
Oryginalne zadania maturalne Centralnej Komisj i Egzaminacyjnej

Zadanie 15.45. [matura, częrwiec 2018, zad,.25. (1 pkt)]

Wpudełku znajdują się dwie kule: czamaibiała. Cźerokrotnie losujemy ze zwracaniem jedną
kulę z tego pudełka. Prawdopodobieństwo zdarzęnia polegającego na Ęm, że dokJadnie trzy
razy w cńerech losowaniach wyciągniemy kulę koloru białego, jest równe
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Zadanie 15.46. [matura, czerwięc 2018, zad,.3l. (2 pkt)]

Rzucamy cztery razy symeĘczną monetą. Po przeprowadzonym doświadczeniu zapisujemy
Iiczbę uzyskanych orłów (od 0 do 4) iliczbę uzyskanych reszek (również od 0 do 4). oblicz
Prawdopodobieństwo zdarzeniapolegającego na tym, że w tych cńęrechrzutachliczbauzyska-
nych orłów będzię większa niż liczb a uzyskanych re s zek.

Zadanie15.47. [matura, sierpień 20t8,zad,.25. (1 pkt)]

W grupie liczącej 29 uczniów (dziewcząt i chłopców) jest 15 chłopców. Z tej grupy trzęba
wylosowaĆ jedną osobę. Prawdopodobieństwo zdarzeniapolegającego na Ęm, że zostanie wy-
losowana dziewczyna, jest równe
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Zadanie 15.48. fmafura, sierpień 2OI8, zad. 33.(4 pkt)]

Zę zbioru A : {-3, -2, -I, I, 2, 3} losuj emy j e dną Iiczbę a, natomiast ze zbioru B : {-1, 0, I, 2}
losujemy liczbę b. Te Iiczby są - odpowiednio - współczynnikiem kierunkowym i wyrazem
wolnym funkcji liniowej/(x): ax + b. Obltczprawdopodobieństwo zdarzeniapolegającego na
Ęm, że otrzymana funkcja/jest rosnąca i ma dodatnie miejsce zerowe.

1 6. Geometria anality czna

Zadanie 16.1.R [mafura, maj 2010, zad,. 2I.(1 pkt)]

Wskaz równanie okręgu o promieniu 6.

A.x2+f:3 B.ł+f:6 C.x2+f:12 D.x2+f:36

Zzd,anie 16.2. fmafura, maj 2010, zad,. 22.(1 pkt)]

Punkty A : (-5,2) i B : (3, 2) są wierzchołkami trójkąta równobocznego ABC. Obwód tego
trójkąta jest równy

A. 30 B. 4\6 c.DJś D. 36



132
Matematyka. Zbiór zadań maturalnych. Lata 201 0-2()t 8. Poziom podstawowy

Zad,anie 16.3. fmafura, sierpień 20t0, zad. 20.(1 pkt)]

ix,::g,1;I,ljj]j 
C: (-5, 5) są Przeciwległymi wierzchołkami kwadra tu ABcD.pole tego

A. l0 B.25 C.50 D. 100

Zadanie 16.4.R fmatura, sierpień 2OIO, zad,. 2r. (l pkt)]

?*P" 
równaniu (x + 2)2 + b) - 1)2 : 13 ma promień równy

A. V13 B. 13 C.8

Zadanie 16.5.R [matura, sierpień 2010, zad. 29.(2 pkt)]

X:ił,"Śr:Ównanie 
okręgu o Środku w puŃcie S: (4, -2) i przechodzącego przezpunkt

Zadanie 16.6. [mafura, sierpień 2070, zad,.30. (2 pkt)]
Wykń, że trojkąto wierzchołkach A : (3,8), B : (1, 2) i C : (6,7) jest prostokątny.

Zadanie 16.7.R [mafura, maj 2017, zad.l9. (l pkt)]

ił_:r_r: 
do okręgu (, - 1)' + f -4 : 0 jest prosta o równaniu

11. "t - l B. x:3 C. y:0

D.2Jż

D. y:4
Zadanie 16.8. fmatura, maj 2017, zad,.3l. (a pkt)]

;§3ffi". ffi[,Jlr,:;|;i; ", 
7) jest styczny do prostej o równaniu | = 2x - 3, oblicz

