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Plan ten jest wykazem wiadomości i umiejętności, jakie powinien posiadać uczeń ubiegający się o określone oceny na 

poszczególnych etapach edukacji w liceum lub technikum. 
 
 
Wymagania stawiane przed uczniem podzielone zostały  na trzy grupy: 
 
 Wymagania podstawowe (zawierają wymagania konieczne); 
 
 Wymagania dopełniające (zawierają wymagania rozszerzające); 
 
 Wymagania wykraczające. 
 
 
Wymagania wykraczające zawierają w sobie wymagania dopełniające, te zaś zawierają wymagania podstawowe. Ocenę dopuszczającą 
otrzymuje  uczeń, który opanował wiedzę i zdobył umiejętności stanowiące 50% – 75% wymagań podstawowych, zaś ocenę dostateczną 
uczeń, który opanował wiedzę i zdobył umiejętności stanowiące powyżej 75 % wymagań podstawowych. 
Ocenę dobrą otrzymuje  uczeń który opanował wiedzę i zdobył umiejętności wymagań podstawowych oraz  do 75% wymagań 
dopełniających, zaś ocenę bardzo dobrą uczeń, który opanował wiedzę i zdobył umiejętności wymagań podstawowych oraz  powyżej 75% 
wymagań dopełniających. 
 
Ocenę celującą otrzymuje  uczeń, który opanował wiedzę i zdobył umiejętności zawarte w wymaganiach wykraczających.   

 

 
 
 
 
 



3 
 

 
Spis treści 

 

1. Liczby rzeczywiste 

2. Język matematyki 

3. Funkcje 

4. Funkcja liniowa 

5. Funkcja kwadratowa 

6. Planimetria cz.1 (podstawowe pojęcia geometrii, trójkąty)  

7.        Sumy algebraiczne. Wielomiany 

8.        Funkcje wymierne 

9.        Funkcje wykładnicze i logarytmy 

10.     Ciągi 

11.     Trygonometria   

12.     Planimetria   cz.2(pola figur; czworokąty i inne wielokąty) 

13.      Geometria analityczna 

14.      Statystyka 

15.      Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa 

16.      Stereometria 

 



4 
 

DZIAŁ 1. LICZBY RZECZYWISTE 

Wymagania podstawowe Wymagania dopełniające Wymagania wykraczające 
Uczeń: 

 zna definicje i podaje przykłady liczb: naturalnych, całkowitych, 
wymiernych, niewymiernych, pierwszych i złożonych oraz 
przyporządkowuje liczbę do odpowiedniego zbioru liczb; 

 potrafi wskazać liczby pierwsze i liczby złożone; 
 zna i potrafi stosować cechy podzielności liczb naturalnych (przez 2, 3, 

4, 5, 6, 8, 9, 10); 
 potrafi rozłożyć liczbę naturalną na czynniki pierwsze; 
 potrafi wyznaczyć największy wspólny dzielnik i najmniejszą wspólną 

wielokrotność liczb naturalnych; 
 potrafi wykonać dzielenie z resztą w zbiorze liczb naturalnych i 

wykorzystuje je do przedstawienia liczby naturalnej w postaci a ∙ k + r; 
 potrafi podać zapis symboliczny wybranych liczb, np. liczby parzystej, 

liczby nieparzystej, liczby podzielnej przez daną liczbę całkowitą, 
wielokrotności danej liczby; zapis liczby, która w wyniku dzielenia przez 
daną liczbę naturalną daje wskazaną resztę;  

 zna definicję liczby całkowitej parzystej oraz nieparzystej; 
 zna i stosuje w obliczeniach kolejność działań i prawa działań w zbiorze 

liczb rzeczywistych; 
 potrafi sprawnie wykonywać działania na ułamkach zwykłych i na 

ułamkach dziesiętnych; sprawnie wykonuje proste działania w zbiorach 
liczb całkowitych, wymiernych i rzeczywistych; 

 potrafi porównywać liczby rzeczywiste;  
 podaje przykład liczby wymiernej zawartej między dwiema danymi 

liczbami oraz przykłady liczb niewymiernych; 
 zaznacza na osi liczbowej daną liczbę wymierną; 
 przedstawia liczby wymierne w różnych postaciach: potrafi przedstawić 

liczbę wymierną w postaci ułamka zwykłego i w postaci rozwinięcia 
dziesiętnego; 

 umie zamienić ułamek o rozwinięciu dziesiętnym nieskończonym 
okresowym na ułamek zwykły; 

 oblicza wartości wyrażeń algebraicznych dla podanych wartości 
zmiennych; 

 zna pojęcie pierwiastka arytmetycznego z liczby nieujemnej i 

Uczeń: 
 konstruuje odcinki o długościach 

niewymiernych; 
 stosuje ogólny zapis liczb naturalnych 

parzystych, nieparzystych, podzielnych 
przez 3 itp. w zadaniach, w tym zadania na 
dowodzenie np.  potrafi wykazać 
podzielność liczb całkowitych, zapisanych 
symbolicznie; 

 wykonuje złożone działania na liczbach 
rzeczywistych;  

 porównuje pierwiastki bez użycia 
kalkulatora; 

 wykonuje złożone działania  na potęgach o 
wykładnikach całkowitych; potrafi wyłączać 
wspólną potęgę poza nawias 

 sprawnie przekształca wyrażenia 
arytmetyczne zawierające potęgi i 
pierwiastki; 

 rozwiązuje złożone zadania tekstowe 
wykorzystując obliczenia procentowe; 

 potrafi przeprowadzić proste dowody, w 
tym dowody „nie wprost”, dotyczące 
własności liczb rzeczywistych. 

