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6. Funkcja liniowa. Proste

Zadanie 6.1. [matura, maj 2010, zad.9. (1 pkt)]

Prosta o równaniu y : -2x + (3m +3) przecina w układzie wspóhzędnych oś Oy w punkcie
(0,2). Wtedy
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2A'm=--ĄJ B.*=-!
aJ

C.*=!a
J

D.m= :
J

1
A. _-

J

Zadanie 6.2. fmatura, maj2010,zad.20, (1 pkt)]

Współcąmnik kierunkowy prostej równoległej do prostej o równaniu y: -jx + 5 jest równy

§ B._3 C.1
J

D.3

Zadanie 6.3. [matura, sierpień 2010, zad. I0. (1 pkt)]

Wskaz m, dla którego funkcja liniowa/(x) : (m - I) x + 6 jest rosnąca
A. m: -| B. m:0 C.m:7 D. m:2

Zadanie 6.4. fmatura, sierpień 2010, zad. 12, (1 pkt)]

Na którym rysunku przedstawiono wykres funkcji liniowej y: ax ł b
A.

L.y: j**t B.y=-'jr- l C-y:4x - I

takiej, żea> 0ió<0?

D.ya Ąx+7

Zadanie 6.5. fmatura, sierpień 2010,zad,22. (1 pkt)]

Prosta / ma równan ie y = -l * *7. Wskaż równanie prostej prostopadłej do prostej /.,4

Zadanie 6.6. [matura, maj 20Il, zad.4. (1 pkt)]

l4x+2v =70
Układ równań { . ma nieskończenie wiele rozwiązah, jeśli

[6-r+a!=15
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Zadanie 6.7. fmatura, maj 2011, zad. 10. (1 pkt)]

Funkcja liniowa określona jest wzorem f (r) = -rl-Z, + 4. Miejscern zerowyln tej funkcji jest

liczba
E 

c. -Ł D.zJż
^. 
-2JŻ B.T 

2

Zadanie 6.8. [matura, maj 20Il, zad. 18. (1 pkt)]

Prosta kmarównaniey:2x- 3.Wskażrównanieprostej /równoległej doprostej ktprzecho,
dzącej przez punktD o współrzędnychę2,I).
A.y:)x-|3 B.y:Lx+I C.y:2x+5 D.y:-xł7

Zadanie 6.9. |matura, czerwiec 20II, zad.9, (1 pkt)]

FuŃcja liniowa f (x) =-|, +:,2
A. jest rosnąca i jej wykres przechodziprzęz prrnkt (0, 3).

B. jest malejąca i jej wykres przechodziprzez punkt (0, -3).
C. jest rosnąca ijej wykres przechodziprzezpunkt (0, -3).
D. jest malejąca i jej wykres przechodziptzez punkt (0, 3).

Zadanie 6.10. fmatura, czerwiec 20II, zad. 15. (1 pkt)]

Dane są punkty A: (2,2) i B : (4, -2). Współczynnik kierunkowy prostej AB jest równy

2332A.a=_a B.a=_l C.a=| D.a=
3--223

Zadanie 6.11. [matura, sierpień 20II, zad.3. (1 pkt)]

lx+3v=5
RomviązaniemŃładurównań i _ 

" 
jest

l2*-!=5
lx=2 lx=Z lx=1 |x=lA.ł-- - B.ł-, - C.ł D.{---l.._l - Ly=_t ly=ż ly=_Zly-I l/--, ly-o

Zadanie 6.12. fmatura, sierpień 20II,zad.4. (1 pkt)]

Funkcja liniowa/(x): (* 2) x - 11 jest rosnąca dla
A.m>z B.m>0 C.m<I3 D.m<II

Zadanie 6.13. [matura, sierpień 20II, zad. 5. (1 pkt)]

Do wykresu funkcji liniowej/należąputkĘ A: (I,2), B : (_-2, 5). Funkcja/mawzór
A."f(*):x+3 B.f(r):x-3 C.f(r) 3 D.f(r):-x+3