Zad,anie 16.9.R [matura, czerwjęc2011,zad. 16.(l pkt)]
DanY jest okrąg o równaniu (x + 2)2 + b) - 3)2: s.środek tego okręgu ma współrzędneA. (2, -3) *.(-Jż,-ó) c. ę2,3) D. (Jż, Ji)

d. 33. (a pkt)]

zpuŃtA: (l, 8) i stycznego;do obu osi układu

Zadanie 16.11. [matura, sierpień 201l,zad,. 14.(l pkt)]
Dane są punkty A: (7,4) i B : (2,3).odcinek AB madfugość
A. l B.4Ji c.sJż D.7
Zadanie t6.12. [matura, maj 20t2, zad,.22.(l pkt)]
Punkt A ma współrzędn e (5,2012). Punkt Bjest symetryczny do punktu A względem osi ox,a punkt cjest symetryczny do punktu B względemo.i oy. lunkt c ma współrzędneA. (-5, -2012) B. (2ol2, _5) c. (-5, zóq D. e2012,5)
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Zadanie 16.13.R [matura, maj2012,zad.23. (1 pkt)]

Na okręgu o równaniu (* - 2)' + (ł + 7)' : 4 leży punkt
A. A: (_2,5) B. B: (2,-5) C.C:(2,-7) D.A:(7,))

Zadanie 16.14. fmatura, maj 2012, zad. 29. (2 pkt)]

Wyznacz równanie symetralnej odcinka o końcach A: (J,2) i B : (2, I0)

Zadanie 16.15.R fmatura, czerwiec 2012, zad. 12, (1 pkt)]

Punkt O jest środkiem okręgu przedstawionego na rysunku.

Zadanie 16.16. [matura, częrwiec 2012, zad. 19. (1 pkt)]

Punkt S : (2,7) jest środkiem odcinka AB, w którym A : (-I,3). Punkt B ma współrzędne,.

Równanie tego okręgu ma postać:

A. (x 2)2 + (J _ I)' :9
C. (x + 2)' + b,+ I)2 :9

B. (x - 2)' + (ó, I)' :3
D. 1x+Ą2+Lv+ l)]:3

C.40

A. B: (5, 11)

Zadanie 16.17. [matura, czerwiec 2012, zad.32. (a pkt)]

Punkty A: (2,71), B : (8,23), C: (6,14) są wierzchołkami trójkąta. Wysokość trójkąta po-
prowadzona z wtęrzchołka C przecina prostą AB w punkcie D. Obltcz współrzędne punktu D.

Zadanie 16.18. fmatura, sierpień 2012,zad.20. (1 pkt)]

Punkty B: (J,4) i C: (5, 1) są dwoma sąsiednimi wierzchołkami kwadratu ABCD. Pole tego

kwadrafu jest równe
A.74 B.58

Zadanie 16.19.R |matura, sierpień 2012,zad.2L (1 pkt)]

Dany jest okrąg o równaniu (x + 4)2 + @ 6)2 : 100. Środek tego okręgu ma współrzędne

B. B =[1 ,')| 1' l
\4 ,/

c. B :[-;,-r) D. B:(3, 11)

D.29

A. (_4, -6) B. (4,6) C. (4, -6) D. (_4, 6)



MatemaĘka. Zbiór zadań maturalnych. Lata 2010-20I8. Poziom podsta]Ęow

Zadanie 16.20. fmafura, sierpień 2OI2, zad,.32. (4 pkt)]

Dany jest trójkąt równoramienny ABC,w którym l,ąCl:|nC|orarA: (2,1) i C: (1, 9).

PodstawalBtegotrójkątajestzawartawprostej , =ł.r.ObliczwspóhzędnewierzchołkaB.

Zadanie 16.21. fmatura, maj 2013, zad.17. (1 pkt)]

Punkty A : (-I, 2) i B : (5, -2) są dwoma sąsiednimi wierzchołkami rombu ABCD. obwód
tego rombu jest równy

A. JE B. 13 D. s\ń3

C. a:2

C.2 D.4

C.676

l Zadanie 16.22. fmatura, maj 2013, zad,. I8. (1 pkt)]

Punkt^9: (-4, 7) jest środkiem odcinkaPQ, gdzie Q:07,I2). Zatempunkt P ma współrzędne
A. P: (2, )5) B. P: (38, 17) C. P: (_25,2) D. P: (-l2,4).

Zadanie 16.23.R fmafura, maj 2OI3, zad,. 19. (1 pkt)]

Odległość między środkami okręgów o równaniach (ł + I)' + 0 - 2)' : 9 oraz x2 + f : 10 jest
roWna

A.6 n. Jń -: c.3

Zadanie 16.24.R fmafura, czerwiec 2013, zad,.34. (5 pkt)]

WierzchołkitrapenlABCDmająwspółrzędne:A:(-I,-5),B:(5, 1), C:(I,3),D:(-2,0).
Napisz równanie okręgu, który jest styczny do podstawy AB tego trapezl, a jego środek jest
punktem przecięcia się prostychzawterających ramionaAD oraz BC trapenlABCD.