 

Uczeń: 
 przeprowadza złożone 

dowody twierdzeń 
dotyczących podzielności 
liczb; 

 uzasadnia prawa działań na 
potęgach o wykładnikach 
naturalnych (całkowitych);  

 rozwiązuje zadania 
dotyczące liczb 
rzeczywistych o znacznym 
stopniu trudności, które 
wymagają niestandardowych 
metod pracy oraz 
niekonwencjonalnych 
pomysłów; 

 potrafi wykonać dzielenie z 
resztą w zbiorze liczb 
całkowitych ujemnych. 
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pierwiastka stopnia nieparzystego z liczby ujemnej; 
 oblicza wartość pierwiastka dowolnego stopnia z liczby nieujemnej oraz 

wartość pierwiastka nieparzystego stopnia z liczby rzeczywistej; 
 wyłącza czynnik przed znak pierwiastka; 
 włącza czynnik pod znak pierwiastka; 
 zna prawa działań na pierwiastkach, posługuje się w obliczeniach 

pierwiastkami dowolnego stopnia i stosuje prawa działań na 
pierwiastkach; 

 usuwa niewymierność z mianownika wyrażenia typu 
a

1  

 zna definicję potęgi o wykładniku  naturalnym i całkowitym i potrafi je 
obliczać; 

 zna prawa działań na potęgach o wykładnikach całkowitych  i potrafi 
stosować  je w obliczeniach; 

 oblicza wartości wyrażeń zawierających potęgi, sprowadza takie 
wyrażenia do najprostszej postaci ; 

 potrafi zapisać liczbę w notacji wykładniczej; 
 potrafi wykorzystać podstawowe własności potęg również w  

zagadnieniach związanych z innymi dziedzinami wiedzy, np. fizyką, 
chemią, informatyką; 

 wyznacza przybliżenia dziesiętne danej liczby rzeczywistej z zadaną 
dokładnością (również przy użyciu kalkulatora) oraz określa, czy dane 
przybliżenie jest przybliżeniem z nadmiarem, czy z niedomiarem; 

 potrafi obliczyć procent danej liczby, a także wyznaczyć liczbę, gdy dany 
jest jej procent; 

 potrafi obliczyć, jakim procentem danej liczby jest druga dana liczba; 
 potrafi określić, o ile procent dana wielkość jest większa (mniejsza) od 

innej wielkości; 
 potrafi posługiwać się procentem w prostych zadaniach tekstowych (w 

tym wzrosty i spadki cen, podatki, kredyty i lokaty); 
 rozumie pojęcie punktu procentowego i potrafi się nim posługiwać; 
 potrafi odczytywać dane w postaci tabel i diagramów i przeprowadzać 

analizę procentową przedstawionych danych, a także przedstawiać 
dane w postaci diagramów procentowych. 
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DZIAŁ 2. JĘZYK MATEMATYKI 
 

Wymagania podstawowe Wymagania dopełniające Wymagania wykraczające 
Uczeń: 

 posługuje się pojęciami: zbiór, podzbiór, zbiór skończony, zbiór 
nieskończony; 

 opisuje symbolicznie dane zbiory; 
 potrafi podać przykłady zbiorów (w tym przykłady zbiorów 

skończonych oraz nieskończonych); 
 potrafi określić relację pomiędzy elementem i zbiorem; 
 potrafi zaznaczać liczby wymierne na osi liczbowej; 
 rozumie i posługuje się  pojęciem przedziału liczbowego , rozpoznaje 

przedziały ograniczone i nieograniczone; 
 potrafi zapisać za pomocą przedziałów zbiory opisane nierównościami; 
 potrafi zaznaczyć na osi liczbowej podany przedział liczbowy; 
 zapisuje zbiory w postaci przedziałów liczbowych, np. 

  1,414:  xxRxA ; 

 wyznacza sumę przedziałów liczbowych; 
 wie, co to jest równanie (nierówność) z jedną niewiadomą; 
 potrafi określić dziedzinę równania; 
 zna definicję rozwiązania równania (nierówności) z jedną niewiadomą; 
 potrafi sprawdzić czy dana liczba rzeczywista jest rozwiązaniem 

równania lub nierówności; 
 wie, jakie równanie nazywamy równaniem sprzecznym, a jakie 

równaniem tożsamościowym; 
 wie, jaką nierówność nazywamy sprzeczną, a jaką nierównością 

tożsamościową. 
 rozwiązuje proste równania liniowe z jedną niewiadomą,  potrafi 

określić liczbę rozwiązań  takiego równania; 

 potrafi rozwiązać proste równania wymierne typu 
4
1

7
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x

;   
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x
x ; 

