
Zakres egzaminu wstępnego z matematyki 
 

 
1. Liczby i ich zbiory: 

a) definicja potęgi o wykładniku wymiernym oraz działania na potęgach o wykładniku 
wymiernym; 

b) definicja wartości bezwzględnej liczby rzeczywistej i jej interpretacja geometryczna; 
c) co to jest procent i jak się wykonuje obliczenia procentowe. 

2. Funkcje i ich własności: 
a) dziedzina funkcji, miejsce zerowe, monotoniczność funkcji; 
b) przesunięcia wykresu funkcji. 

3. Wielomiany i funkcje wymierne: 
a) funkcja liniowa i funkcja kwadratowa, wykresy, miejsca zerowe, rozwiązywanie 

równań i nierówności liniowych i kwadratowych; 
b) działania na wielomianach, rozkład wielomianu na czynniki; 
c) funkcja homograficzna i jej własności, wykresy; 
d) sposoby rozwiązywania równań wielomianowych oraz równań i nierówności z funkcją 

homograficzną; 
e) definicja funkcji wymiernej, rozwiązywanie równań i nierówności wymiernych. 

4. Funkcje trygonometryczne: 
a) definicje funkcji trygonometrycznych; 
b) toŜsamości trygonometryczne, 
c) sposoby rozwiązywania prostych równań trygonometrycznych. 

5. Ciągi liczbowe: 
a) definicja ciągu arytmetycznego i geometrycznego, wzór na n-ty wyraz, wzór na sumę 

n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego i geometrycznego; 
b) procent składany, oprocentowanie lokat i kredytów. 

6. Planimetria: 
a) związki miarowe w figurach płaskich z zastosowaniem trygonometrii; 
b) twierdzenie Talesa i jego związek z podobieństwem; 
c) cechy podobieństwa trójkątów; 
d) definicja wektora, sumy wektorów i iloczynu wektora przez liczbę. 

7. Geometria analityczna: 
a) równania prostej na płaszczyźnie; 
b) pojęcie odległości na płaszczyźnie. 

8. Stereometria: 
a) graniastosłupy, ostrosłupy, walce, stoŜki i kule; 
b) kąt nachylenia prostej do płaszczyzny i kąt dwuścienny; 
c) związki miarowe w bryłach z zastosowaniem trygonometrii. 

9. Rachunek prawdopodobieństwa: 
a) pojęcie prawdopodobieństwa i jego własności; 
b) elementy statystyki opisowej: średnia arytmetyczna, średnia waŜona, mediana, 

wariancja i odchylenie standardowe. 
 
 
 
 
 
 
 



Przykładowe zadania obejmujące podany zakres materiału 
 
1. Sprzedawca w salonie samochodowym, widząc niezdecydowanie klienta, zaproponował 

mu obniŜkę ceny samochodu o 20%. Klient kupił samochód za proponowaną obniŜoną 
cenę, dokupił klimatyzację za 5000zł i zapłacił razem 33800zł. Jaka była pierwotna cena 
samochodu (bez klimatyzacji) ? 

 
2. Właściciel chciał sprzedać swoje mieszkanie, ale po pewnym czasie, gdy nie znalazł na 

nie kupca, obniŜył cenę o 10%. PoniewaŜ za nową cenę nabywca w dalszym ciągu się nie 
znalazł, znów obniŜył ją o 10%. I dopiero po kolejnej obniŜce o 5%, znalazł chętnego, 
który zapłacił za mieszkanie 184 680 zł. Jaka była pierwotna cena mieszkania?   

 
3. W referendum poddającym pod głosowanie pewien wniosek wzięło udział 40% osób 

uprawnionych do głosowania. Z osób, które wzięły udział w głosowaniu, 80% głosowało 
za wnioskiem. Obliczyć jaki procent osób uprawnionych do głosowania poparło wniosek 
w tym referendum. 

 
4. Towarzystwo ubezpieczeniowe dzieli kierowców samochodowych na ostroŜnych i 

ryzykantów. Prawdopodobieństwo, Ŝe w ciągu roku kierowca ostroŜny będzie miał co 
najmniej jeden wypadek jest równe 0,04,  a prawdopodobieństwo, Ŝe w ciągu roku 
ryzykant będzie miał co najmniej jeden wypadek jest równe 0,2. Wiadomo, Ŝe 75% 
populacji kierowców stanowią kierowcy ostroŜni. Obliczyć prawdopodobieństwo tego, Ŝe 
losowo wybrany kierowca będzie miał w ciągu roku co najmniej jeden wypadek. 