Zadanie 1,6.25. fmatura, sierpień 2013, zad,. 14. (1 pkt)]

Punkt S: (4, 1) jest środkiem odcinka AB, gdzie A: (o,0) i B : (a + 3,2). Zatem

A. a:0 B.o=!
2

Zadanie 16.26. [matura, sierpień 2OI3, zad,.33. (a pkt)]

Punkty A : (-I, -5), B : (3, -1), C : (2,4) są kolejnymi wierzchołaami równoległoboku
ABCD. Oblicz pole tego równoległoboku.

Zadanie 16.27.R fmatura, maj 2014, zad,. 15. (1 pkt)]

Liczba punktów wspólnych okręgu o równaniu (x + 2)2 + (J, _3)' : 4 z osiami układu współ-
rzędnych jest równa
A.0 B. 1

Zadanie 16.28.R fmafura, czerwtec 2014, zad,. 23. (1 pkt)]

PunkĘ M : (2, 0) i N : (0, -2) są punktami sĘczności okręgu z osiami układu wspóhzędnych.
Które zponiższych równań opisuje ten okrąg?
A. (, - 2)' + b,-2)': ą B. (" - 2)' + a, + 2)2:4
C. (x + 2)2 + (y + 2)2:4 D. (x + 2)'+ (y J)r:

D.5

D.o=1
2
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Zadanie 16.29. [matura, czerwiec 2014, zad,.34.(a pkt)]
Podstawą trójkąta.równoramienn ego ABC jest bok AB, gdzie A : (2,1) i B : (5,2).Rar:,: :--:-trójkąta zawięra się w prostej o równan iu 2x -y- : : o,'oulicz współr zędnewierzchołk; .
Zadanie l6.30.R fmatura, sierpień 2014,zad.2O.(l pkt)]
Punkty P: (-1 ,0) leŻy na okręgu o promieniu 3. Równanie tego okręgu możemieć postac
A. 1x+ l)2+yz:9 B.x:+ (l-Jż)r:l
C. (-r + l)'+ b, + 3)r:9 p. (,r + 1)2 + y, :3

Zadanie 16.31. [matura, sierpień 2014, zad,.21. (l pkt)]
PunktY A: (l3, _l2) i C: (15, 8) są przeciwległymi wierzchołkami kwadr atu ABCD.Przekątne tego kwadratuprzecinują ,rę w punkcie
A..r: (2,-2O) B..r: rrą, iOl C..§: (l4,_2) D..r: (28,4).

Zadanie 16.32. fmatura, maj 20l5, zad.20. (l pkt)]
Dane są PunktY M: (-2,1) i ff: (-l, 3). Punkt Kjest środkiem odcinka MN. obrazem punktuk w symetrii względem początku układu współrzęinych jest punkt

A. K, =( z -1) B. n, =(r.1) c. K,= l], r) D. K,= 11 -, )( 2) |-.z) U..t\Jlr.-l v. l\-(z.-).

Zadanie 16.33. [matura, maj 2015, zad.30. (2 pkt)]
W układzie wsPółrzędnych są dane punkt y A : (43, -12)i .B : (50, 1 9). prosta AB przecina ośOx w punkcie P. Obliczpierwszą współrzędną punktu P.'

Zadanie 16.34. [matura, maj 20l5, zad,.l9 swe. (l pkt)]
Dane są punkty: P: (-2, -2) i Q: (3, 3). odległość punktu P od punktu P jest równa
A. l B. 5 C. 5Jż D.2Jś.
Zadanie 16.35. [matura, maj 2Ol5, zad.20 swe. (l pkt)]

il::l 5; \ri:łj:[}::" 
odcinka KZ, punkt L leżyna osi ox, a środek .9 tego odcinka lezy

A. ,s: (0, 2) B. .r: (-2,0) C. .l: (4, 0) D. .r: (0, 4)

A. 1x+3)2+0+ l):: l8
B.(ł-12+o+1)2:18
C.("-3)2+(ł-l)2:18
D.(x+3)2+o_1)2=18

l35

,)]

6

., {
-3

-2

1 .()

