
Zestaw 6 – funkcje  
 

Zad. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Zad.2 

        Funkcja określona jest przy pomocy tabeli 

 5 10 15 20 25 

 

3 2 17 10 -8 

             

a)  Określ dziedzinę i wypisz wartości tej funkcji. 

b) Jaka jest największa wartość tej funkcji? 

c) Dla jakiego argumentu funkcja przyjmuje najmniejszą wartość? 

d) Narysuj wykres tej funkcji. 

 

Zad.3. 

Funkcja f każdej liczbie większej od -5  i mniejszej lub równej 3 przyporządkowuje połowę 

tej liczby. 

a. Zapisz wzór tej funkcji. 

b. Narysuj wykres tej funkcji. 

c. Podaj zbiór wartości funkcji. 

d. Wyznacz te argumenty, dla których funkcja przyjmuje wartości dodatnie. 

 

 

 



Zad.4. 

Odczytaj z wykresu funkcji, jakie ma ona miejsca zerowe oraz dla jakich argumentów 

przyjmuje wartości dodatnie, a dla jakich ujemne. 

 

 

Zad.5. 

Koszt przejazdu taksówką należącą do pewnej korporacji składa się ze stałej opłaty w 

wysokości 5 zł i opłaty za każdy przejechany kilometr wynoszącej 2,40 zł. Klientowi 

zamawiającemu taksówkę telefonicznie udzielany jest 30% rabat od całości należnej opłaty 

za przejazd.                                                                           

a) Podaj wzór według którego każdy klient taksówki może obliczyć opłatę za zamówiony 

telefonicznie kurs.                                                                                  

b) Oblicz, ile zapłaci klient, który wezwie taksówkę telefonicznie i przejedzie 12 km.                         

c) Jakiej długości kurs musi obliczyć klient, który zamówił taksówkę telefonicznie, aby 

zapłacić więcej niż 100 złotych?                                                                                                                                                                                            

 

Zad.6. 

Na skoczni narciarskiej Wielka Krokiew obowiązują następujące zasady punktowania 

skoków     

a) za styl – sumuje się trzy noty z pięciu ( noty najwyższa i najniższa są odrzucane);                                                                                     

b) za długość skoku – punkty oblicza się według wzoru  f (x) = ( x – 120)∙1,8 + 60,  gdzie x 

oznacza długość skoku wyrażoną w metrach.                                                          

Ostateczna punktacja to suma punktów za styl i długość skoku.                           

Pewien zawodnik za pierwszy skok uzyskał 116,8 pkt. W drugiej serii skoczył na odległość 

116,5 m i otrzymał od sędziów następujące noty: 18,5 ; 18 ; 18,5 ; 18 ; 18.  Oblicz, ile 

punktów zgromadził łącznie ten skoczek po dwóch skokach. 

 

 

 

 

 



Zad.7. 

 

 

 

Zad.8.  

Wskaż wśród podanych te przyporządkowania, które są funkcjami. Uzasadnij odpowiedź.  

a) Każdemu uczniowi Twojej klasy przyporządkowujemy odległość mierzoną w linii prostej 

od jego domu do szkoły.  

b) Każdemu trójkątowi przyporządkowano liczbę określającą jego wysokość.  

c) Każdemu uczniowi przyporządkowano jego oceny w dzienniku z języka polskiego. 

 d) Każdej liczbie rzeczywistej przyporządkowano jej kwadrat 

 

 



Zad.9. 

Narty kosztują 700 zł. Michał będzie zbierał pieniądze na ich kupno, odkładając co miesiąc 

taką samą kwotę pieniędzy. Od babci dostał 150 zł. 

a)  Zapisz zależność między odkładaną miesięczną kwotą, a czasem potrzebnym na zebranie 

pieniędzy 

b) Jaką kwotę miesięcznie musi odkładać Michał, aby mógł kupić narty za 11 miesięcy? 

c) Za ile miesięcy będzie mógł kupić narty, jeśli będzie odkładał co miesiąc 110 zł? 

 

 

Zad.10.  

Adam miał w skarbonce 400 zł i co miesiąc wkładał do niej 80 zł. Suma złożona w 

skarbonce jest funkcją czasu; zapisz ją.  

Po jakim czasie Adam będzie miał 1440 zł  

 

 

Zad.11.  