 
5. W prostokątnym układzie współrzędnych zaznaczyć  zbiór  

A= }2:),{( 2 RyRxxyxyyx ∈∧∈∧>∧+< . 
 

6. Wyznaczyć wielomian algebraiczny drugiego stopnia , którego pierwiastkami są liczby 2 i 
– 4 , a który dla x=1 przyjmuje wartość 15. 

 

7. Naszkicować wykres funkcji f  danej wzorem : |642|)( 2 ++−= xxxf . 
 
8. Naszkicować wykres funkcji  |2|3|| −+= xy . 
 
9. Rozwiązać nierówność   2( 1)( 2) ( 3) 0x x x− + − ≥ . 
 
10. Zbudować równanie kwadratowe, którego pierwiastkami są liczby:  
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11. Dla jakich wartości parametru k wielomian 44)( 23 +−+= kxkxxxW  jest podzielny 

przez dwumian 2−x ? 
 
12. Dla jakich wartości parametru k liczba 1 jest pierwiastkiem wielomianu  

532)( 23 −+−= kxkxxxW . 
 

13. Naszkicować wykres funkcji : |23| 2 +−= xxy  



 

14. Rozwiązać nierówność : 065 234 >+− xxx . 
 

15. Podać przedziały monotoniczności funkcji f  określonej wzorem 
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16. Siódmy wyraz ciągu arytmetycznego równa się 7. Obliczyć sumę 13 pierwszych wyrazów 

tego ciągu.  
 

17. Suma pierwszego i trzeciego wyrazu ciągu arytmetycznego jest równa 10 i stanowi 
5
2  

sumy wyrazu trzeciego i szóstego. Obliczyć sumę sześciu pierwszych wyrazów tego 
ciągu. 

 

18. W ciągu geometrycznym pierwszy wyraz jest równy 
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.  Ile 

trzeba wziąć wyrazów tego ciągu , aby ich suma była równa 2. 
 
19. Liczby 1 2 101, , ,a a aK  tworzą, w podanej kolejności ciąg arytmetyczny, przy czym 1 1a = , a 

róŜnica r  tego ciągu równa jest 3. Obliczyć średnią arytmetyczną liczb 1 2 101, , ,a a aK . 

 
20. Wyznaczyć wszystkie wartości x, dla których liczby  2x,  3,  8x  są trzema kolejnymi 

wyrazami ciągu geometrycznego. 
 

21. Wiedząc, Ŝe liczby 77,54,123, 2 ++++++ xxyxyxyx   są kolejnymi wyrazami 
ciągu arytmetycznego, obliczyć dla jakich x ten ciąg jest rosnący. 

 
22. Obliczyć wartość wyraŜenia: °+−°+° 60tg390sin330cos2 . 
 

23. Rozwiązać równanie:   01sincos2 2 =++− xx . 
 

24. Rozwiązać równanie: 1cos3sin =+ xx . 
 
25. Wykazać, Ŝe trójkąt o bokach 5, 6 i 8 jest rozwartokątny. 
 
26. Na kole jest opisany trapez równoramienny o kącie °120  przy krótszej podstawie. 

Obliczyć stosunek pola koła do pola trapezu. 
 
27. Kąt ostry równoległoboku ma miarę °45 . Punkt przecięcia się przekątnych jest oddalony  

od boków o 3  i  3 2 . Obliczyć pole równoległoboku i długość jego przekątnych. 
 
28. Na kuli opisano stoŜek. Stosunek pola podstawy stoŜka do pola powierzchni kuli jest 

równy 
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. Obliczyć stosunek objętości kuli do objętości stoŜka.  

 
 

 



Zakres egzaminu wstępnego z fizyki 
 

 
I. Mechanika 
 1. Ruch punktu materialnego 
  - połoŜenie, prędkość, przyspieszenie 
  - ruch prostoliniowy, rzuty, ruch po okręgu 
  - składanie ruchów 
 2. Dynamika punktu materialnego 
  - siła i zasady dynamiki Newtona 
  - siły grawitacji 
  - pęd i prawo zachowania pędu 
 3. Praca i energia 
  - praca, energia potencjalna i kinetyczna, moc 
  - prawo zachowania energii 
  - zderzenia 
II. Teoria molekularno-kinetyczna teoria i budowa materii 
 1. Kinetyczna teoria gazów 
  - ciśnienie, objętość, temperatura, energia wewnętrzna gazu 
  - rozszerzalność cieplna 
  - równanie stanu gazu doskonałego 
 2. Termodynamika 
  - ciepło i praca 
  - pierwsza zasada termodynamiki 