/

-? -\ _r
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d. 33. (a pkt)]

mlAcl: lacl.
Wierzchołek C należy do osi Oy. Obliczwspół-

d. 17 swe. (l pkt)]

ień okręgu opisanego na trójkącie równobocz-

Zadanie 16.39. fmatura, czerwiec 2015, zad. 18 swe. (l pkt)]
Suma odległoŚci punkfu A: (-2,4) odprostych o równaniach x:3 iy:-1jestrównaA. l0 B.9 C.8 D.7
Zadanie 16.40. fmatura,sierpień 2015, zad.2r. (1 pkt)]
Punkt ,s: (2, -5) jest środkiem odcinka AB, gdzie A : (4, 3) i B: (8, ó). WtedyA. ó: -13 B. b: -2 C. b: _| D. b:6
Zadanie 76.41. [mafura, sierpień 2015, zad.32.(4 pkt)]
Wyznacz równanie osi symetrii trójkąta o wierzchołkach A : (-.2,2), B : (6, -2),C = (l0, 6).

Zadanie 16.42. [matura, sierpień 20t5, zad. 18 swe. (l pkt)]
Punkt A = (3, 2) i C sąprzeciwleg łymi wierzchołkami kwadratu ABCD,a punkt o = (6,5) jestŚrodkiem okręgu opisanego na ty"m'r<waaracie. Wspó łńi;punktu C są równe

A.G

A. (9,8)

B.2ł6

B. (l5, 12)

B.s

C.6ł'

c l+1.:1)l ), .>]
\ ł L/

C.3

D.3\6.

D. (3,3)

D,2

Zadanie 16.43.R. [matura, sierpień 2075, zad,. 79 swe. (1 pkt)]

;fiffffanY 
równaniem (x - 2)' + b' + 2)': l jest sĘczny do osi oy. promień r tegookręgu

Zadanie t6.44. fmatura, sierpień 2015, zad.2l swe. (l pkt)]

}}:X,'.a# 
A: (2,3) oraz B : (_-6,-3), Promień okręgu wpisanego w trójkąt równoboczny

A. Ji3

ClĄ
1J

Zadanie 16.45. [matura, maj 2016, zad,.2l. (l pkt)]

#iir:lrffęiiffi,fi:",- punkty A: (o:6) oraz B: (7;ó). Srodkiem odcinka AB jest
A,a:5ib:5 3.a:-7 ib:2 C.ą:4ib:10 D.a:4 jb:_2
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Zadanie'1,6.46. fmafura, czerwiec 2016, zad.17. (1 pkt)]

Prosta określona wzorem y : ąx + 1 jest symetralną odcinka AB, gdzie A : (-3, 2) i B : (I, 4),
Wynika stąd, że

1A.a=--
2

137

B.o=!
2

C. a: -2 D. a:2

Zadanie 16.47. [matura, czerwiec 2016, zad.27. (2 pkt)]

Dane są proste o równaniachy: x + 2 orazy: -3x + b,które przecinają się w punkcieleżącym
na osi Oy vldadu wspóhzędnych. Oblicz pole trójkąta, którego dwa boki zawierają się w da-
nych prostych, atrzęci jestzawaĘ w osi Ox.

Zadanie 16.48.. fmatura, sierpień 2016,zad.20. (1 pkt)]

Okręgi o środkach §r : (3, 4) oraz Sz: (9, -4) i równych promieniach są styczne zewnętrznie.
Promień kazdego zĘch okręgów jest równy

A.8 B.6 C.5

Zadanie 16.49. fmatura, sierpień 2016, zad.32. (a pkt)]

Na rysunku przedstawione są dwa wierzchoł-
ki trójkąta prostokątnego ABC: 1 : (-3, -3)

i C : (2,7) orazprosta o równaniu y = 1, 3, i'- 4'
zawierająca przeciwprostokątną AB tego
trojkąta.

Oblicz współrzędne wierzchołka B tego trójką-
ta i długość odcinkaAB.

Zadanie 16.50. fmatura, maj2OI7,zad.20. (1 pkt)]

Dany jest okrąg o środku S: (2,3) i promieniu r: 5. Który zpodanychpunktów leży naĘm
okręgu?
A. A: (-I,7) B.B:(2,-3) C. C:3,2) D. D: (5, 3).

Zadanie 16.51. fmafura, maj 2017, zad. 32. (5 pkt)]

DanesąpunktyA:(4,0)i14:(2,9)otazprostakorównaniuy:)xł10.WierzchołekB
ttójkąta ABC to punkt przecięcia prostej k z osią Ox ul<ładu wspóhzędnych, awierzchołek C
jest punktem"przecięcia prostej k z prostą AM. Oblicz pole trójkąta ABC.