Zadanie 6.14. [matura, sierpień 20II, zad. 6. (1 pkt)]

Punkt A: (0,5)IeĘ na prostej kprostopadłej do prostej o równaniuy: x f 1. Prosta kma
równanie
A.y:x+S B.y:-x-|5 C.y:x_S D.y:_x_S
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Zadanie 6.15. [matura, maj 2012, zad,.8.(l pkt)]

;:*;rł''riowa/jest 
określona wzoręmf(x) : o, + 6, gdzie ą > 0. Wówczas spełniony jest

A./(1) > l B.,f(2):2 c._f(3) <3 n .fG):4
Zadanie 6.16. fmafura, maj 2012, zad.2l. (1 pkt)]
Wskaż równanie prostej równoległej do prostej o równaniu 3x - 6y ł 7 :0,
l, 

' 
= ł' n, 

' 
= --i, C. y: 2x D.y: -2,

Zadanie 6.17. [matura, czerwiec 20t2, zad. 18. (1 pkt)]
Jeden z rysunkówPrzedstawia wykres funkcji liniowej/(x): ax + b, gdzie a> 0 i b <g.Wskaż
ten wykres,

Zadanie 6.18. [matura, sierpień 2012, zad,. 5.(l pkt)]
Liczba (-2) jest miejscem zęrowymfunkcji liniowej/(x): mx+ 2, Wtedy
A. m:3 3. m: I C. m: _2 D. m:4
Zadanie 6.19. [mafura, sierpień 2Ol2, zad,. 19.(1 pkt)]
WskaŻ równanie Prostej Przechodzącej przez początekukładu współrzędnych i prostopadłej
do prostej o równani lLlly---x+2.

A. y:3x B.y:-3x C. y:3x + 2
1D.y=lx+ż
J
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Zadanie 6.20. fmatura, maj 2013, zad, 4.(1 pkt)]

Rozwiązaniem układu równań [Sx 
+ 3Y = 3

'uu ruwlld'll 
1'" - 6y = 48jest 

para liczb

A.x:-3iy:4 B.x:-3iy:6 C.x:3iy:4 D.x:9iy:4
Zadanie 6.21. [matura, maj 2013, zad,, 5.(l pkt)]
Punkt A:(0,I)leży nawykresiefunkcjiliniowej/(x):(--2)xł7n-3. 

Stąd wynlka,żeA. m: l n. m:2 C. m:3 D. m: 4



Zadanie 6.22. [mafura, maj 2013, zad.8.(t pkt)]
Prostaorównaniu : 2

nika, że 
-' = ;' + 1 jest ProstoPadła do prostej o równaniu , = _}r_ 1. sĘd wy_

A. m: -3 B.m=?
3

':U: ::^Y:mają wspó łczynnil<t a i b?A.a<Oib<0 B.ą<Oib>0

A. m: -2

Zad,anie 6.24.
Ljczba(-3) ie.t -,^,l:11'", 

czerwiec 2073, zad,. 5.(1 pkt)]Ljczba (-3) jest mie.
Ą. m: _2 j"T zerowm*;""' 

zaq' J' (t Pkt)]

B. m:0 <cji liniowej ,f|): Qn - l)x + Q.Wted

Zadanie 6.23.
Na rysunku p.r"a.ru.|T_'1' 

maj 2013, zad, 9,(1 pkt)]
twony jest fragment .u p"rrr"j funkcji liniowej y : ąx + b

C.m=1
2

C. a>Oib<0

C. m:2

D. m:3

D.a>Oió>0

y
D. m:3

Zadanie 6.25.
wskaz równanie."^j::T:1 

czewiec 2073, zad,. 18.(1 pkt)]Wskazrównanieprostej,któĘu^r^";;;:r"":;;ilr1?1aponiższymwykresie

i

1y r+:U D.x+2y-4:g
Zadanie 6.26. [matura, czerwiec 2013, zad.25.(1 pkt)]
Dana jest prosta / o równan iu y = _2
w punkcie 

" 
*rou*-u'o.,r]n';' ,; 

^::rr"'":: 

k równolegla do prostej l i ptzecinająca oś QlĄ,Y:4,4xł3 
B._}r: -ł,lr^-) -C.y=2,5x+3 

p .y:2,5x_3
Zad,anie 6.27. [mafura, sierpień 2073, zad.4.(1 pkt)]
Ronviązaniem układu równań [ri-- 5y = 0 .