Uczeń: 
 zna symbolikę matematyczną dotyczącą 

zbiorów (, , , , ,  , ); 
 potrafi określać relacje pomiędzy zbiorami 

(równość zbiorów, zawieranie się zbiorów, 
rozłączność zbiorów); 

 zna definicję sumy, iloczynu, różnicy 
zbiorów;  

 wyznacza iloczyn, sumę oraz różnicę 
danych zbiorów; 

 potrafi wyznaczyć sumę, różnicę oraz część 
wspólną podzbiorów zbioru liczb 
rzeczywistych: N, C, NW, W; 

 zaznacza na osi liczbowej zbiory liczb 
spełniających układ nierówności liniowych 
z jedną niewiadomą; 

 wyznacza iloczyn i różnicę przedziałów 
liczbowych; 

 wykonuje złożone działania na 
przedziałach liczbowych;  

 potrafi sprawnie posługiwać się symboliką 
matematyczną dotyczącą zbiorów; 

 potrafi podać przykłady zbiorów A i B, jeśli 
dana jest suma A B, iloczyn A B albo 
różnica A – B; 

 rozwiązuje złożone równania i nierówności 
liniowe z jedną niewiadomą; 

 przekształca wyrażenia algebraiczne, 
korzystając z własności wartości 
bezwzględnej; 

 potrafi wyznaczyć dziedzinę równania z 

Uczeń: 
 rozwiązuje zadania o 

znacznym stopniu trudności 
dotyczące zbiorów i 
własności wartości 
bezwzględnej; 

 potrafi rozwiązać trudniejsze  
równania z wartością 
bezwzględną np. typu: y + 
z = 0; 

 potrafi sprawnie rozkładać 
wyrażenia zawierające 
potęgi i pierwiastki na 
czynniki, stosując 
jednocześnie wzory 
skróconego mnożenia i 
metodę grupowania 
wyrazów; 

 potrafi sprawnie działać na 
wyrażeniach zawierających 
potęgi i pierwiastki 
z zastosowaniem wzorów 
skróconego mnożenia (w 
tym wzorów na sześcian 
sumy, sześcian różnicy, sumę 
sześcianów i różnicę 
sześcianów). 
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 potrafi rozwiązać nierówność liniową z jedną niewiadomą i przedstawić 
jej zbiór rozwiązań na osi liczbowej; 

 potrafi rozwiązać proste zadanie tekstowe prowadzące do równania 
liniowego z jedną niewiadomą lub  nierówności liniowej z jedną 
niewiadomą; 

 sprawnie sprowadza wyrażenia algebraiczne do najprostszej postaci i 
oblicza ich wartości dla podanych wartości zmiennych; 

 potrafi wyłączać wspólny czynnik z różnych wyrażeń; 
 zna i potrafi sprawnie posługiwać się wzorami skróconego mnożenia: 

               (a – b)2 = a2 – 2ab + b2 
               (a + b)2 = a2 + 2ab + b2 
               a2 – b2 = (a – b)(a + b) 
               i sprawnie wykonuje działania na  wyrażeniach, które  zawierają m.in.  
              wymienione wzory skróconego mnożenia;  

 potrafi usuwać niewymierność z mianownika ułamka, stosując wzór 
skróconego mnożenia (różnicę kwadratów dwóch wyrażeń); 

 zna definicję wartości bezwzględnej liczby rzeczywistej i jej 
interpretację geometryczną; 

 potrafi obliczyć wartość bezwzględną liczby; 
 umie zapisać i obliczyć odległość na osi liczbowej między dwoma 

dowolnymi punktami; 
 stosuje interpretację geometryczną wartości bezwzględnej liczby do 

rozwiązywania elementarnych równań i nierówności typu axax  , ; 
 potrafi wyznaczyć przybliżenie dziesiętne liczby rzeczywistej z żądaną 

dokładnością; 
 potrafi szacować wartości wyrażeń; 
 potrafi obliczyć błąd bezwzględny i błąd względny danego przybliżenia; 
 potrafi obliczyć błąd procentowy przybliżenia. 

jedną niewiadomą, w przypadku, gdy 
trzeba rozwiązać koniunkcję warunków; 

 potrafi  podać przykład równania 
sprzecznego oraz równania 
tożsamościowego; 

 wie, kiedy dwa równania (dwie 
nierówności) są równoważne i potrafi 
wskazać równania (nierówności) 
równoważne; 

 potrafi wskazać przykład nierówności 
sprzecznej oraz nierówności 
tożsamościowej; 

 rozumie zmiany bankowych stóp 
procentowych i umie wyrażać je w 
punktach procentowych (oraz bazowych); 

 potrafi na podstawie zbioru rozwiązań 
nierówności z wartością bezwzględną 
zapisać tę nierówność; 

 potrafi rozwiązywać złożone równania i 
nierówności z wartością bezwzględną; 

 potrafi oszacować wartość liczby 
niewymiernej; 

 sprawnie przekształca wyrażenia 
algebraiczne zawierające potęgi i 
pierwiastki; 

 sprawnie przekształca złożone wyrażenia 
algebraiczne zawierające potęgi, 
pierwiastki i  wzory skróconego mnożenia. 
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DZIAŁ 3. FUNKCJE 

