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Deklaracja wstȩpna

W tej czȩści ”kontrprzyk lady” zaczerpniȩte bȩda̧ z dwu źróde l:

Matematyka, zadania maturalne i egzaminacyjne, Janicki, Korczyc, Nowakowski,
WSiP 1978

Zadania z egzaminów wstȩpnych na różne kierunki prowadzone przez

Uniwersytet Jagiellośki w latach 1980-2000.



• RÓWNANIA I-go STOPNIA

•
W tej dziedzinie sytuacja jest taka:
1). W zakresie podstawowym możemy rozwia̧zywać konkretne (o zadanych wspó lczynnikach)

równania 1-go stopnia, w tym także zadania tekstowe. Np. takie znane zadanie :
Mam dwa razy tyle lat ile ty mia leś wtedy, gdy ja mia lem tyle, ile ty teraz masz. Razem

mamy 54 lata. Ile lat ma każdy z nas?.

2) Podstawa dla zakresu rozszerzonego jawnie stwierdza wymaganie rozwia̧zywania
równań i nierówności 1-go stopnia z parametrem, co przez domniemanie oznacza, iż nie
ma tego wymagania w zakresie podstawowym.



Przyk lady:

Zadanie 1.1. Rozwia̧ż równanie : x
x−2 = x−1

x (i bardziej skomplikowane rachunkowo)
sa̧ możliwe w obu zakresach, ale już zadanie

Zadanie 1.2. Rozwia̧ż równanie:
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w zasadzie tylko w zakresie rozszerzonym.

Podobna uwaga w odniesieniu do nierówności.



UK LADY RÓWNAŃ 2× 2

•
2.1. Umiejȩtność rozwia̧zywania uk ladów 2×2 o konkretnych wspó lczynnikach przewiduje

podstawa dla III-go etapu edukacyjnego. W IV etapie w zakresie podstawowym dochodzi
wykorzystywanie interpretacji geometrycznej (dla 2× 2). Nie stwarza to (w zakresie pod-
stawowym ) wiȩkszych możliwości z punktu widzenia komponowania zadań.
•
2.2. Zapis dla zakresu rozszerzonego g losi :
rozwia̧zuje równania i nierówności liniowe i kwadratowe z parametrem.
Teoretycznie dopuszcza to metodȩ wyznacznikowa̧ (zreszta̧ niekonieczna̧). Można pro-

ponować np. takiego ”potworka” ( Matura 1976, profil ogólny):
Zadanie 2.3. Dla jakich wartości parametru m dany uk lad równań

mx− 4y = tg10o · tg80o +m,

2x+ 2mx = −sin210o − sin2100o

jest spe lniony przez taka̧ parȩ(x, y), że x > 0 i y < 0.



W dawnych podstawach bywa ly uk lady o wiȩkszej liczbie niewiadomych z wzorami
Cramera(nawet o wspó lczynnikach zespolonych). Przyk ladowe zadanie (egzaminy wstȩpne
1976.)

Zadanie 2.4. Rozwia̧ż w liczbach rzeczywistych uk lad równań:
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UK LADY 2× 2 - KONTEKST PRAKTYCZNY .

Tu można ( bez podzia lu na zakresy ) proponować wszelkie zadania tekstowe prowadza̧ce
do uk ladów równań liniowych (jnp. zadanie 1.2) jak też zadania o treści geometrycznej
(wyznaczanie punktów przeciȩcia prostych). Warte polecenia jest zadanie typu:

Zadanie 3.1. Znaleźć trójmian kwadratowy f(x) = ax2 + bx + c taki, że f(1) = 2,
f(2) = −3, f(3) = 4.

W zakresie rozszerzonym można zrobić wariant ogólny. (Wyznacznik Vandermonde’a
dla n = 3).



4.1. Wyróżnik trójmianu, wzory na pierwiastki.

W zakresie podstawowym, gdzie nie mamy zapisu o równaniach i nierównościach z
parametrem, możliwości sa̧ niewielkie. Ale w zakresie rozszerzonym możemy proponować
zadania typu:

Zadanie 4.2 (Egzaminy wstȩpne 1976-studia ekonomiczne).
Dane jest równanie ( z niewiadoma̧ x):

x2 + (m+ 1)x+m2 + k = 0.