A.r< 0iy.0 
'-^^ 

Lz*- y -14JestParaliczb(x,y)taka,że
B.x< 0iyr0 C.ł> 0iy.0 D.ł> 0iyr0
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lv=x+I
A. ł,

ly=-2x+4

Zadanie 6.30. fmatura, maj2014,zad,6, (1 pkt)]

Funkcji liniowej/(x): (-' - 4)x + 2 jest malejąca, gdy
A.me{2,2} B.me(2,2) C.me(-,)) D.me(2,+a)

Zadanie 6.31. [mafura, maj2014,zad.8. (1 pkt)]

Punkt C: (0, 2) jest wierzchołktemttapenlABcD,którego podstawa,4B jest zawartaw prostej

o równaniu y:2x - 4. Wskaż równanie prostej zawierającej podstawę CD.
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Zadanie6.28. [mafura, sierpień 2013,zad.7. (1 pkt)]

Prostą równoległą do prostej o równaniu y : ? r- 1 :.U prosta opisana równaniem" 3 3'
24)4 1434A.v=_ax+_ B.y=ax+] C.v=lx_! D.y=_-x__,3333,2323

Zadanie 6.29. fpatura, maj 2014, zad. I. (1 pkt)]

Na rysunku przedstawiono geometrycztą interpretację jednego z ntżej zaptsanych układów
równań

fv=x- l fv=x+IC.4, D. ł "

|y=-2x+4 |y=2x+4
ly=x- I

B.ł-
ly=2x+4

L.y=)r+Z B.y:-2x+2

Wzór funkcji/to

^. 
f(x): -Ir-1 B. f(x)= -)**Z C..f(,):_3x+]

C.y=-!r*2 D.y:żxł2,2

Zadanie 6.32. fmafura, maj 2014, zad. 18. (1 pkt)]

O funkcji liniowej/wiadomo, Zef(!):2.Do wykresu tej funkcji naleĘ punkt P: (,2,3).

D.f(x): )x ł 4

Zadanie 6.33. [matura, czerwiec 2014, zad. 4. (1 pkt)]

Na prostej o równaniu y : ax + b Ieżąpunkty K: (1, 0), L: (0, 1). Wynika stąd, że

A.a:-1ib:I B.a:Iib:-I C.a:-Iib:-1 D.a:Iib:I

Zzdanie 6.34. [matura, czerwiec 2014, zad. 6. (1 pkt)]

Funkcja/jest określonawzoremf(x): 3x - 4 dlakażdej Iiczby z przedziała (-2,2>.

Zbioręm wartości tej funkcj i jest przedział
A. (-10,2) B. (-10,2) C. (2, 10) D. (2. 10)
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Zadanie 6.35. [matura, czerwiec 2014, zad.22.(l pkt)]Proste o równania ch: y : mx -5 oraz y: (l - 2m)x +Z są równoległe, gdyĄ.m:-7 B.r=_! ^ 1

3 L,'=' D.m:l

Zadanie 6.36. fmafura, sierpień 2014, zad,. 12.(l pkt)]
|untcj1 

liniowa/(x): ax+ ó jest rosnąca i ma dodatnie mieA'a>OiÓ>0 B.a<-0ib<0 c.a<0 ió]T""o*;.'j-j;#':"ó^
Zadanie 6.37. [mafura, sierpień 2074, zad,. 79.(l pkt)]Dane są równania cńęrechprostych:
,1K|Y=-x+5. l:y:2x+5, łl:y:_2xł],

Prostopadłe są proste
A.lin B.tim

A. zbior pusty.
C. dokładnie dwa rożnepunkty.

A, b:4 B.ó=-3
2

rT y:2x - 5

D.kim

: (m -7)x + 3 lezy punkt ,S : (5, -2).

