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Zad. 1  

Jednym z sportów ekstremalnych są skoki z klifu. W początkowej fazie spadania w wyniku małej prędkości 

siła oporu powietrza prawie nie istnieje. W miarę upływu czasu rośnie prędkość pionowa, a z nią opór. 

W tabeli przedstawiono średnią utratę wysokości po określonym czasie. 

a) Sporządź wykres zależności utraty  

 wysokości od czasu spadania 

b) Najwyższe klify z których skaczą  

 śmiałkowie mają 45m. Podaj z jaką  

 prędkością spadają oni do wody. 

 

 

Zad. 2 

Funkcja f przyporządkowuje każdej liczbie naturalnej dodatniej mniejszej od 7 liczbę o 6 od niej mniejszą. 

Podaj wzór tej funkcji. Sporządź jej tabelę i wykres. 

Zad. 3 

Narysuj wykres funkcji f. Przyjmij, ze  

a) Dziedziną jest zbiór <-5,4> 

b) Największa wartość to 4 

c) Funkcja przyjmuje wartości nieujemne 

d) Funkcja ma jedno miejsce zerowe jest nim 4 

e) f(-5)=2 

f) funkcja jest stała w przedziale <0,3>. 

Zad. 4 

Wykres funkcji f(x)=2x-8 przesunięto o 3 jednostki w lewo wzdłuż osi ox, dzięki czemu otrzymano wykres 

funkcji g. Oblicz pole figury ograniczonej wykresami funkcji f i g oraz osiami układu współrzędnych. 

Zad. 5  

Opisz własności funkcji f przedstawionej na wykresie: 

  

Dziedzina  Monotoniczność: 

Rosnąca 

 

Przeciwdziedzina 

(zbiór wartości) 

 Monotoniczność: Stała  

Miejsca zerowe  Wartości: Dodatnie  

Monotoniczność: 

Malejąca 

 Wartości: Ujemne  

Wartość 

najmniejsza to: 

 Wartość funkcji dla x= -3 

to: 

 

Czas spadania [s] Utrata wysokości [m] 

1 5 

2 20 

3 45 

4 75 

5 110 



Zad. 6 

Dopasuj wzory funkcji do wykresów: 

1. 2. 3.  

a) y=(x-3)
2
      b)y=(x+1)

2
      c)y =x

2
 

Zad. 7 

Na wykresie przedstawiono zmiany kursu akcji firmy B w ciągu tygodnia. 

 

a) W których dniach cena akcji była najwyższa? 

b) W których dniach cena akcji utrzymywała się na stałym poziomie? 

c) O ile złotych cena akcji w poniedziałek była tańsza od ceny w czwartek? 

d) W którym dniu cena akcji wynosiła 4 złote? 

Zad. 8  

Funkcja f jest określona wzorem f(x) = 
   

 
. 

a) Uzasadnij, że dla każdej liczby dodatniej a liczba f(a)+1 jest również dodatnia 

b) Znajdź argumenty, dla których wartości funkcji f są większe od wartości funkcji  

g(x)=2x+(2x-1)
2
-(1-2x)

2
. 

Zad. 9 (*) 

Udowodnij, że dla dowolnych licz rzeczywistych dodatnich a, b, c prawdziwa jest nierówność 

  
 

        
 

 

     
. 


