fuŃcja kwadratowaf(x): x2 + 2x + 3anie ma ani jednego miejsca zerowego, toliczba ąspełnia warunek

A.ą<_1 B.-1 <a<0 C.0<o.! n.o>!3 -'-' 3
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Zadanie 7.31. fmafura, sierpień 2016, zad. 29. (2 pkt)]
Funkcja kwadratowa jest okreŚlona wzore m_f(x) : x2 - l lx. oblicz najmniejszą wartość funk_cjif w przedziale (-6, 6).

Zad,anie 7 .32. [matura, maj 2017 , zad,.l0. ( l pkt)]
Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji kwadratowej
"f(r): axz + bx + c, której miejsca zerowe to: -3 i l.
Współczynnik c we wzorze funkcji/jest równy
A.1 B.2

Zadanie 7.36. fmafura, czerwiec 2077, zad,. 12. (l pkt)]
Punkt A: (2017,0) należy do wykresu funkcji/określonej wzorem
A._f(*): (x + 2017)2 B._f(x) : x2 _ 2077
C.f(x): (x + 20I7)(x - 2017) D.,f(r): x2 + 2017

Zadanie7.37. [mafura, sierpień 2017,zad,. lO,(l pk|]
Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji kwa-
dratowej/jest określona wzorem ,f(x): x2 + bx + c,
Współczynnlki b i c spełniają warunki:
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C.3 D.4

Zadanie 7.33. [matura, maj 2017, zad,29. (a pkt)]
Funkcja kwadratowaf jest określona dla wszystkich liczb rzeczywisĘch x wzorem

.f(x): ax2 + bx + c. Największa wartoŚć funkcji/jest równa 6 oraz _f (_6) = _f (0)= ]. oo,,.,
wartość współczynnika a. ' 

2

Zadanie 7.34. fmafura, czerwiec 2017, zad,. 9.(l pkt)]
Funkcja kwadratow af jest określona wzoremf(x) : x2 + bx ł c orazJ(l) : /(3) : 1.
Współczynnik ó jest równy
A. -2 B. -l C.0

Zadanie 7.35. fmafura, czerwiec 20t7, zad,. 11. (l pkt)]
FunkcjakwadratowafjestokreŚlona wzoremf(x): (x- 3)(7 - x).Wierzchołekparaboli będącej
wykresem funkcji/ naleĘ do prostej o równaniu
A- y: -5 B.y:5 C.y:4 D-y:4

D.3

A.b<O,c>0
C.b>O,c>0

B.ó<O,c<0
D.ó>O,c<0
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Zadanie 7.38. |matura, sierpień 2017, zad..32. (a pkt)]
Funkcjakwadratowaf(x): axz + 6l-ł cmadwa miejscazerowexI: )ixz:6.Wykres funkcji
fprzechodziprzez punkt A: (I, -5). oblicz najmniejszą wartość funkcjil

Zad,anie 7.39. fmatura, maj 2018, zad,.6. (1 pkt)]

Funkcja kwadratowa jest określona wzoremJ@): -(x + 3)(x -5), Liczby x.,, xrsąrożnymi miej-
scami zerowymi funkcjil Zatem
A. x, ł xz: -8 B. x, * xz: -2 C. x, + xz:2 D. x' * xz:8

Zadanie 7.40. fmatura, maj 2018, zad, 9.(1 pkt)]

Wykresem funkcji kwadratowej/(x): x2 - 6x - 3jest parabola, której wierzchołkiem jest punkt
o współrzędnych
A. (-6, -3) B. (-6, 69) C. (3, -I2) D. (6, -3)

Zadanie 7.41. [matura, czerwtęc 2018, zad,. I0. (1 pkt)]

Największą wartością funkcji y: -(x - 2)' + 4 w przedziale (3, 5) jest
A.4 B.3 C.0 D.5

Zad,anie 7.42. fmatura, częrwięc 2018, zad,. 12. (1 pkt)]

Na jednym z rysunków przedstawiono fragment wykresu funkcji kwadratowej określonejwzo-
remflx): -(x - 1X3 -x). Wskaż ten rysunek.