Po otwarciu kranu woda wylewa się z szybkością 6 litrów na minutę. Otwarte naczynie o 

pojemności 45 litrów, w którym początkowo były 3 litry wody, podstawiono pod ten kran i 

odkręcono kurek.  

a) Wyznacz wzór funkcji opisującej zależność ilości wody w naczyniu (w litrach) od czasu 

wyrażonego w minutach  

b) Oblicz, po jakim czasie od momentu otwarcia kranu naczynie zostanie wypełnione w 
2

3
 swojej objętości. 

 

 

Zad.12. 

Pewna firma wypożycza zastawy stołowe.  

Koszt wypożyczenia zastawy opisuje funkcja y = 50 + 2x  

( 50zł – opłata stała, 2zł – opłata za 1 godzinę, x – liczba godzin, na jakie wypożyczona jest 

zastawa )  

a) Podaj koszt wypożyczenia zastawy, jeśli klient A wypożyczył ją na 24 godziny. 

b) Na ile godzin wypożyczył klient B, jeśli zapłacił 194 zł ? 

 

 

 

Zad.13. 

Z basenu o pojemności 4000 metrów sześciennych została spuszczona woda. Prędkości 

odpływu wody wynosiła 20 metrów sześciennych na minutę. Zapisz wzór funkcji liniowej 

przedstawiający ilość wody w basenie wraz z upływem czasu. Określ dziedzinę funkcji, 

narysuj jej wykres i odczytaj z niego, jak dużo wody w basenie będzie po 160 minutach. 

 

 

 



Zad.14. 

Dana jest funkcja y = -
1

3
 x -1 

a) Sporządź wykres tej funkcji 

b) Oblicz jej miejsce zerowe 

c) Dla jakiego argumentu wartość funkcji wynosi 5 

d) Dla jakich argumentów wartości funkcji są większe od −2 

e) Jaka to funkcja: rosnąca, malejąca, stała odpowiedź uzasadnij. 

 

Zad.15. 

Dana jest funkcja y = 3x - 3,   x należy do zbioru R 

a) sporządź wykres funkcji. 

b) oblicz jej miejsce zerowe. 

c) określ czy funkcja jest rosnąca, malejąca, czy też stała.  

d) podaj współrzędne punktu, w którym wykres funkcji przecina oś y. 

 

Zad.16. 

W basenie o pojemności 40 m3 jest już 4000 litrów wody. Basen należy wypełnić wodą po 

brzegi. Zawór wykorzystywany do napełniania basenu podaje wodę z szybkością 2 litry na 

sekundę. Zapisz wzór i narysuj wykres funkcji opisującej zależność ilości wody                              

w basenie  ( w m3) od czasu ( w godzinach). Oblicz lub odczytaj z wykresu: 

a) Ile wody będzie w basenie po 30 minutach 

b) Po jakim czasie basen się napełni ? 

 

Zad.17. 

 



Zad.18. 

 

 

Zad.19. 

Dwie grupy przyjaciół ( A i B) z tej samej szkoły wybrały się na wycieczkę rowerową ,każda 

z grup nad inne jezioro. Jedno z jezior leży na terenie pagórkowatym. Wykresy przedstawiają 

odległość każdej z grup od szkoły w zależności od czasu. Na podstawie wykresów 

odpowiedz na następujące pytania: 

 

a) O której godzinie każda z grup dotarła nad jezioro i ile czasu nad nim przebywała? 

b) Która grupa wybrała się nad jezioro położone wśród pagórków? 

c) Z jaką prędkością wracali znad jeziora uczestnicy grupy A? 

 

 

 

 



Zad.20. 

Samochód A kosztuje 40 tys. zł i spala 6 l benzyny na 100km, a samochód B – 35 tys. zł, ale 

spala 8 l benzyny na 100 km. Niech x oznacza ilość przejechanych tysięcy kilometrów,               

y – cenę samochodu plus koszty paliwa (pozostałe koszty 

pomijamy). 