Dla jakich k równanie to dla każdej liczby rzeczywistej m nie ma pierwiastków rzeczy-
wistych.

Zadanie 4.3. (1976 - studia uniwersyteckie). Niech p(a)bȩdzie liczba̧ różnych pier-
wiastów rzeczywistych równania:

(a+ 2)x2 + 6ax+ 4a− 1 = 0

gdzie liczba rzeczywista a jest parametrem. Sporza̧dź wykres funkcji p.



4.4. Wzory Viete’a.

Tylko w zakresie rozszerzonym. Przyk ladowe zadanie:

Zadanie 4.5. (Matura 1976, mat.-fiz.). Dla jakich wartości parametru m równanie

(2m2 +m− 1)x2 + (5−m)x− 6 = 0

a) ma dwa różne pierwiastki jednakowych znaków,
b) suma pierwiastków równania osia̧ga najwiȩksza̧ wartość.

•

4.6. Uk lady równań prowadza̧ce do równań kwadratowych.

Tu możliwości jest bez liku. W szczególności wyznaczanie punktów wspólnych prostej
z okrȩgiem, dwu okrȩgów, równanie prostej stycznej pozwalaja̧ na wsparcie algebry geo-
metria̧ i na odwrót.

Zadanie 4.7. (1976 mat-fiz)Oblicz ka̧t miȩdzy przeka̧tnymi prostoka̧ta, którego wierz-
cho lkami sa̧ punkty wspólne linii określonych równaniami: x2 + 3y2 = 12 i x2− 3y2 = 6.)



RÓWNANIA WYŻSZYCH STOPNI

•

W zakresie podstawowym dopuszcza siȩ zadania z prawa̧ strona̧ ” latwo” rozk ladalna̧ na
czynniki. Wobec braku wzorów na sumȩ (różnicȩ) sześcianów możliwości sa̧ ograniczone.
Czyli np.

Zadanie 5.1. Rozwia̧ż równanie:

x3 − 4x = x2 − 4.

Zakres rozszerzony dopuszcza wiȩcej wzorów uproszczonego mnożenia , a zw laszcza
twierdzenie o pierwiastkach wymiernych o wspó lczynnikach ca lkowitych. Np.

Zadanie 5.2. (Matura 1976 - profil humanistyczny !) Określ liczbȩ pierwiastków
równania:

x3 + 3x2 − 9x− 2 = m

w zależności od parametru m.

Oczywíscie potrzebne sa̧ tu elementy rachunku różniczkowego, ale w stopniu nie przekraczaja̧cym
aktualnej podstawy dla zakresu rozszerzonego.



PIERWIASTKI, LOGARYTMY i FUNKCJE WYK LADNICZE.

•
Mówia̧c o równaniach wielomianowych wypada w tym miejscu wspomnieć o równaniach

pierwiastkowych, wyk ladniczych, czy logarytmicznych sprowadzalnych do równań wielo-
mianowych. Oto przyk ladowe zadania.

Zadanie 6.1. (1976 - profil podstawowy). Rozwia̧ż równanie:

52x−1 + 5x+1 = 250.

Zadanie 6.2. (1976 - mat.-fiz.) Dla jakich wartości parametru k równanie:

log(−x) + log k

log(3− x)
= 2

ma dok ladnie jeden pierwiastek. Oblicz ten pierwiastek.



CIA̧GI.

W tej tematyce wiele siȩ - patrza̧c wstecz - dzia lo.

•
7.1. Cia̧gi arytmetyczne i geometryczne skończone.