- procesy termodynamiczne: izobaryczny, izochoryczny, izotermiczny i 
adiabatyczny 

- procesy kołowe i silniki cieplne 
 3. Przemiany fazowe 
  - stany skupienia i ich zmiana 
  - ciepło przemiany 
  - para nasycona i nienasycona 
III. Elektryczność i magnetyzm 
 1. Elektrostatyka 
  - ładunek elektryczny, pole elektrostatyczne i potencjał 
  - prawo Coulomba 
  - kondensatory i ich łączenie 
 2. Stały prąd elektryczny 
  - napięcie, siła elektromotoryczna, natęŜenie prądu 
  - opór, prawo Ohma i łączenie oporników 
  - obwody prądu stałego 
  - elektroliza 
 3. Stałe pole magnetyczne 
  - indukcja magnetyczna i siła Lorentza 
  - siła działająca na przewodnik z prądem w polu magnetycznym 
  - przewodniki z prądem jako źródła pola magnetycznego 
 4. Indukcja elektromagnetyczna 
  - prawo indukcji Faradaya 
  - samoindukcja i siła elektromotoryczna samoindukcji 
 
 



IV. Drgania i fale 
 1. Drgania harmoniczne 
  - częstość drgań i opis ruchu drgającego 

- wahadło matematyczne i fizyczne 
  - prąd zmienny 
 2. Fale 
  - długość fali i prędkość fali 
  - nakładanie drgań, interferencja, fala stojąca 
  - ugięcie fali, zasada Huyghensa 
  - efekt Dopplera 
V. Optyka 
 1. Rozchodzenie się światła 
  - prędkość światła w ośrodku i współczynnik załamania ośrodka 
  - prawo odbicia i załamania 
  - siatka dyfrakcyjna 
 2. Optyka geometryczna 
  - odchylenie światła przez pryzmat i soczewkę 
  - formowanie obrazu przez soczewkę 
  - zwierciadło kuliste 
VI. Fizyka kwantowa i atomowa 
 1. Promieniowanie światła przez ciała 
  - energia promieniowana przez ciało doskonale czarne 
  - dualizm falowo-korpuskularny i fotony 
 2. Budowa atomu 
  - model atomu Bohra 
  - widmo promieniowania atomu wodoru 
  - budowa atomów wieloelektronowych 
 3. Budowa jądra atomowego 
  - składniki jądra atomowego 
  - rozpad promieniotwórczy 
  - przemiany promieniotwórcze 
 
 

Przykładowe zadania: 

1. Na poziomym odcinku drogi samochód poruszał się z prędkością 72 km/h w ciągu 10 
minut, a podjazd pokonywał z prędkością 36 km/h w czasie 20 minut. Ile wynosi prędkość 
średnia całej drogi? 

2. W reakcji jądrowej jądro cięŜkiego izotopu wodoru 31H  emituje elektron. Podaj nazwę, 
liczbę masową i liczbę atomową powstałej cząstki.  

3. Laser emituje wiązkę światła o długości fali λ0 i mocy P. Określ liczbę fotonów, jaką 
przenosi ta wiązka w czasie t. Stała Placka i prędkość światła wynoszą odpowiednio h i c. 

4. Energia potencjalna grawitacji satelity okrąŜającego Ziemię po orbicie kołowej jest równa 
połowie energii potencjalnej tego satelity przed wystrzeleniem z powierzchni Ziemi. Na 
jakiej wysokości ponad powierzchnią Ziemi krąŜy satelita. Promień Ziemi wynosi R. 

5. W połowie odległości między dwoma ładunkami Q+  oddalonymi od siebie o 2a  
umieszczono ładunek q− . Jaka siła będzie działała na ten ładunek, jeśli zostanie on 



przesunięty o z∆  w kierunku jednego z ładunków Q+ ? Czy siła ta działa w stronę 
bliŜszego ładunku czy dalszego? Przenikalność dielektryczna próŜni wynosi 0ε . 

6. Do pewnego punktu docierają dwie fale dźwiękowe o amplitudach A1 oraz A2. Jaka będzie 
amplituda fali wypadkowej w tym punkcie, jeśli a) obie fale są w tej samej fazie, b) fale 
mają fazy przeciwne. 