D. m:2

A
D.b=

3

Zadanie 6.38. [mafura, maj 2015, zad. 5.(l pkt)]
r

Układurównań ),' -' =S 
^-j^,.:-

|z, + 0,5y = 4 
oPlSuJe w układzie wsPółrzędnych na płaszczyżnie

B. dokładnie jeden puŃt.
D. zbiór nieskończony.

Zad,anie 6.39. [matura, maj 2015, zad.9.(1 pkt)]

);#*"rie 
funkcji liniowej określonej wzorem f(x)

Ą.m:-1 B.m:0 C.m:7

, (l pkt)]

* b ma takie samo miejsce zęrowe,jakie ma

C.k in

C.ó=-8
aJ

Zadanie 6.41. [matura, maj 2075, zad, 78. (l pkt)]Prosta/orównaniuY:m2x+3 jestrównoległadoprostejłorównan 
iuy:(4m4)x_3,ZatemA.m=2 3.m:-2 C.m=-2-2Jż D.m:Z+2Jż

Zadanie 6.42. [matura, maj 2015, zad,. 19. (l pkt)]
Proste o równaniach: y = 2mx - m2 - 7 oraz y : 4m2x ł m2 +l są prostopadłe dlaa,.r=-! B..=!2 2 C.m:l D.m:2



Oryginalne zadania maturąlne Centralnej Komisji Egzaminacyj nej,

Zadanie 6.43. [mafura, mai 2015, zad,.8swe. (1 pkt)]

Miejscem zerowym fuŃcji liniowej określonej wzorem -f (x) = -1- *4 jest

A.0 8.6 C.4 D.-6

Zadanie 6.44. fmafura, maj 20t5, zad,.9 swe. (1 pkt)]

Punkt 
' 

= (:,z) "a"ado wykresu funkcji liniowej określonej wzoremf(x) : (3 _ Zafu + 2.

Wtedy

.lĄ.a=--
2

\

Zadanie 6.45. [matura, maj 2015, zad, t}swe. (1 pkt)]
Na rysunku przedstawiono fragment prostej o równaniu y: ąx + b

Współczynnik kierunkowy tej prostej jest równy

39

a.JA.o=--
2

B. ą:2

)B.a=-a
aJ

C.a=

D. a: -2

D.o=-1
5

C.o=!
2

Zadanie 6.46. fmafura, maj 2Ol5, zad,. t8swe. (1 pkt)]
Dane są punkĘ M: (3, -5), N: (-I, 7), Prosta przechodząca przezte punkĘ ma równanie
A.y: -3x + 4 B. y:3x - 4 C,y=-'ł-*^ D. y:3x + 4

_?
5

Zadanie 6.47. [matura, czerwiec 2Ot5, zad,. 5.(1 pkt)]

Para liczb x = 2 il = l jest romviązaniem układu równań [x 
+ aY = S

l2r-y=3'EdY
A. a: -3 B. a = -2 C. a:2 D. a:3

Q=,6,3) t i ]

ł-J=t_ł_Łl__§ 9 ,b*
_i_ i__i,_._i _L i_ i_ i_ i
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Zadanie 6.48. [matura, czerwiec 20t5, zad,.9.(1 pkt)]
Na rysunku przedstawiony jest fragment prostej o równa-niuy : ax + b przechodzą""i prr"rińry Q, -2) i (6, 2).Wtedy

)A.ą=i,U=-' B.ą:3,b:_2
2-__
l

Zadanie 6.49. [mafura, częrwiec 20t5, zad,. 10.(l pkt)]prosta k przecina oś-? układu wspóhzędnych w punkcie (0, 6) i jest równoległa do prostejo równaniu !: -3x. Wolclas p.orl kprzecina oś oxukładu wspóhzędnych w punkcieA. (-12,0) B. (-2, b) C. (2,0) D. (6, 0)

