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Temat: Przypomnienie pojęć związanych z funkcją
Praca z apletem
•

Otwórz plik o nazwie egzamin10.

•

Kliknij przycisk Wiedza, który skieruje cię do Repetytorium, w celu przypomnienia pojęcia
funkcji. Powróć za pomocą przycisku Powrót do repetytorium, by utrwalić sobie sposoby
przedstawiania funkcji. W Repetytorium znajdują się również różne wykresy. Niektóre z nich
są wykresami funkcji, a niektóre nie. Wyjaśnij dlaczego. W Repetytorium znajdziesz także
przykład funkcji, której przedstawione są własności.

•

Powróć do Strony Głównej i wciśnij przycisk Sprawdź się. Zaznacz Pokaż osie, siatkę i
wykres, a następnie analizuj wykres, odpowiadając kolejno na pytania zawarte w zadaniu1.
Sprawdź poprawność rozwiązania, klikając w Pole wyboru Rozwiązanie. Klikając w przycisk
ze strzałką, przejdź do rozwiązania kolejnego zadania, dzięki któremu utrwalisz umiejętność
określania własności funkcji. Tutaj również masz możliwość sprawdzenia poprawności
wykonania zadania.

•

Kolejne zadania występujące w aplecie zaczerpnięte są z testów gimnazjalnych, które
pojawiły się w ubiegłych latach i dotyczą funkcji.
o W zadaniu 3 musisz ocenić prawdziwość zdań dla funkcji określonej wzorem:
f(x) = -x4, czy f(-3) jest liczbą ujemną oraz czy

>

?

o Zadanie 4, 5 i 7 także dotyczy oceny prawdziwości zdań.
o W zadaniu 6 należy wskazać wzór, który opisuje zależność opłaty od ilości
przejechanych kilometrów, uwzględniając również opłatę początkową.
Zadania
Zadanie 1. Na osi liczbowej zaznaczono punkty: A, B, C, D, E, F, G.

a) Na podstawie rysunku, uzupełnij tabelkę.
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b) Sporządź graf tego przyporządkowania.

c) Opisz słownie to przyporządkowanie.

d) Czy to przyporządkowanie jest funkcją? Uzasadnij odpowiedź.

Zadanie 2. Napisz wzór funkcji opisanej słownie, a następnie podaj jej dziedzinę.
a) Każdej liczbie naturalnej parzystej n, mniejszej od 20 przyporządkowujemy liczbę o 4
mniejszą.
b) Każdej liczbie całkowitej c, przyporządkowano jej wartość bezwzględną.
c) Wysokości h równoległoboku o polu 6 dm2 przyporządkowujemy długość a boku tego
równoległoboku.
d) Ilości x batonów w cenie 3 zł za sztukę przyporządkowujemy jego wartość y.
e) Każdej liczbie naturalnej przyporządkowano jej trzecią potęgę.
f) Każdej liczbie rzeczywistej x przyporządkowano jej odwrotność.
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Zadanie 3. Na rysunku przedstawiono wykres funkcji.

a) Opisz tę funkcję za pomocą tabelki.
b) Podaj dziedzinę funkcji.
c) Podaj zbiór wartości tej funkcji.
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Temat: Własności funkcji liczbowej (cz. 1)
Zadania
Zadanie 1. Przedstaw zależności w tabelce i sporządź wykres funkcji opisanej wzorem.
a) y = -2x, gdy x {-3; -1,5; 0; 2,5}

b) y = (-x)2 -2, gdy x {-2; -1; 0; 1; 2; 3)

Zadanie 2. Narysuj wykres funkcji y = -0,5x dla x<0
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Zadanie 3. Funkcję przedstawiono za pomocą tabelki. Podaj dziedzinę, zbiór wartości
(przeciwdziedzinę) oraz miejsca zerowe.
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Zadanie 4. Odczytaj z wykresu przedziały argumentów, w których funkcja jest:
a) rosnąca
b) malejąca
c) stała
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Zadanie 5. Który z poniższych wykresów przedstawia funkcję? Odpowiedź uzasadnij.

str. 7

Temat: Własności funkcji liczbowej (cz. 2)
Zadania
Zadanie 1. Funkcja jest określona wzorem: f(x)=ax, gdzie x ϵ R.
a) Wyznacz liczbę a.
b) Uzupełnij tabelkę.
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c) Podaj miejsce zerowe funkcji.
d) Podaj wartości: f(-8), f(-4), f(6), i f(-10).
e) Określ monotoniczność funkcji.
f) Dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości ujemne?