 
Wymagania podstawowe Wymagania dopełniające Wymagania wykraczające 

Uczeń: 
 potrafi odróżnić funkcję od innych przyporządkowań; 
 zna definicję i potrafi podawać przykłady funkcji; 
 potrafi określać  funkcje na różne sposoby: wzorem, tabelką, grafem, 

opisem słownym, wykresem; 
 potrafi naszkicować wykres funkcji liczbowej określonej słownie, 

grafem, tabelką, wzorem; 

 zna wykresy funkcji, takich jak:  y = x,   y = x2,  y = x3, y = x , y = 
x
1 ; 

 potrafi odróżnić wykres funkcji od krzywej, która wykresem funkcji nie 
jest; 

 poprawnie stosuje pojęcia związane z pojęciem funkcji: dziedzina, zbiór 
wartości, argument, wartość i wykres funkcji; 

 potrafi określić dziedzinę funkcji liczbowej danej wzorem (w prostych 
przypadkach); wyznacza dziedzinę funkcji określonej tabelą lub opisem 
słownym ; 

 potrafi obliczyć miejsce zerowe funkcji liczbowej (w prostych 
przypadkach); 

 oblicza, dla jakich wartości parametru podana liczba jest miejscem 
zerowym funkcji opisanej wzorem (proste przypadki); 

 potrafi obliczyć ze wzoru  wartość funkcji liczbowej dla danego 
argumentu, a także obliczyć argument funkcji, gdy dana jest jej 
wartość;  

 potrafi określić zbiór wartości funkcji podanej wzorem w prostych 
przypadkach (np. w przypadku, gdy dziedzina funkcji jest zbiorem 
skończonym); 

 sprawdza algebraicznie położenie punktu o danych współrzędnych 

 rozpoznaje zależności funkcyjne w 
otaczającej nas rzeczywistości; 

 potrafi stosować wiadomości o funkcji do 
opisywania zależności w przyrodzie, 
gospodarce i życiu codziennym; 

 potrafi podać opis matematyczny prostej -
sytuacji w postaci wzoru funkcji;  

 potrafi określić dziedzinę funkcji liczbowej 
danej wzorem w przypadku, gdy 
wyznaczenie dziedziny funkcji wymaga 
rozwiązania koniunkcji warunków, 
dotyczących mianowników lub 
pierwiastków stopnia drugiego, 
występujących we wzorze; 

 potrafi obliczyć miejsca zerowe funkcji 
opisanej trudniejszym wzorem;   

 potrafi zapisać wzór funkcji, której wykres 
otrzymano w wyniku przekształcenia 
wykresu funkcji f o dany wektor; 

 potrafi zapisać wzór funkcji, której wykres 
otrzymano w wyniku przekształcenia 
wykresu funkcji f względem osi OX lub osi 
OY; 

 sporządza wykres funkcji: qpxfy  )(
na podstawie danego wykresu funkcji 

)(xfy  ; 

 umie podać własności funkcji y = f(x – p) + 

Uczeń: 
 potrafi narysować wykresy 

takich funkcji jak np. y = 
sgnx,    y = [x],  

              y = x – [x]    i omówić ich 
własności; 

 umie na podstawie definicji 
udowodnić, że funkcja jest 
rosnąca (malejąca) w danym 
przedziale. 

  potrafi ( na podstawie 
definicji) wykazać 
różnowartościowość danej 
funkcji; 

 rozwiązuje zadania o 
znacznym stopniu trudności 
dotyczące funkcji;  

 zna własności działań na 
wektorach i potrafi je 
stosować w rozwiązywaniu 
zadań o średnim stopniu 
trudności; 

 potrafi wykorzystać działania 
na wektorach do 
dowodzenia różnych 
twierdzeń geometrycznych; 

 potrafi naszkicować wykres 
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względem wykresu funkcji danej wzorem; 
 potrafi wyznaczyć algebraicznie  zbiór tych argumentów, dla których 

funkcja  osiąga wartości dodatnie (ujemne, niedodatnie, nieujemne) 
(proste przypadki); 

 potrafi  na podstawie wykresu funkcji  liczbowej odczytać jej własności, 
takie jak: 

a) dziedzina funkcji 
b) zbiór wartości funkcji 
c) miejsce zerowe funkcji 
d) argument funkcji, gdy dana jest wartość funkcji 
e) wartość funkcji dla danego argumentu 
f) przedziały, w których funkcja jest rosnąca, malejąca, stała 
g) zbiór argumentów, dla których funkcja przyjmuje wartości dodatnie, 
ujemne, niedodatnie, nieujemne 
h) najmniejszą oraz największą wartość funkcji ( w całej dziedzinie i w 
podanym przedziale); 

 na podstawie wykresu funkcji określa liczbę rozwiązań równania f(x) = 
m w zależności od wartości parametru m; 

 wskazuje wykresy funkcji rosnących, malejących i stałych wśród 
różnych wykresów; 

  umie na podstawie wykresów funkcji f i g podać zbiór rozwiązań 
równania f(x) = g(x) oraz nierówności typu:  f(x) < g(x), f(x) ≤g(x); 

 wyznacza współrzędne punktów przecięcia wykresu funkcji danej 
wzorem z osiami układu współrzędnych; 

 potrafi wyznaczyć punkt przecięcia wykresów funkcji; 
 potrafi przetwarzać informacje dane w postaci wzoru lub wykresu 

funkcji; 
 potrafi interpretować informacje na podstawie wykresów funkcji  lub 

ich wzorów (np. dotyczące różnych zjawisk przyrodniczych, 
ekonomicznych, socjologicznych, fizycznych); 

 stosuje funkcje i ich własności w prostych sytuacjach praktycznych; 
 rozwiązuje proste zadania dotyczące funkcji; 
 zna pojęcie przesunięcia równoległego wzdłuż osi układu 

współrzędnych  i potrafi wyznaczyć obraz figury w tym przesunięciu  ; 
 zna pojęcie symetrii osiowej względem prostej i potrafi wyznaczyć 