W tym fragmencie tematu nie zasz ly zbyt duże zmiany. Nasta̧pi lo pewne przesuniȩcie
treści z klas niższych do wyższych, ale i zasób wzorów i ”park” zadaniowy pozosta ly
bez zmian ( dla obu zakresów.) Jedyna może różnica jest taka, że niektóre rozważania
dotycza̧ce cia̧gów geometrycznych wiȩcej niż trzywyrazowych, moga̧ zahaczać o równania
wyższych stopni, co wykracza poza podstawȩ zakresu podstawowego. Prym wioda̧ cia̧gi
o d lugości trzy.

Zadanie 7.2. (Matura 1976, profil podstawowy). Trzy różne liczby, których suma
wynosi 63, tworza̧ cia̧g geometryczny. Jednocześnie te liczby sa̧ pierwszym, czwartym i
szesnastym wyrazem cia̧gu arytmetycznego. Znajdź te liczby.

Nieco odmienne zadanie:

Zadanie 7.3. Boki pewnego trójka̧ta tworza̧ postȩp geometryczny. Co można powiedzieć
o ilorazie tego postȩpu?.

Zadanie 7.4. (Matura 1976, mat.- fiz.) Trzy liczby a > 0,b > 0,c > 0 tworza̧ postȩp
arytmetyczny. Udowodnij, że liczby 1√
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c
, 1√

c+
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a
, 1√

a+
√

b
też tworza̧ postȩp arytmetyczny.



Bywa ly i bywaja̧ nadal zadanie, w których trzeba wyliczyć n-ty wyraz cia̧gu, czy sumȩ
n wyrazów posiadaja̧c pewne informacje. (np. wyliczyć S10 jeśli a2 = 7 zaś a5 = 13 itp.)

•

7.5. Cia̧gi nieskończone, granice.

W latach 1948-1964 nie by lo pojȩcia granicy cia̧gu w programach liceum. ”By l” wzór
na sumȩ szeregu geometrycznego, ale raczej jako ciekawostka. W latach 1964- 1998
granica cia̧gu by la - z różna̧ ”intensywnościa̧” obecna w nauczaniu licealnym.

Zadanie 7.6. (matura 1976 - profil podstawowy ).Oblicz

lim
n→∞

12 + 22 + ...+ n2

3n3 + 2n− 5
.

By ly wzory rekurencyjne (1976, egzam. wstȩpny).
Zadanie 7.7.Cia̧g {an} jest określony wzorami: a1 = A, a2 = 2A, an+1 = 2an − an−1,

gdzie A jest liczba̧ ca lkowita̧ wia̧ksza̧ od 0. Udowodnij, że każda liczba ca lkowita wiȩksza
od 0 i podzielna przez A jest wyrazem tego cia̧gu.

Zapis aktualnej podstawy dopuszcza liczenie granic tylko w zakresie rozszerzonym i to
tylko ” latwych” cia̧gów.

•



7.8. Szeregi geometryczne.
Ten motyw teorii cia̧gów z powodu znaczenia tak merytorycznego , jak i historycznego

by l i jest obecny w nauczaniu licealnym. Przyk ladowe zadanie:

Zadanie 7.9 (1976, egz. wstȩpne). Wyznacz wartości x dla których istnieje granica:

lim
n→∞

[
1

x+ 2
+

2x+ 1

(x+ 2)3 + ...+
(2x+ 1)n−1

(x+ 2)n
].

Dzisiejsza podstawa (zakres rozszerzony) nie wyklucza tego rodzaju zadań.



8. WZORY UPROSZCZONEGO MNOŻENIA.

Zakres podstawowy dopuszcza tylko wzory na dwumian do kwadratu i wzór na różnicȩ
kwadratów. ”Pozwala” to na takie np. zadanie:

Zadanie 8.1. Oblicz: √
2−
√

3 ·

√
3 +

√
5−

√
13 +

√
48.

Podobny motyw (OM 1951?). Oblicz:

Zadanie 8.2.

(20− 14
√

2)
1
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√
2)

1
3 .

W tym zadaniu trzeba znać wzory uproszczonego mnożenia z wyk ladnikiem 3, wiȩc
takie zadania ( w  latwiejszej wersji) to tylko poziom rozszerzony.