Zadanie 6.50. [matura, czerwiec 2015, zad,. 11 swe. (1
Na rysunku przedstawiono fragment wykresu pewnej funk-cji liniowej / Funkcja l_in|owa s, ł'O..1 wykres jest syme-tryczny do wykresu funkcji/względem poziomej osi ukła-du współrzędnych, jest określonu *ro..-
A.s(x) : -2x - 2 B.s(") : 2x _2
C.s(x) : -2x + 2 D. 8(' :2x + 2

."|1
C. ą = 1. b:2 p. ą: _3, b:22' -JrU-Z _

3 4 5 6 7x

Zadanie 6.51. [matura, sierpień 2015,zad,.7.(l pkt)]

[lT'_: : 
PoniŻszYchrysunków przedstawiono interpretację geom etrycznąukładu równań

tr" - 2y = _4, Wskaż ten rysunek

A.
B.
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D.

t
Zadanie 6.52. fmatura, sierpień 2015,zad.12, (1 pkt)]

Wykres funkcji liniowej y : 2x - 3 przecina oś Oy w punkcie o współrzędnych
A. (0, -3) B. (-3,0) C. (0,2) D. (0, 3)

Zadanie 6.53. fmatura, sierpień 2015,zad.20. (1 pkt)]

Współczynnik kierunkowy prostej, na której leżą punkty A: (4,3) orazB : (8, 7), jest równy

B. a:-I

Zadanie 6.54. [matura, sierpień 2015, zad.9 swe. (1 pkt)]

Miejsce zerowe funkcji liniowej/(x) : x ł 3m jestwiększe od 2 dlakńdejliczby m spełniającej
warunek

2A.m<--ĄJ

Zadanie 6.55. [matura, maj 2016, zad, 6, (1 pkt)]

Prosteorównaniach2x-3y:4i5x-6y:JprzecinająsięwpunkcieP.Stądwynika,że
A. P: (1,2) B. p: (-I,2) C. p : (-I,2) D.P: (I,))

A. a:3

A.8

l.-?.*.!

C.o=1
6

C.!. m<l
J

C. -6

1C.m=-
aJ

D.o=!
aJ

D.m> I

funkcji jest liczba

D. -8

Zadanie 6.56. fmatura, maj2016,zad.8. (l pkt)]

Dana jest funkcja liniowa _f (x) =1, + e .Miejscem zerowym tej
4

B.6

Zadanie 6.57. [mafura, maj2OL6,zad.20. (1 pkt)]

Proste opisane równaniam i y = -2- x + m - 2 oraz y = mx* -! są prostopadłe, gdy
m-I m+l

B.*=!
2

A. m:2 D.m:2
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Zadanie 6.58. [mafura, czerwiec 2016, zad. I8, (1 pkt)]

ly=-ąx+2ą
Układrównań 1 u ^ nie maroz-łviązahdla

||=1x-z
A,.a:-1ib:-3 B.a:Iib:3 C.a:lib:-3 D.a:-Iib:3

Zadanie 6.59. [mafura, czerwiec 2076,zad,23. (1 pkt)]

Na rysunku przedstawione są dwie proste równoległe k i l o równaniach y: ax ł b oraz
y : mx -| n.Początek układu wspóhzędnychleĘ między tymi prostymi.

Zatem
A.a,m>Oib,n>0
C.a,m<Oib,n>0

B.a,m>Oib,n<0
D.a,m<Otb,n<0

Zadanie 6.60. [matura, sierpień 2016, zad.7. (1 pkt)]

Na rysunku przedstawiony jest fragment wykresu funkcji liniowej f, prry cz;W "f@) 
: 2

i/(1):0.