obraz figury w symetrii osiowej względem tej prostej; 
 potrafi podać współrzędne punktu, który jest obrazem danego punktu 

q w oparciu o dane własności funkcji y = 
f(x); 

 potrafi naszkicować wykres funkcji 
kawałkami ciągłej na podstawie wzoru tej 
funkcji; 

 potrafi na podstawie wykresu funkcji 
kawałkami ciągłej omówić takie jej 
własności jak: dziedzina, zbiór wartości, 
różnowartościowość oraz monotoniczność; 

 potrafi naszkicować wykres funkcji o 
zadanych własnościach; 

 rozwiązuje zadania o  średnim stopniu 
trudności dotyczące funkcji; 

 potrafi stosować własności przekształceń 
geometrycznych przy rozwiązywaniu zadań 
o średnim stopniu trudności. 

funkcji, której sporządzenie 
wymaga kilku  poznanych 
przekształceń;  

 potrafi przeprowadzić 
dyskusję rozwiązań równania 
z parametrem f(x) = m, w 
oparciu o wykres funkcji f; 

 potrafi rozwiązać nietypowe 
zadania, dotyczące 
przekształceń wykresów 
funkcji o podwyższonym 
stopniu trudności. 
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w symetrii osiowej względem osi OX oraz osi OY; 
 sporządza wykresy funkcji: )( pxfy  , qxfy  )( , , 푦 = −푓(푥), 

x)f(y  na podstawie danego wykresu funkcji )(xfy  ; 

 potrafi narysować wykresy funkcji określonych wzorami typu:                

 y = (x + 3)2;   y = x – 4;  y = –
x
1

; 

 potrafi rozpoznać na podstawie wykresu funkcji i jej przekształconego 
wykresu  wzór funkcji powstałej po tym przekształceniu ; 

 umie podać proste własności funkcji:    
)( pxfy  , qxfy  )( , qpxfy  )( , 푦 = −푓(푥), x)f(y    w 

oparciu o dane własności funkcji y = f(x); 
 potrafi zapisać prosty wzór funkcji, której wykres otrzymano w wyniku 

przekształcenia wykresu funkcji f o dany wektor lub w wyniku 
przekształcenia wykresu funkcji f w symetrii względem osi OX lub osi 
OY. 

 
DZIAŁ 4. FUNKCJA LINIOWA 

 
Wymagania podstawowe Wymagania dopełniające Wymagania wykraczające 

Uczeń: 
 zna pojęcie i wykres proporcjonalności prostej; 
 zna pojęcie funkcji liniowej; 
 rozpoznaje funkcję liniową na podstawie wzoru lub wykresu; 
 podaje przykłady funkcji liniowych opisujących sytuacje z życia 

codziennego; 
 rysuje wykres funkcji liniowej korzystając z jej wzoru i  odczytuje jej 

własności z wykresu; 
 oblicza wartość funkcji liniowej dla danego argumentu i odwrotnie 
 potrafi interpretować współczynniki we wzorze funkcji liniowej; 
 potrafi na podstawie wykresu funkcji liniowej lub wzoru określić jej 

monotoniczność; 
 sprawdza, dla jakich wartości parametru funkcja liniowa jest rosnąca, 

malejąca, stała (w prostych przypadkach); 
 zna zależność pomiędzy miejscami zerowym funkcji liniowych a 

współczynnikami we wzorach tych funkcji; 

Uczeń: 
 rysuje wykres funkcji przedziałami liniowej 

i omawia jej własności ; 
 potrafi wyznaczyć algebraicznie dla funkcji 

kawałkami liniowej współrzędne punktu, w 
którym wykres przecina oś OY; 

 oblicza pole figury ograniczonej wykresami 
funkcji liniowych oraz osiami układu 
współrzędnych; 

 znajduje współrzędne wierzchołków 
wielokąta, gdy dane są równania prostych 
zawierających jego boki; 

 rozwiązuje zadania tekstowe o średnim 
stopniu trudności prowadzące do układów 
równań liniowych z dwiema 
niewiadomymi; 

Uczeń: 
 rozwiązuje graficznie układ 

równań, w którym występuje 
wartość bezwzględna. 

 rozwiązuje zadania nietypowe, 
o podwyższonym stopniu 
trudności, w tym zadania z 
parametrem dotyczące funkcji 
liniowej. 
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 wyznacza miejsce zerowe funkcji liniowej 
 oblicza, dla jakich wartości parametru podana liczba jest miejscem 

zerowym funkcji opisanej wzorem (proste przypadki); 
 potrafi wyznaczyć algebraicznie i graficznie zbiór tych argumentów, dla 

których funkcja liniowa osiąga wartości dodatnie (ujemne, niedodatnie, 
nieujemne); 

 potrafi sprawdzić algebraicznie czy punkt o danych współrzędnych 
należy do wykresu funkcji liniowej; 

 potrafi znaleźć wzór funkcji liniowej na podstawie informacji o funkcji 
lub o jej wykresie (np. takiej, której wykres przechodzi przez dwa dane 
punkty); 

 potrafi wyznaczyć algebraicznie punkty przecięcia wykresu funkcji 
liniowej z osiami układu; 

 potrafi wyznaczyć punkt przecięcia wykresów funkcji liniowych; 
 potrafi określić monotoniczność funkcji kawałkami liniowej  
 potrafi obliczyć wartość funkcji kawałkami liniowej dla podanego 

argumentu;  
 potrafi wyznaczyć algebraicznie miejsca zerowe funkcji kawałkami 

liniowej 
 wykorzystuje własności funkcji liniowej  do interpretacji      prostych 

zagadnień geometrycznych,      fizycznych itp. (także osadzonych w 
kontekście praktycznym); potrafi stosować wiadomości o funkcji 
liniowej do opisu prostych zjawisk z życia codziennego (podać opis 
matematyczny zjawiska w postaci wzoru funkcji liniowej, odczytać 
informacje z wykresu (wzoru), zinterpretować je, przeanalizować i 
przetworzyć). 