7. Grzejniki podłączone oddzielnie do sieci mają moce P1 i P2. Grzejniki te połączono 
szeregowo a ich układ włączono do sieci elektrycznej. Jaka moc będzie wydzielała się na 
kaŜdym z nich? 

8. Jeden mol jednoatomowego gazu doskonałego o ciśnieniu p0 
i objętości V0 poddano przemianie ze stanu 1 do stanu 2 
dwiema drogami: 1-3-2 i 1-4-2. Wyznacz stosunek ilości 
ciepła dostarczonych do gazu w tych dwu przemianach. 

9. Na przednią ścianę płaskorównoległej płytki szklanej o grubości h pada pod kątem α 
promień światła białego ulegając rozszczepieniu. Jaka jest rozciągłość liniowa tęczy 
oglądanej na tylnej ścianie tej płytki. Współczynniki załamania szkła dla skrajnych barw 

tworzących tęczę wynoszą n1 oraz n2. Przyjąć α = 60°, 
3

20=h  cm, 
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Zakres egzaminu wstępnego z chemii 

 
1. Chemia nieorganiczna i ogólna  
1.1 Podstawowe pojęcia chemiczne 

� symbole pierwiastków, wzory związków chemicznych 
� stopień utlenienia pierwiastka 
� nazewnictwo tlenków, wodorotlenków kwasów i soli 
� typy reakcji chemicznych 
� prawo zachowania masy 

1.2 Budowa atomu oraz układ okresowy pierwiastków 
� jądro, elektrony, cząsteczki elementarne, liczba masowa, liczba atomowa, izotopy 
� powłoki elektronowe (rozpisywanie dla pierwiastków bloku sp) 
� elektroujemność pierwiastków 
� typy wiązań chemicznych 

1.3 Ilościowa interpretacja reakcji chemicznych 
� masa tomowa i cząsteczkowa (jednostka masy atomowej) 
� pojęcie mola, masa molowa, prawa gazowe, objętość molowa 
� stechiometria w reakcjach chemicznych, równanie reakcji oraz jej bilansowanie 

1.4 Reakcje w roztworach wodnych, roztwory 
� rozpuszczalność substancji 
� stęŜenie roztworu procentowe i molowe 
� jony, dysocjacja elektrolityczna kwasów, zasad i soli 
� stopień i stała dysocjacji, moc elektrolitu, reakcje jonowe 
� hydroliza soli w roztworach wodnych 
� reakcje kwasowo-zasadowe oraz redukcji i utlenienia, pojęcie utleniacza i 

reduktora 
1.5 Podstawowe właściwości niektórych grup związków chemicznych oraz metali 

� tlenki, tlenki kwasowe i zasadowe, produkty ich reakcji z wodą 
� wodorotlenki, kwasy i ich właściwości 
� wodorotlenki amfoteryczne 
� właściwości wybranych soli – chlorków, azotanów, węglanów, siarczanów, 

fosforanów, wodorosole, hydroksysole 
� właściwości metali oraz ich reakcje z kwasami i mocnymi zasadami 
 

2. Chemia organiczna 
2.1 Węglowodory (nasycone, nienasycone, aromatyczne) 

� nomenklatura alkanów, alkenów, alkinów i arenów, nazwy zwyczajowe 
� szereg homologiczny, wzory sumaryczne i strukturalne 
� rzędowość węgla, wiązania δ i π 
� izomeria konstytucyjna, izomeria geometryczna, izomeria optyczna 
� metody otrzymywania węglowodorów 
� reakcje addycji (przyłączania) do związków nienasyconych, reguła 

Markownikowa 



� substytucja elektrofilowa w związkach aromatycznych, kierujący wpływ 
podstawników 

2.2 Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów 
� halogenopochodne (X = Cl, Br, I) 
� alkohole (o róŜnej rzędowości), fenole, aminy alifatyczne i aromatyczne (o róŜnej 

rzędowości) 
� związki karbonylowe – aldehydy, ketony, kwasy, amidy i estry 
� nomenklatura poszczególnych klas związków 
� najwaŜniejsze metody ich otrzymywania 
� reakcje charakterystyczne dla poszczególnych klas związków (ich grup 

funkcyjnych) 
� reakcje substytucji nukleofilowej oraz eliminacji 
� reakcje estryfikacji, kwasowa i zasadowa hydroliza estrów i amidów 
� reakcje utleniania (alkohole, aldehydy, estry) i redukcji (związki karbonylowe, 

nitrozwiązki) 
� zastosowanie tych typów związków w syntezie organicznej (przeprowadzenie 

kilkuetapowych syntez) 
2.3 Pochodne wielofunkcyjne 

� Hydroksykwasy, aminokwasy, peptydy, białka, monosacharydy i disacharydy 
2.4 Polimery 

� Polimeryzacja, polikondensacja, monomery, mer. 