Narysowany wykres pokazuje łączny koszt samochodu A, przy 

założeniu, że cena litra benzyny wynosi 3,15 zł. 

a) Narysuj analogiczny wykres dla samochodu B 

b) Po przejechaniu ilu kilometrów zwróci się różnica w cenie 

przy zakupie droższego samochodu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Odpowiedzi 
 
1. 
 a)  -5≤ x≤ 6 
 b) 4 
 c) x=0 i x=4 
 d) x= -2 i x=5 
 e) -2, 8 
 f) y<0 dla 0 < x < 4; y>0  dla -5 ≤ x <0  i 4<x≤ 6  
 g) f. rośnie dla 2<x<6; f. maleje dla -5<x<2 
2. 
 a) x= {5, 10, 15, 20, 25} 
 b) y max = 17; y ={-8, 2, 3, 10, 17} 
 c) x=25 
3. 
 a) y=0,5x 
 c) -2,5<y≤ 1,5 
 d) 0<x<=3 
4. 
 Miejsca zerowe: x1= -3,  x2=0,  x3=3 
 Wartości dodatnie: - 3 < x < 0  lub 0<x<3 i x>3 
 Wartości ujemne: x<-3 
5. 
 a) f(x)= 3,5+1,68x 
 b) f(12)= 23,66 zł 
 c) x>57,44 
6. 
 a) f(116,5)=53,7 
 b) za styl:  54,5 
 c)suma punktów pod dwóch skokach  225 
7.  

a) Miejsca zerowe: x1=-4. X2= -1, x3= 3, x4=5 
 y max= 3 
 y min=-3 
 f(2)=3 
 x=4 
 Dziedzina = {-4, -3, -2} i  -1>=x>8 
 Zbiór wartości -3≥y ≥3 
 
b) Miejsca zerowe: x1 = -4, x2= 3, x3= 6 
 y max= 2 
 y min= -4 
 f(2)=1 
 f(6)=-3, f(4)=-3 
 Dziedzina: -7 ≤-x<8 
 Zbiór wartości -4 ≤y<2 
 



c) Miejsca zerowe: x=-4 
 y max=  3 
 y min= -5 
 f(2)=-5 
 f(-2)= -3 
 Dziedzina: (-6, 4) i {5,6,7} 
 Zbiór wartości -5< y< 3 
 
d)Miejsca zerowe: x1=-5, x2 = 5, x3 =-2, x4= 6 
 y max = 6 
 y min = -5 
 f(2)=4 
 f(-4)=-3       f(6,5)= -3 
 Dziedzina: -6 < x < 7  
 Zbiór wartości  -5 ≤ y ≤ 6 
8. 
 a) tak 
 b) tak, bo mogą być 3 różne wysokości w trójkącie 
 c) nie, bo jest kilka ocen 
 d) tak 
9. 

 a) y= 
550

𝑥
 

 b) 50 zł 
 c) 5 miesięcy  
10. 
 x- liczba miesięcy  
 y=400+80x 
 X=13              
11. 
 x= liczba minut 
 a) y=3+6x 
 b) x=4,5 
12. 
 a) x=24 ,        y=98 
 b) x=72 
13. 
 Dziedzina  0≤ x≤ 200 
14. 
 b) x=-3 
 c) f(-18)=5 
 d) y > -2 dla x < 3 

 e) f malejąca, bo a=- 
1

3
 czyli a<0 

15. 
 b) x=1 
 c) f rosnąca 
 d) (0, -3) 
  



16. 
 x-liczba godzin 
 y=7,2x+4 
 a) x=7,6     
 b) 5h            
17. 
 a) -8 ≤x<7,  -3 ≤y ≤5 
 b) -8 ≤ x < -4 i 2<x<7 
 c) -5 <x <0 
 d) -8 ≤ x ≤-5i   0 ≤ x ≤ 3 i 6 ≤ x <7 
 e) 3 ≤x ≤6 
 f) -8 ≤x ≤-4 i  2 ≤ x < 7 
 g) f(3)= 3 
 h) f(-5)=5 
18. 
 a) -3,5 < x < 2 i 2 < x ≤ 8 
 b)  -2,5 ≤ y ≤ 3,5 
 c) x1=-2, x2=0, x3=8 
 d) f(x)>0 dla -2 < x < 0  i 0 < x < 2 i 2 < x < 8;  
     f(x)<0  dla -3,5 < x < -2                                                                            
 e) f. rosnąca dla -3≤ x ≤ -1,  i   0≤ x ≤ 2   i    5≤ x ≤ 6                   
     f. malejąca dla  -3,5< x ≤ -3  ,i  -2≤ x ≤ 0 , i 6≤ x ≤ 8           
     f. stała dla 2<x ≤5 
 f) y min = -2,5       y max = 3,5 
 g) f(-3)= -2,5 
 h) y>2 dla 5 < x < 7 
19. 
 a) grupa A o 14:00 czas 3h, grupa B o 11:00 czas 4.5h 
 b) Grupa A 
 c)  12,5 km/h 
20. 
 b) po 25000 km   