Wykres funkcji g jest symeĘczny do wykresu funkcji/względem początlltukładu wspóhzęd-
nych. Funkcja g jest określona wzorem

k:y:**u

23456

l:y=mx+n

A.s(x) :2x + 2 B. g(x) :2x - 2 C. g(x) : -2x ł 2 D.s(x) : -2x -2
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Zadanie 6.61. [matura, sierpień 2016, zad,. I2.(l pkt)]
(,l-

Układ równań )" - 3Y = 5

|-4x+6y=_l0
A. nie marozwiązań. B. ma dokładnie jedno rozwiązanie,c. ma dokładnie dwarozwiązania. D. ma nieskończenie wiele rizwiązań.

Zadanie 6.62. fmafura, sieryień 20t6, zad. t4.(l pkt)]
Na której z podanych prostych lezą wszystkie punkĘ o współrzędnych (m -.7,2m + §), gdzie mj e st dowoln ą liczb ą rze czyw istą?
A.Y:2x+5 B.y:2x+6 C.y:2x+7 D.y:2x+8

Zadanie 6.63. [matura, maj 20t7, zad.9. (1 pkt)]
Miejscem zerowym funkcji liniowej _f (x) = Ć (" * l) - 12 jestliczba

a.Jj-ą B.-2łj+t c.ałi- t D.-łj+n
Zadanie 6.64. [matura, maj 2017 , zad. l9. ( l pkt)]
Na PłaszczYŹnie z układem współrzędnych proste k i l przecinają się pod kątem prostym
w Punkcie A: (-2,4), Prosta łjest określona równa niem y = -:- * ! . Zur"^prostą / opisuje
równanie

A,Y=i'-: B.y=-:r-: c.y:4x-12 D.y:4x+|2

Zadanie 6.65. [mafura, czerwiec 2017, zad. 7.(1 pkt)]

Funkcja liniowa/jest określona wzorem _f (x) = T -: x. Miejscem zelowym funkcji linio_3
wejljest

A. -9

43

7
B. -- C.9ĄJ D.21

Zadanie 6.66. [matura, częrwiec 2017, zad,. 8.(l pkt)]

Rozwiązaniem układu równań {* 
* 
' _'^ ,niewiadomymi x i y jest para liczbdodatnich.|'-y=b

Wynika stąd, że
A.b<-l B.ó:-l C.-1 <ó< l D.ó> l

Zadanie 6.67. fmafura, częrwiec 2017, zad. 18. (l pkt)]
prosta przechodzącaprzezpunktl : (-l0, 5) i początek układu współrzędnych jest prostopadłado prostej o równaniu

A.y:łx+4 B.r=1, C.y=-!r*l D. y:2x-4'22^
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Zadanie 6.68. fmatura, sierpień 2017, zad.7 , (1 pkt)]

Romv ńmy treść następuj ącego zadania.'
Obwód prostokqta o bokach długości a i b jest równy 60. Jeden z boków tego prostokqta jest
o l0 dłuższy od drugiego. Oblicz długości boków tego prostokqta.
Który układ równań opisuje zalężnościmiędzy długościami boków tego prostokąta?

lZ("+ó)=60 lza+b=60 l2ąb:60A.i \ ,/ B.ł C.ł--,-
|a+10=b |I}b=a |a-b:lO

,.P@+b)=69
|10a = b

Zadanie 6.69. fmąfura, sierpień 2017, zad,. 20. (1 pkt)]

Prosta k przechodzi przez punkt A : (4, -4) i jest prostopadła do osi Ox. Prosta k ma równanię
A.x-4:0 B.x-y:g C.y+4:0 D. x ł y:0.

Zadanie 6.70. [matura, sierpień 2017, zad.2I. (1 pkt)]

Prosta / jest nachylona do osi Ox pod kątem 30" tprzectna oś Ql w punkcie (O, _-łi) @oau",
rysunek).

prosta / ma równanie

A.y:f,-.r B.y:*,*# c.y=),-S D.y=I,*8

Zailanie 6.71. [mafura, maj 2018, zad.8. (1 pkt)]

Funkcja liniowa/określona jest wzorem f (r) = I, - r,dla wszystkich liczb rzecrywisĘchx.