5D.-
2
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Zadanie 16.52. [mafura, czerwiec 2017, zad,. |9, (l pkt)]
Punkty A:(-2l, ll) iB:(3, 17)sąkońcami odcinka AB.Obrazemtegoodcinkawsymetrii
względem osi Oł układu współrzędnych jest odcinek A,B, . ś;;ń"n' 

"i.,"i) o,u,jest punkto współrzędnych
A. (-9, -14) B. eg, ru) C. (9, _l4) D. (9, l4).

Zadanie 16.53. |matura, czerwiec 20l], zad,. 33.(a pkt)]
Punktyl : (ł,-8) i B : (I4,-8) są wierzchołkami trójkąta równoramiennego ABC,w którym
l,ąal: |,łc|, WYsokoŚcADtegotrójkątajest zawartawprostej o.ównaniu y = 

l
ż, - 7. Oblicz

współrzędne wierzchołka C tego trójkąta.

Zadanie 16.54. fmafura, sierpień 2Ol7, zad. 17.(1 pkt)]
Punkty B : (ł,4) i C: (5, l) są sąsiednimi wierzchołkami kwadrafu ABCD.Pole tego kwa_dratu jest równe
A.29 B. 40 C. 58 D.74.

Zadanie 16.55. fmatura, sierpień 2017, zad,. 33.(a pkt)]
punkt C: (0,
na osi ox, aw ek A leŻY

trójkąta opusz koŚĆ tego
(3,4).

oblicz wsPÓłrzędne wierzchołkow A i B tego trójkąta oraz długoś c przeciwprostokątnej lB.
Zadanie 16.56. [mafura, maj2Ol8,zad.l8. (l pkt)]
Punkt K: (2,2) jest wierzchołkiem trójkąta równoramiennego KLM,w którym lrM: ltM.Odcinek MIltr jest wysokością trójkąta i N: (4,3). Zatem
A. Z : (5, 3) B. L: (6,4) C. L: (3,5) D. L: (4,6)

Zadanie 16.57. [matura, maj 2018, zad.32. (5 pkt)]
W układzie współrzędnych punkty A: (4,3) i B: (10, 5) są wierzchołkami trójkąta ABC.Wierzchołek C leĄ na prostej o równaniu y:2x +3'. Obli'czwspółrzędne punkfu C, dlaktóregokąt ABC jest prosĘ.

P:Q,4)
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poStaĆ

A. x2 + 1?:200 B.*+)?:I00 C.x2+f:400 D. x2 + 1,?: 300

Zadanie 16.59. [matura, czerwiec 2OI8, zad, 17. (1 pkt)]

Ok ąg o środku 8: (2,1) i promienil r otaz okrąg o środku Sz : (5, 5) i promieniu 4 są styczne
zewnętrznie. Wtedy
A.r:1 B.r:2

Zadanie 16.58. R 
[matura, maj 2OI8, zad.

Średnicą okręgu jest odcinek KL, gdzie K :
18 swe. (1 pkt)]

(6, 8), L: (-6, -8). Równanie tego okręgu ma

C. r:3 D.r:4

którlrm

. Oblicz

Zadanie 16.60. fmatura, czerwiec 2018, zad.34. (4 pkt)]

Punkty A : (-I, 1) i C : (1, 9) są wierzchołkami trójkąta równoramiennego ABC, w

lACl: |BC|. Podst awa AB tego trójkąt a zawierasię w prostej o równan lu y - +, 
- 

1
współrzędne wierzchołka B tego trójkąta.

Zadanie 16.61. [matura, sierpień 2018, zad.2I. (1 pkt)]

Punkt A: (-3,2) jest końcem odcinka AB, apunkt M: (4,1) jest środkiem tego odcinka. Dłu-
gość odcinka AB jest równa

^.2łś
B. 4\6 C. 5Jż o. toćr

Zadanie 16.62. fmatura, sierpień 2018, zad,31. (2 pkt)]

Punkty,4 : (2, 4), B : (0,0), C : (4, -2) są wierzchołkami trójkąta ABC. Punkt D jest środkiem
bohlAC tego trójkąta.Wyznacz równanie prostej BD.

17. Dowody (geometria)

Zadanie 17.1. [matura, maj 2OI0, zad.28. (2 pkt)]

Trójkąty prostokątne równoramienne ABC i CDE są położone tak, jak na poniższym rysunku
(w obu trójkątach kątprzy wierzchołku Cjest prosĘ).

wykaż, ze |,ło|: larl.


