
GRUPA I 
Zadanie 0 
Zapisz macierze poniższych równań kwadratowych. 
a) 02 22  yxyxyx    b) 02532 22  yyxyx , 
c) 073642  zyyzxyy   d) 043523 222  zxyzzyx  
Zadanie 1 
Rozpoznaj, jakie krzywe (zbiory) przedstawiają poniższe równania. 
a) 086 22  yxyx    b) 01235045 22  yxyx  
Zadanie 2 
Rozpoznaj, jakie powierzchnie (zbiory) przedstawiają poniższe równania. 
a) 0124282 222  yxzyx   b) 03424 222  xyzzyx  
Zadanie 3 
Jaki zbiór jest opisany przez następujący układ równań? 

0545 222  zxyzyx   01 z  
 
 
 
 

GRUPA II 
Zadanie 0 
Zapisz macierze poniższych równań kwadratowych. 
a) 02 22  yxyxyx    b) 02532 22  yyxyx  
c) 073642  zyyzxyy   d) 043523 222  zxyzzyx  
Zadanie 1 
Rozpoznaj, jakie krzywe (zbiory) przedstawiają poniższe równania. 
a) 02182  yy     b) 02918432 22  yxyx  
Zadanie 2 
Rozpoznaj, jakie powierzchnie (zbiory) przedstawiają poniższe równania. 
a) 01222222333 222  zyxyzxzxyzyx     b) 0123424 222  yyzzyx  
Zadanie 3 
Jaki zbiór jest opisany przez następujący układ równań? 

0632454 22  yxyzyx   01 x  
 
 
 
 

GRUPA III 
Zadanie 0 
Zapisz macierze poniższych równań kwadratowych. 
a) 02 22  yxyxyx    b) 02532 22  yyxyx  
c) 073642  zyyzxyy   d) 043523 222  zxyzzyx  
Zadanie 1 
Rozpoznaj, jakie krzywe (zbiory) przedstawiają poniższe równania. 
a) 01215045 22  yxyx   b) 01682  yy  
Zadanie 2 
Rozpoznaj, jakie powierzchnie (zbiory) przedstawiają poniższe równania. 
a) 0142242 222  xyzxyzyx  b) 0222232 222  yyzxyzyx  
Zadanie 3 
Jaki zbiór jest opisany przez następujący układ równań? 

0222265 222  zxyzxzxyzyx  01y  



GRUPA IV 
Zadanie 0 
Zapisz macierze poniższych równań kwadratowych. 
a) 02 22  yxyxyx    b) 02532 22  yyxyx  
c) 073642  zyyzxyy   d) 043523 222  zxyzzyx  
Zadanie 1 
Rozpoznaj, jakie krzywe (zbiory) przedstawiają poniższe równania. 
a) 03018432 22  yxyx   b) 021872  yxy  
Zadanie 2 
Rozpoznaj, jakie powierzchnie (zbiory) przedstawiają poniższe równania. 
a) 03644756 222  zxzxyzyx  b) 025623 222  xyzzyx  
Zadanie 3 
Jaki zbiór jest opisany przez następujący układ równań? 

03222555 222  yzxzxyzyx  01 x . 
 
 
 
 

GRUPA V 
Zadanie 0 
Zapisz macierze poniższych równań kwadratowych. 
a) 02 22  yxyxyx    b) 02532 22  yyxyx  
c) 073642  zyyzxyy   d) 043523 222  zxyzzyx  
Zadanie 1 
Rozpoznaj, jakie krzywe (zbiory) przedstawiają poniższe równania. 
a) 01182  yy     b) 012 22  yxyx  
Zadanie 2 
Rozpoznaj, jakie powierzchnie (zbiory) przedstawiają poniższe równania. 
a) 034642 22  yyzzy   b) 028242 22  yyzxzyx  
Zadanie 3 
Jaki zbiór jest opisany przez następujący układ równań? 

032422 222  zyzxyzyx  02 z  
 
 
 
 

GRUPA VI 
Zadanie 0 
Zapisz macierze poniższych równań kwadratowych. 
a) 02 22  yxyxyx    b) 02532 22  yyxyx  
c) 073642  zyyzxyy   d) 043523 222  zxyzzyx  
Zadanie 1 
Rozpoznaj, jakie krzywe (zbiory) przedstawiają poniższe równania. 
a) 086 22  yxyx    b) 024242 22  yyzxzyx  
Zadanie 2 
Rozpoznaj, jakie powierzchnie (zbiory) przedstawiają poniższe równania. 
a) 024654 22  zxzzx   b) 0102127 22  yxyx  
Zadanie 3 
Jaki zbiór jest opisany przez następujący układ równań? 

01834223 222  xyzzyx   02 x  