Przykładowe zadania z chemii 
1. Jaka liczba elektronów znajduje się na powłoce walencyjnej następujących 

pierwiastków:  
a. 5B;   b. 9F;   c.15P;  d.19K 

2. Na którym stopniu utlenienia znajduje się mangan w następujących połączeniach:  
a. MnCl2; b. MnO(OH)2;  c. KMnO4 

3. WskaŜ, która z podanych substancji przereaguje z wodnym roztworem NaOH oraz 
podaj równania odpowiednich reakcji:  a. Cd; b. Zn; c. CuSO4;  d. SO2; 
  e. C; f. Al.(OH)3 

4. Jakie jest pH roztworu jednoprotonowego kwasu o stęŜeniu 10-3 mol/dm3 
a. mocnego kwasu b. słabego kwasu którego stała dysocjacji wynosi K=1⋅10-3  

5. W jakiej ilości 20% kwasu fosforowego (H3PO4) naleŜy rozpuścić 150g P4O10 aby 
otrzymać 40% roztwór tego kwasu. 

6. Oblicz gęstość azotu w warunkach normalnych. 
7. Uzupełnij i zbilansuj równania poniŜszych reakcji. WskaŜ, które z nich są reakcjami 

kwasowo-zasadowymi, a które reakcjami redukcji i utlenienia. 
a. Na2CO3 + CO2 + H2O → ? 

b. Mg + CuSO4 → ? + ? 

c. FeS + O2 → ? + ? 

d. KClO4 → ? + ? 

e. MgCO3 + H3PO4 → MgHPO4 + ? + ? 



8. Podaj wzory strukturalne i nazwy trzech związków z których, w wyniku jedno-lub 
dwuetapowej reakcji moŜna otrzymać 2 – butanol. Podaj schematy przebiegających 
rekcji. 

9. Podaj, za pomocą wzorów strukturalnych, schematy następujących reakcji oraz 
nazwy otrzymanych produktów; 

a. Etan + 1mol Br2/światło → ? 

b. 2 – butyn + 1 mol Br2 w CCl4 → ? 

c. 3 – bromo – 1 – buten + HCl → ? 

d. 1 – butyn + 2 mole HBr → ? 
10. Podaj równania reakcji (za pomocą wzorów strukturalnych) 1 mola HBr z 

poniŜszymi związkami lub zaznacz, Ŝe reakcja nie przebiegnie: 
a. etanolan sodu;  b. nitrobenzen; c. fenol; d. 2-propyloamina;

 e. 3-chloro-1-buten; f. kwas benzoesowy;  g. propyn  
11. Z acetylenu otrzymaj podane związki (w jedno lub dwuetapowej reakcji). Podaj 

schematy przebiegających reakcji stosując wzory strukturalne. 
a. aldehyd octowy;  b. 1,1,2-tribromoetan;  c. 1-bromo-1-

chloroetan. 
12. Podaj wzory strukturalne i nazwy związków z których w wyniku redukcji 

(uwodornienia) 
 powstają:  a. anilina: b. propan. c. alkohol benzylowy; d. 3-
pentanol 

13. Podaj równania reakcji: 
a. Hydrolizy octanu butylu 
b. Zobojętnienia kwasu benzoesowego 
c. Przyłączenia bromu do 2-butenu 
d. Przyłączenia wody do 2-butynu 
e. Podstawienia chloru w nitrobenzenie 
f. Podstawienia bromu (światło) do n-propylobenzenu. 

14. Podaj wzór strukturalny trójpeptydu Ala – Gly – Val na którym zaznacz wiązanie 
peptydowe:  

Ala (alanina) – kwas 2-aminopropionowy. 
Gly (glicyna) – kwas aminooctowy, 
Val (walina) – kwas 2-amino-3-metylobutanowy. 

15. Podaj, jakie alkeny powstaną w wyniku eliminacji bromowodoru z 3-bromopentanu. 
Jaki rodzaj izomerii występuje w tych produktach? 

 