B.

D.C.
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Zadanie 7.43. [matura, częrwiec 2018, zad.27 , (2 pkt)]

Wykresem funkcji lovadratowej/określonej wzorem lU): x2 + bx + c jest parabola, na której
lezy punkt A : (0, -5). Osią symetrii tej paraboli jest prosta o równaniu x : 7 .Oblicz wartości
współcąmników ó i c.
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Zadanie 7.44. fmafura, sierpień 2018, zad. l0. (l pkt)]

Wykresem funkcji kwadratowej flx) : x2 - 2x - 11jest parabola,
punkt o wspóhzędnyih
A. (_2, _3) B. (-2, _I2) C. (1, -8)

Zadanie 7.45. [matura, sierpień 2018, zad. 11. (1 pkt)]

Funkcja kwadratowa J(x) : -3(x - 2)(x - 9). Liczb! xy x2 sQ

funkcjil Zatem }

A. x, ł xr- 11 B. x, * xr: -II

której wierzchołkiem jest

D. (1, -12)

różnymi miej scami zerowymi

D. x, ł x2: -33C. x, t xr:33

Zadanie7.46. [matura, sierpień 2018,zad.12. (1 pkt)]

Największą wartością funkcji y : -(x - 2)2 + 4 w przedziale (3, 5) jest
A.0 B.5 C.4 D.3

8. Wyrażenia algebraiczne. Funkcje. Wykresy

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

Dane są wielomiany W(x): Jf + 5ł - 3 oraz P(x):2i + I2x.
Wielomian W(x) + P(x) jest równy

l.
L!
l
l

A.5* + Izx -3
C.4x6+5*+Izx-3

B.4x3 + 5ł + Izx -3
D.4x3 + 12x2 _3

Zadanie8.2. [mafura, maj2010,zad.I0, (1 pkt)]

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

Które ró*nani" ma dokładn ietrry rozwiązania?

y

\ l

\ l
l

\ /
\/ I

0 ż

A..f(x):0 B. f(x): l C. f(x):2 D. f(x):3
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Informacja do zadań 7.47.-7.49.
Na rysunku przedstawiony jest fragment paraboli będqcej wykresem funkcji hładratowej f.
Wierzchołkiem tej paraboli jest punkt W: (2, 4). Liczby 0 i 4 to miejsca zerowe funkcji f.

Zadanie7.47. fmafura, maj2019,zadanię 8. (1 pkt)]

Zbiorem wartości funkcj i l j e st przedział
A. (--o,0) B. (0,4) C. (-4, +oo) D. (4, +oo)

Zadanie7.48. fmatura, maj2019,zadanie 9. (1 pkt)]

Największa wartość funkcji/w przedziale (1, 4) jest równa
A. -3 B.4 C.4

Zadanie7.49. fmatura, maj2019,zadanię 10. (1 pkt)]

Osią symetrii wykresu funkcji/jest prosta o równaniu
L.y:4 B. x:4 C, y:2 D. x:2

Zadanie 7.50. fmatura, czerwiec 2019, zadanię 33. (a pkt)]

Liczby rzeczywistę x i z spełniają warunęk 2x ł z: I.Wyznacztakię wartości x i z, dlaktórych
wyrażenie x2 + ł ł 7xz przyjmlje największą wartość. Podaj tę największąwartośó.

Zadanie 7.51. |matura, sierpień 2019, zadanię 7. (1 pkt)]

Miejscami zerowymi funkcji kwadratowej/określonej wzorem f(*):9 - (3 - x)2 sąItczby
A.0 oraz3 B. -6 oraz 6 C.0 oraz-6 D.0 oraz 6

8. Wyrażenia algebraiczne. Funkcje. Wykresy

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

Dane są wielomiany W(x):2x3 + 5x2 -3 oraz P(x):2x3 + IZx.
Wielomian W(x) + P(x) jest równy
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D.0

A,, 5x2 + IZx - 3

C.4x6 + 5* + IZx -3
B.4x3 + 5ł + I2x -3
D.4x3 + I2x2 _3