 zna i przekształca równanie ogólne prostej do postaci kierunkowej i 
odwrotnie; 

 sprawdza, czy dane trzy punkty są współliniowe; 
 zna i stosuje warunek równoległości i prostopadłości prostych np. 

sprawdza, dla jakich wartości parametru dwie proste są równoległe lub 
prostopadłe (proste przypadki); sprawdza czy podane proste są 
prostopadłe czy równoległe. 

 potrafi napisać wzór funkcji liniowej, której wykres jest równoległy do 
wykresu danej funkcji liniowej i przechodzi przez punkt o danych 
współrzędnych; 

 potrafi napisać wzór funkcji liniowej, której wykres jest prostopadły do 

 rozwiązuje algebraicznie układ trzech 
równań liniowych z trzema niewiadomymi; 

 rozwiązuje zadania o średnim stopniu 
trudności dotyczące funkcji liniowej; 

 wykorzystuje własności funkcji liniowej  do 
interpretacji      złożonych zagadnień 
geometrycznych,      fizycznych itp. (także 
osadzonych w kontekście praktycznym. 
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wykresu danej funkcji liniowej i przechodzi przez punkt o danych 
współrzędnych; 

 potrafi rozwiązać układ nierówności liniowych z jedną niewiadomą;  
 potrafi rozwiązywać algebraicznie i graficznie układy dwóch równań 

liniowych z dwiema niewiadomymi; 
 potrafi rozpoznać układ oznaczony, nieoznaczony, sprzeczny i umie 

podać ich interpretację geometryczną; 
 wykorzystuje interpretację geometryczną układu równań pierwszego 

stopnia z dwiema 
niewiadomymi np.: potrafi zbadać wzajemne położenie dwóch 
prostych na płaszczyźnie, określa liczbę rozwiązań układu równań 
liniowych, korzystając z jego interpretacji geometrycznej; 

 rozwiązuje proste zadania dotyczące funkcji liniowej; 
 potrafi rozwiązać zadanie tekstowe prowadzące do układu równań 

liniowych z dwiema niewiadomymi. 

 
DZIAŁ 5. FUNKCJA KWADRATOWA 

 
Wymagania podstawowe Wymagania dopełniające Wymagania wykraczające 

Uczeń: 
 potrafi rozpoznać jednomian stopnia drugiego; 
 rysuje wykres funkcji 2)( axxf  i podaje jej własności;  
 potrafi odróżnić wzór funkcji kwadratowej od wzoru innej funkcji; 
 sprawdza algebraicznie, czy dany punkt należy do wykresu danej funkcji 

kwadratowej; 
 rysuje wykres funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej i podaje jej 

własności ; 
 ustala wzór funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej na podstawie 

informacji o przesunięciach wykresu; 
 oblicza współrzędne wierzchołka paraboli i sprowadza wzór funkcji 

kwadratowej do postaci kanonicznej; 
 potrafi obliczyć miejsca zerowe funkcji kwadratowej lub sprawdzić, że 

trójmian kwadratowy nie ma miejsc zerowych; 
 sprowadza funkcję kwadratową do postaci iloczynowej, o ile można ją 

w tej postaci zapisać; 
 odczytuje miejsca zerowe funkcji kwadratowej z jej postaci iloczynowej; 

Uczeń: 
 potrafi graficznie rozwiązywać równania i 

nierówności kwadratowe z jedną niewiadomą; 
 rozwiązuje zadania tekstowe o średnim stopniu 

trudności prowadzące do wyznaczania wartości 
najmniejszej i największej funkcji kwadratowej; 

 potrafi zastosować własności funkcji 
kwadratowej do rozwiązywania prostych zadań 
optymalizacyjnych; 

 potrafi stworzyć model matematyczny zjawisk z 
życia codziennego – podać opis zjawiska w 
postaci wzoru, odczytać informacje z wykresu, 
interpretować je i przetwarzać; 

 rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności 
dotyczące funkcji kwadratowej; 

 wykorzystuje własności funkcji  
   kwadratowej do interpretacji       
   zagadnień geometrycznych, fizycznych itp. 