TRYGONOMETRIA.

Trygonometria też podlega la wahaniom. W szkole 11-klasowej (7+4) by l dość ostry
kurs trygonometrii (miary  lukowe, wykresy funkcji trygonometrycznych, pe lny zakres
wzorów, równania trygonometryczne, rozliczne zastosowania w szczególności w stere-
ometrii). Po wprowadzeniu rachunku różniczkowego dosz ly do tego wzory na granice i
pochodne). Stan w aktualnej podstawie jest taki:

9.1. W zakresie podstawowym : ograniczono zakres używanych ka̧tów do ka̧tów ostrych
(z pewnymi wyja̧tkami). Tożsamości też tylko te najprostsze.

9.2. W zakresie rozszerzonym: Miara  lukowa, pe lny zakres ka̧tów, wymagane sa̧ wzory
na sin(x+ y) i sinx+ siny i podobne i nietrudne równania trygonometryczne.
•
Przyk ladowe zadania:

Zadanie 9.3. (Egz. wst. 1976): Rozwia̧ż nierówność:

cos2x

cosx
< 1

dla x ∈ (0, π).

Zadanie 9.4. ( matura 76, profil podstawowy).



Rozwia̧ż równanie:

ctgx− cosx =
1− sinx

2sinx
.

Zadanie 9.5. (matura 76, mat.-fiz.)

rozwia̧ż nierówność:
4(log2cosx)2 + log2cos

2x ≤ 2.

Dzís tego rodzaju zadania i to z pewnymi ograniczeniami , możemy proponować tylko
w zakresie rozszerzonym.

Dla zakresu podstawowego pozostaja̧ ewentualnie zadania typu:

Zadanie 9.6. wiedza̧c, że ka̧t α < 90o i sinα = 3
5 oblicz tgα.

Zadanie 10.1 Egzaminy wstȩpne. Wykazać że trójka̧t o wierzcho lkach A(a, 0, 0), B(0, b, 0)
i C(0, 0, c) a > 0, b > 0, c > 0 jest ostroka̧tny.



GEOMETRIA - WA̧TEK TWIERDZENIA PITAGORASA.

•
Twierdzenie Pitagorasa by lo, jest i bȩdzie na każdej maturze. Zmienia lo siȩ tylko

”towarzystwo”. Tylko na p laszczyźnie, czy też w przestrzeni, z twierdzeniem cosinusów
czy bez etc. Dzís w zakresie podstawowym nie ma twierdzenia cosinusów ( a wiȩc i
twierdzenia odwrotnego do twierdzenia Pitagorasa), ale jest w zakresie rozszerzonym.
Trudno znaleźć przyk lad zadania na ”czyste” twierdzenie Pitagorasa. Wystȩpuje ono
jako ”sk ladnik” bardziej z lożonego rozumowania.

Zadanie 10.1 Egzaminy wstȩpne. Wykazać że trójka̧t o wierzcho lkach A(a, 0, 0), B(0, b, 0)
i C(0, 0, c) a > 0, b > 0, c > 0 jest ostroka̧tny.



Powrót rachunku

•
W zakresie rozszerzonym wróci l, po chwilowej nieobecności, rachunek różniczkowy (nie

ca lkowy). Z punktu widzenia zadań oznacza to przede wszystkim powrót zadań ”na op-
tymalizacjȩ”. Czyli wszystkich tych zadań, osadzonych czȩsto w sytuacji geometrycznej,
w których pytamy np. jak z danego prostoka̧ta zrobić pude lko o najwiȩkszej objȩtości
i.t.p.

W tym kontekście omówiȩ konkretne zadanie, które zaproponowalísmy kiedyś na egza-
minie wstȩpnym na matematykce (UJ, 1985?).

Zadanie 11.1. Na bokach AC i BC trójka̧ta ABC obrano punkty M i N w ten sposób,
że prosta MN jest równoleg la do prostej AB. Znaleźć na boku AB punkt P , dla którego
iloczyn pól trójka̧tów CMP i CNP jest najwiȩkszy.


