
MATEMATYKA 

Klasa I LO P 

 

Temat: Proporcjonalność prosta 

 

Definicja: Proporcjonalność prosta 

 

Funkcja f, opisująca zależność między dodatnimi wielkościami wprost 

proporcjonalnymi x i y nazywana jest proporcjonalnością prostą, a iloraz  
𝑦

𝑥
 nazywamy 

współczynnikiem tej proporcjonalności. Oznaczając ten współczynnik przez a, zapisujemy 

funkcję f wzorem 

f(x)=ax 

gdzie x>0. 

Uwaga: Wprost z definicji wynika, że a>0. 

 

Wykres proporcjonalności prostej 

Wykresem proporcjonalności prostej jest prosta przechodząca przez początek układu 

współrzędnych. 

Na poniższym rysunku pokazano wykres proporcjonalności prostej y=3x 

 
 

 

Z proporcjonalności prostej wynika, że . 

Zapis const oznacza stałą liczbę (jest to skrót od słowa constans) 

Oznacza to, że iloraz wartości funkcji i argumentu nie zmienia się, jest stały. Mówimy, 

że y jest wprost proporcjonalny do x. 

 

Przykład 1 

Zależność między długością d przekątnej kwadratu a długością x jego boku jest określona 

wzorem 

d(x)=x√2 

Jest to proporcjonalność prosta, a współczynnikiem tej proporcjonalności jest √2. 

 

https://www.medianauka.pl/dzielenie-iloraz


Przykład 2 

Zależność między wysokością h trójkąta równobocznego a długością a jego boku jest 

określona wzorem: 

h(a)=
𝑎√3

2
. 

Zależność ta to proporcjonalność prosta, a współczynnikiem tej proporcjonalności jest 
√3

2
. 

Przykład 3 

Zależność między obwodem L koła a promieniem tego koła jest określona wzorem: 

L(r)=2πr. 

Zależność ta to proporcjonalność prosta, a współczynnikiem tej proporcjonalności jest 2π. 

 

Rozwiąż ćwiczenia: 

1. Proporcjonalność prostą można zapisać wzorem: 

 

 y=ax-b 

 y=a 

 y=ax+b 

 y=ax 

2. Wykresem proporcjonalności prostej jest 

 nie zawsze można naszkicować wykresu proporcjonalności prostej 

 prosta 

 odcinek 

 prosta przechodząca przez początek układu współrzędnych 

3. Człowiek powinien wypijać minimum 2 litry wody dziennie. Ile litrów wody wypije człowiek 

w ciągu roku (365 dni) jeśli ściśle stosuje się do tych zaleceń? 

 

 ponad 700 l 

 mniej niż 700 l 

 za mało danych aby obliczyć tę wartość 

 700 l 

 

oraz zadania 

Zadanie 1. 

Czy podane w tabelkach wielkości x i y są wprost proporcjonalne? Jeśli tak, to podaj 

współczynnik proporcjonalności. 



 
 

Jak zabrać się za to zadanie? Musimy przeanalizować czy nasz x z tabeli pomnożony przez tą 

samą wartość w każdym przypadku z danej tabeli da wartości y. 

Np.: b) 

x = 0,2, y = 1, a to oznacza, że 0,2 * 5 = 1 

sprawdzamy pozostałe przypadki 

2 * 5 = 10 

0,1 * 5 = 0,5 

4 * 5 = 20, a nie 30! 

ODP. Wartości z tabeli B nie są wprost proporcjonalne. Wyklucza to x=4 

Zadanie 2. 

W zakładzie krawieckim ze 160 m materiału uszyto 64 jednakowe sukienki.  

a) Oblicz, ile metrów materiału potrzeba na uszycie jednej sukienki. 

b) Oblicz, ile metrów materiału potrzeba na uszycie 28 takich sukienek. 

c) Napisz wzór określający zużycie materiału w metrach, w zależności od liczby x uszytych 

sukienek. 

 