Zadanie 2. Dana jest funkcja f(x) = x2 - 4. Dziedziną tej funkcji jest zbiór X={-5; -4; -3; -2;
-1; 0; 1; 2; 3; 4; 5}.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Podaj dziedzinę funkcji.
Podaj zbiór wartości funkcji.
Oblicz miejsce zerowe funkcji.
Podaj największą wartość funkcji.
Podaj najmniejszą wartość funkcji.
Dla jakiego argumentu funkcja przyjmuje wartość 5?
Podaj współrzędne punktu przecięcia wykresu z osią x.
Podaj współrzędne punktu przecięcia wykresu z osią y.
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Zadanie 3. Rysunek przedstawia wykres funkcji.

a) Podaj dziedzinę funkcji.
b) Podaj zbiór wartości funkcji.
c) Podaj miejsca zerowe funkcji.
d) Podaj najmniejszą i największą wartość funkcji.
e) Określ przedziały w których funkcja jest rosnąca, malejąca, stała.
f) Dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości ujemne?
g) Określ dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartość -3.
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Zadanie 4. Dana jest funkcja przedstawiona na rysunku.

Określ jej następujące własności:
a) Podaj dziedzinę funkcji.
b) Podaj zbiór wartości.
c) Podaj miejsca zerowe funkcji.
d) Podaj przedziały argumentów, w których funkcja jest malejąca.
e) Podaj przedziały argumentów, w których funkcja jest rosnąca.
f) Podaj najmniejszą i największą wartość funkcji.
g) Dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości ujemne?
h) Podaj argument, dla którego funkcja przyjmuje wartość 3.
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Temat: Odczytywanie informacji przedstawionych na wykresie
Zadania
Zadanie 1. Na rysunku przedstawiono wykres funkcji zależności temperatury (t) od godziny
pomiaru (x), mierzonej tego samego dnia w miejscowości K. Odpowiedz na pytania
znajdujące się pod wykresem.

a) Jaka jest dziedzina i zbiór wartości funkcji?
b) O której godzinie temperatura była najniższa, a o której najwyższa?
c) W jakich godzinach temperatura rosła, a w jakich malała?
d) Czy funkcja ma miejsce zerowe?
e) Odczytaj wartość funkcji dla argumentu 14.
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Zadanie 2. Wykres przedstawia zależność drogi od czasu, którą to drogę musi pokonać Ola z
domu do szkoły. Ola dojeżdża do szkoły najpierw rowerem (AB), a następnie autobusem
(CD).

a) Ile kilometrów ma Ola do szkoły?
b) Z jaką prędkością jechała Ola na rowerze? (Wynik podaj w km/h).
c) Jak długo dziewczynka stała na przystanku autobusowym?
d) Ile czasu dziennie Ola poświęca na dojazdy z domu do szkoły i ze szkoły do domu?
e) Ile km dziennie Ola jedzie autobusem?
f) Z jaką prędkością jechał autobus?
g) Ile razy prędkość jazdy autobusem jest większa od prędkości jazdy na rowerze?
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Zadanie 3. Na wykresie przedstawiono wyniki sprawdzianu z matematyki w klasie
III a. Przeanalizuj wykres i odpowiedz na pytania.

a) Ilu uczniów pisało sprawdzian?
b) Jaka jest średnia ocen ze sprawdzianu?
c) Ilu uczniów otrzymało ocenę dostateczną?
d) Jaki procent uczniów uzyskało ocenę pozytywną (2, 3, 4, 5, 6)? Pamiętaj, że jeden
uczeń nie pisał sprawdzianu.
e) O ile punktów procentowych oraz o ile procent więcej uczniów otrzymało ocenę
dostateczną od uczniów, którzy otrzymali ocenę dopuszczającą?
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