Wskaż zdanięprawdziwe

A. Funkcja/jest malejąca i jej wykres przecina oś Oyw punkcie 
" 

= [0,1].\. '3/
B. Funkcja/jest malejąca i jej wykres przecina oś Oy w punkcie P : (0, -1).

C. Funkcja/jest rosnąca i jej wykres przectna oś Oyw punkcie 
" 

= [O, 1].( ,3/

D. Funkcja/jest rosnąca i jej wykres przecina oś Oy w punkcie P : (0, -1).

Zadanie 6.72. [matura, maj 2OI8, zad. 10. (1 pkt)]

Liczba 1 jest miejscem zerowym funkcji liniowejfix) : ax ł b, a punkt M: (3,2) naleĘ do
wykresu tej funkcji. Współczynnik a we wzorze tej funkcji jest równy

B.-
2

6. _1
2

A. 1 D. -1



Oryginalne zadania maturalne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 45

Zadanie 6.73. [matura, maj 2018, zad.19. (1 pkt)]

Proste o równaniach y : (m + 2)x ł 3 oraz y : (2m- 1)x - 3 są równoległe, gdy
A. m:2 B. m:3 C. m:0 D.m:7

Zadanie 6.74. fmatura, częrwiec 2018, zad. 11. (1 pkt)]

Funkcja liniowaflx) : (1 - m2)x + m - I nię ma miejsc zerowych dla
A,.m: I ' B. m:0 C. m: -1 D.m:J

Zadanie 6.75. [matura, sierpień 2018, zad. 6. (1 pkt)]

Na rysunku jest przedstawiona graftczna ilustracja układu równań stopnia pierwszego z dwie-
maniewiadomymiłiy.

Zadanie 6.76. fmatura, sierpień 2018, zad.9. (1 pkt)]

Punkt (r,€) naleĘ do wykresu funkcjiy :2Jlx+ ó. Wtedy współczynnik ó jest równy

A.7 B.3ó C. _5 D, -"6

Zadanie 6.77. fmatura, sierpień 2018, zad.20. (1 pkt)]

Proste o równaniachy: (3* - 4)x + 2 orazy: (I2 - m)x + 3m są równoległe, gdy
A. m:4 B. m:3 C.m:4 D. m: -3

wskaż ten układ.

ly=-2x+8 ly:2r-4 ly=x-Il||A.i 3 13 B.i l 7 C.l t lIv___x+- |y=_-x+_ lv=-x+_t,22ł.,221,22
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ly=x-I ly=3*-7
C.ł l 1 D.ł 2lv--x+- lv=-:x+4t"22t"3

wskaż ten układ.

ly=-2x+8' ly=2x-4
A.] 3 13 B.] 1 7lv---x+- lv=_-X+_t-22t-22

Zadanie 6.76. fmatura, sierpień 2018, zad.9. (1 pkt)]

Punkt (r,Ó) naleĘ do wykresu funkcjiy :2Jlx+ ó. Wtedy współczynnik ó jest równy

A.7 B. 3\6 C. _5 D. _ó

Zadanie 6.77. [matura, sierpień 2018, zad.20. (1 pkt)]

Proste o równaniachy: (3m - 4)x + 2 orazy: (12 - m)x + 3m sąrównoległe, gdy
A.m:4 B. m:3 C.m:4 D. m: -3

Zadanie 6.78. fmatura, maj2019,zadanie 5. (1 pkt)]

Paraltczb x:2 iy:2 jestrozwiązantem układu równań {:- ' : 
o 

^ dla
|-2x+3y=2o

A,. ą:-| B.a:I C. ą: -2 D. a:2

Zadanie 6.79. fmatura, maj 2019, zadanię 7. (1 pkt)]

Miejscem zerowym funkcji liniowej/określonej wzoręm f (r) = 3(x + l)- 6Ó jest liczba

A.3 _ 6€ B. 1_ 6ć c. złj -l

Zadanie 6.80. fmafura, maj2019,zadanię 17. (1 pkt)]

