
MATEMATYKA 

Klasa I LO P 

 

Temat: Zastosowanie własności funkcji liniowej w zadaniach praktycznych 

 

Zadanie 1.  

Właściciel sklepu kupuje u producenta tabliczki czekolady po 1zł za sztukę i sprzedaje je z 

zyskiem 25%. Funkcja f przyporządkowuje liczbie x sprzedanych czekolad łączny zysk z ich 

sprzedaży. Dla x ∈{10,20,30,40,50} ułóż tabelkę wartości funkcji i narysuj jej wykres. 

Wyznacz wzór funkcji f.  

 

Zadanie 2.  

Pewna firma produkuje długopisy. Funkcja f określona wzorem f (x )  = 0,80x + 200 opisuje 

łączny dzienny koszt działalności firmy w zależności od liczby x wyprodukowanych 

długopisów (200zł to koszty stałe). Funkcja g(x )  = 1,20x wyraża łączny przychód ze 

sprzedaży długopisów. Ile długopisów dziennie należy produkować, przy założeniu, że 

wszystkie zostaną sprzedane, by dzienny zysk tej firmy wyniósł co najmniej 400zł ? 

 

Zadanie 3. 

 Firma produkująca pokarm dla psów ponosi 

koszty dzienne wyrażające się wzorem: 

 y = 2x + 800, gdzie x oznacza ilość 

produkowanych dziennie puszek pokarmu, 

 800 – to dzienne koszty działalności firmy, a 

2 oznacza koszt wyprodukowania jednej 

puszki pokarmu wyrażony w złotówkach.  

Dochody tej firmy opisuje wzór: y = 4x, 

gdzie x oznacza ilość dziennie 

sprzedawanych puszek pokarmu, a 4 oznacza 

cenę jednej puszki p wyrażoną w złotówkach. 

 Załóżmy, że ilość puszek wyprodukowanych i sprzedanych w danym dniu jest taka sama. Na 

wykresie przedstawiono koszty i dochody tej firmy w zależności od dziennej ilości 

wyprodukowanych puszek pokarmu.  

a) Przy jakiej wielkości dziennej produkcji firma osiąga zerowy wynik ekonomiczny (dochód 

jest równy poniesionym kosztom)  

b) Przy jakiej wielkości produkcji zysk dzienny firmy wynosi 400zł ? 

 c) Sporządź analogiczny wykres dla sytuacji, gdy przy takich samych kosztach firma podnosi 

o 1 zł cenę sprzedaży jednej puszki pokarmu i znajdź na ty wykresie punkt, w którym zysk 

jest równy kosztom. 

 

 



Zadanie 4. 

 Samochód A kosztuje 40 tys. zł i spala 6 l benzyny na 100 km, 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 ? 

 

Zadanie 5.  

Piotr szedł z domu do szkoły. Wykres przedstawia 

zależność przebytej przez niego drogi od czasu. 

 a) Co można wywnioskować na temat zachowania 

chłopca między 7:42 a 7:46 ? 

 b) Który odcinek drogi przebył z największą 

prędkością ? 

 c) Co Wojtek robił między 7:50 a 7:52 ?  

d) Który odcinek przebył z prędkością 6 km/h ? 

e) Z jaką prędkością poruszał się między 7:46 a 

7:50 ? 

 

Zadanie 6.  

Wykres przedstawia wyniki finansowe pewnej firmy (w milionach złotych).  

a) Jaki był łączny zysk tej firmy w latach 1995-2001 ?  

b) W których latach firma nie przynosiła zysku ?  

c) W jakich okresach wyniki firmy poprawiały się, a w jakich pogarszały ? 

 