Uczeń: 
 wyprowadza wzory na 

współrzędne wierzchołka 
paraboli; 

 wyprowadza wzory na 
pierwiastki równania 
kwadratowego; 

 potrafi rozwiązywać różne 
problemy dotyczące funkcji 
kwadratowej, które wymagają 
niestandardowych metod 
pracy oraz 
niekonwencjonalnych 
pomysłów. 
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 zna wzory na postać ogólną, kanoniczną oraz iloczynową funkcji 
kwadratowej oraz potrafi sprawnie zamieniać jedną postać trójmianu 
kwadratowego na drugą; 

 interpretuje współczynniki występujące we wzorze funkcji kwadratowej 
w postaci kanonicznej, w postaci ogólnej i w postaci iloczynowej (o ile 
istnieje); 

 potrafi narysować wykres dowolnej funkcji kwadratowej korzystając  z 
jej wzoru  i omówić jej własności; 

 potrafi przekształcać wykresy funkcji kwadratowej (symetria względem 
osi OX, symetria względem osi OY, przesunięcie równoległe o wektor) 
oraz napisać wzór funkcji, której wykres otrzymano w danym 
przekształceniu; 

 na podstawie wykresu określa liczbę rozwiązań równania  
f(x) = m w zależności od parametru m, gdzie y = f(x) jest funkcją 
kwadratową  

 potrafi napisać wzór funkcji kwadratowej na podstawie pewnych 
informacji o tej funkcji  lub o jej wykresie; np. znajduje brakujące 
współczynniki funkcji kwadratowej, znając współrzędne punktów 
należących do jej wykresu; 

 wyznacza algebraicznie współrzędne punktów przecięcia paraboli z 
osiami układu współrzędnych; 

 wyznacza najmniejszą i największą wartość funkcji kwadratowej w 
podanym przedziale domknietym; 

 rozwiązuje proste zadania dotyczące funkcji kwadratowej; 
 potrafi przeanalizować zjawisko z życia codziennego, opisane wzorem 

(wykresem) funkcji kwadratowej; 
 rozwiązuje równania kwadratowe niepełne metodą rozkładu na 

czynniki oraz stosując wzory skróconego mnożenia; 
 określa liczbę pierwiastków równania kwadratowego w zależności od 

znaku wyróżnika ; 
 rozwiązuje równania kwadratowe, stosując wzory na pierwiastki ; 
 rozwiązuje nierówności kwadratowe; 
  potrafi rozwiązywać proste zadania prowadzące do równań i 

nierówności kwadratowych z jedną niewiadomą; 
 potrafi określić liczbę rozwiązań prostego układu równań, z których 

jedno jest stopnia drugiego; potrafi rozwiązywać proste układy równań, 
z których jedno jest stopnia drugiego. 

(także osadzonych w kontekście praktycznym); 
 rozwiązuje zadania tekstowe o średnim stopniu 

trudności prowadzące do równań lub 
nierówności kwadratowych; 

 znajduje iloczyn, sumę i różnicę zbiorów 
rozwiązań nierówności kwadratowych; 

 potrafi rozwiązywać geometrycznie i 
algebraicznie układy równań, z których jedno jest 
stopnia drugiego 

 potrafi rozwiązywać zadania tekstowe 
prowadzące do rozwiązywania układów równań, 
z których jedno jest stopnia drugiego. 
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DZIAŁ 6. PLANIMETRIA CZ.1  (PODSTAWOWE POJĘCIA GEOMETRII, TRÓJKĄTY) 

 
Wymagania podstawowe Wymagania dopełniające Wymagania wykraczające 

Uczeń:  
 zna figury podstawowe (punkt, prosta, płaszczyzna, przestrzeń) i potrafi 

zapisać relacje między nimi; 
 zna pojęcie figury wypukłej i wklęsłej; potrafi podać przykłady takich 

figur; 
 umie określić położenie prostych na płaszczyźnie; 
 rozumie pojęcie odległości, umie wyznaczyć odległość dwóch punktów, 

punktu od prostej, dwóch prostych równoległych; 
 zna określenie kąta i podział kątów ze względu na ich miarę; 
 zna pojęcie kątów przyległych i kątów wierzchołkowych oraz potrafi 

zastosować własności tych kątów w rozwiązywaniu prostych zadań; 
 zna pojęcie dwusiecznej kąta i symetralnej odcinka, potrafi zastosować 

własność dwusiecznej kąta oraz symetralnej odcinka w rozwiązywaniu 
prostych zadań,  

 umie skonstruować dwusieczną danego kąta i symetralną danego 
odcinka; 

 zna własności kątów utworzonych między dwiema prostymi 
równoległymi, przeciętymi trzecią prostą i umie zastosować je 
w rozwiązywaniu prostych zadań; potrafi uzasadnić równoległość 
dwóch prostych, znajdując równe kąty odpowiadające; 

 zna twierdzenie Talesa i rozwiązuje proste zadania, wykorzystując  to 
twierdzenie; 

 zna twierdzenie odwrotne do twierdzenia Talesa i potrafi je stosować 
do uzasadnienia równoległości odpowiednich odcinków lub prostych; 

 potrafi rozwiązywać proste zadania geometryczne wykorzystując: 
twierdzenie Talesa, wnioski z niego wypływające, twierdzenie 
odwrotne do twierdzenia Talesa; 

 zna definicję koła i okręgu, poprawnie posługuje się terminami: 
promień, średnica, łuk, środek okręgu;  

 potrafi określić wzajemne położenie dwóch okręgów; 
 określa wzajemne położenie okręgów  w zadaniach np., mając dane 

promienie tych okręgów oraz odległość ich środków 

Uczeń: 
 rozwiązuje trudniejsze zadania  stosując 

zależności między okręgami; 
 stosuje własności stycznej do okręgu do 

rozwiązywania trudniejszych zadań; 
 potrafi skonstruować styczną do okręgu, 

przechodzącą przez punkt leżący w 
odległości większej od środka okręgu niż 
długość promienia okręgu; potrafi 
skonstruować styczną do okręgu 
przechodzącą przez punkt leżący na 
okręgu;  