Proste o równaniachy: (2m + 2)x -2019 orazy: (3m -3)x + 2019 sąrównoległe, gdy

D.2ł1 _:

A,. m: -7 B. m:0 C.m:I D.m:5
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Zad,anie 6.81. fmatura, maj 2079, zadanie l8. (1 pkt)]
prosta o równaniu y: ax + ó jestprostopadła do prostej o równaniu y:4x+ l iprzechodzi

przęzpunkt , =(:,o), sav

A.a:4ib:-2 B.a= łrr=-! C.a:4ib:2 D.o=!4 8 -- - 4
ib= 1

2

Zadanie 6.82. [matura, maj 2Ol9, zadanie 19. (1 pkt)]
Na rysunku Przedstawiony jest fragment wykresu funkcji liniowej l Na wykresie tej funkcji
leżą pultkĘ A : (0, 4) i B : (2, 2).

Obrazem Prostej AB w symetrii względem początku układu współrzędnych jest wykres funkcji
g określonej wzorem
A.s@):x*4 B.s(x):x-4 C.s(x):-x-4 D.s("):-xł4

Zadanie 6.83. [mafura, czerwiec 2Ol9,zadanies. (l pkt)]
Funkcja liniowa/jest określon a wzorem f(x) : (a + l )x + ll, gdzie a to pewna liczba rzeczy-

wistą, ma miejsce zęrowerówne , ::. Stąd wynika, że
4

Zadanie 6.84. fmatura, czerwiec 2019, zadanie 6. (1 pkQ]

Funkcja/jestokreślonadlakażdejliczbyruecrywistejxwzorem _f(x):(.JŚ _ l)x+3.Tafunk-
cjajest

A,.m>

dla każdej |iczby m spełniającej warunek

B.m> 1-16 C.m<..6-r

,4l
A. a: _-

aJ
B. o:!

a
_,)

A-7
C.a:- "

3

C..: !
2

n. o:!
aJ

D. -: -!ż

roSnąca

1

E
V5

1--_
v5

D.m<

Zadanie 6.85. [matura, czerwiec 20t9,zadanie7. (l pkt)]
(),_y-2

Układ równań 
] 
'_^, ma nieskończenie wiele rozw iązań dla

|x+my=|

A. m: -7 B.m:I
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Zadanie 6.86. fmatura, sierpień 2019,zadanię 5. (1 pkt)]

Paraliczbx:3 i_y: l jest rozwiązanlemukładurównań {^'*IZY 
=^o' 

dlu
|żx+a|=9

Zad,anie 6.87. fmatura, sierpień 2019,zadante 10. (1 pkt)]

Punkt A: (o,3) Ieżyna prostej określonej równaniem y :1-+ 6. Stąd wynika, że

7
A,. a: -

J

A.m:5

B. a:*3

B. -: -!
4

C, a:3

aa11
C. a: --:-

4

C. -:1
4

7
D. a: --aJ

3gD.a:-'
4

D. m: -5

A. a:4 B. a:4

Zad,anie 6.88. fmatura, sierpień 2019,zadanię 17. (1 pkt)]

Proste o równaniachy:(4m+ 1)x- 19 orazy: (5*-4)x+ 20 sąrównoległe, gdy

7. Funkcja kwadratowa

Zad,anie 7.1,. [matura, maj 2010, zad.8. (1 pkt)]

Wykresem funkcji kwadratowęj f(x) : -3x2 + 3 jest parabola o wierzchołku w punkcie
A. (3.0) B. (0,3) C. ( 3,0) D. (0, -3)

Zadanie 7.2. [matura, sierpień 2010, zad.9, (1 pkt)]

Wierzchołęk paraboli y : x2 + 4x - 13 Ieży na prostej o równaniu
A.x:) B. x:2 C. x:4 D. x:4

Zad,anie 7.3. fmatura, sierpień 2010, zad. 11. (1 pkt)]

Zbioręm warlości funkcji kwadratowej/jest przedział (-*, 3).Na którym rysunku przedsta-
wiono wykres fimkcjif?