 potrafi rozwiązywać zadania o średnim 
stopniu trudności dotyczące okręgów, 
stycznych, kątów środkowych i  wpisanych  
z zastosowaniem poznanych twierdzeń; 

 umie udowodnić twierdzenie Talesa, 
twierdzenie odwrotne do twierdzenia 
Talesa; 

 potrafi rozwiązywać zadania geometryczne 
o średnim stopniu trudności z 
zastosowaniem twierdzenia Talesa, 
twierdzenia odwrotnego do twierdzenia 
Talesa, oraz innych twierdzeń; 

 potrafi uzasadnić, że symetralna odcinka 
jest zbiorem punktów płaszczyzny 
równoodległych od końców odcinka; 

 potrafi uzasadnić, że każdy punkt należący 
do dwusiecznej kąta leży w równej 
odległości od ramion tego kąta;  

 potrafi udowodnić twierdzenie o 
symetralnych boków i twierdzenie o 

Uczeń: 
 wie, co to jest kąt dopisany do 

okręgu; umie udowodnić 
twierdzenie o kącie 
dopisanym do okręgu; 

 umie przeprowadzić dowód 
twierdzenia Talesa; 

 umie udowodnić twierdzenia 
o kątach środkowych i 
wpisanych; 

 potrafi rozwiązywać 
nietypowe zadania 
o podwyższonym stopniu 
trudności  np. stosuje 
twierdzenia o związkach 
miarowych podczas 
rozwiązywania zadań, które 
wymagają przeprowadzenia 
dowodu; 

 stosuje własności 
podobieństwa i przystawania 
figur podczas rozwiązywania 
zadań problemowych które 
wymagają niestandardowych 
metod pracy oraz 
niekonwencjonalnych 
pomysłów ; 

 potrafi udowodnić 
twierdzenie o środkowych 
w trójkącie; 

 potrafi udowodnić 
twierdzenie dotyczące 
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 potrafi określić wzajemne położenie prostej i okręgu; 
 zna określenie stycznej do okręgu; 
 zna i stosuje własności stycznej do okręgu do rozwiązywania prostych 

zadań; 
 określa liczbę punktów wspólnych prostej i okręgu przy danych 

warunkach; 
 rozpoznaje kąty wpisane i środkowe w okręgu oraz wskazuje łuki, na 

których są one oparte; 
 posługuje się terminami: kąt wpisany w koło, kąt środkowy koła; zna 

twierdzenia dotyczące kątów wpisanych i środkowych  i umie je 
zastosować  przy rozwiązywaniu prostych zadań; 

 zna podział trójkątów ze względu na boki i kąty; 
 zna i stosuje twierdzenie o sumie miar kątów w trójkącie; 
 zna warunek na długość odcinków, z których można zbudować trójkąt; 

sprawdza, czy z trzech odcinków o danych długościach można 
zbudować trójkąt; 

 zna twierdzenie dotyczące odcinka łączącego środki dwóch boków 
trójkąta i potrafi je zastosować w rozwiązywaniu prostych zadań; 

 zna twierdzenie Pitagorasa i umie je zastosować w rozwiązywaniu 
prostych zadań; 

 zna twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa i wykorzystuje je 
do sprawdzenia, czy dany trójkąt jest prostokątny; 

 umie narysować wysokości w trójkącie i wie, że wysokości (lub ich 
przedłużenia) przecinają się w jednym punkcie; 

 zna twierdzenie o środkowych w trójkącie oraz potrafi je zastosować 
przy rozwiązywaniu prostych zadań; 

 zna pojęcie środka ciężkości trójkąta; 
 zna twierdzenie o symetralnych boków w trójkącie; wie, że punkt 

przecięcia symetralnych boków trójkąta jest środkiem okręgu 
opisanego na trójkącie i potrafi skonstruować ten okrąg; 

 zna twierdzenie o dwusiecznych kątów w trójkącie;  wie, że punkt 
przecięcia się dwusiecznych kątów w trójkącie jest środkiem okręgu 
wpisanego w ten trójkąt i potrafi skonstruować ten okrąg; 

 potrafi rozwiązywać proste zadania geometryczne dotyczące trójkątów, 
wykorzystując znane ( z gimnazjum) wzory na pole trójkąta i poznane 
wcześniej twierdzenia  w szczególności twierdzenie Pitagorasa oraz 
własności okręgu wpisanego w trójkąt i okręgu opisanego na trójkącie; 

dwusiecznych kątów w trójkącie; 
 przeprowadza dowód twierdzenia o sumie 

miar kątów w trójkącie 
 potrafi udowodnić twierdzenie o odcinku 

łączącym środki boków w trójkącie; 
 stosuje cechy przystawania trójkątów do 

rozwiązywania trudniejszych zadań 
geometrycznych; 

 wykorzystuje podobieństwo trójkątów do 
rozwiązywania praktycznych problemów; 

 potrafi rozwiązywać zadania 
geometryczne, wykorzystując cechy 
podobieństwa trójkątów, twierdzenie o 
polach figur podobnych i uwzględniając 
wcześniej poznane twierdzenia 
geometryczne; 

 rozwiązuje zadania o średnim  stopniu 
trudności dotyczące trójkątów; 

 potrafi rozwiązywać zadania złożone, 
wymagające wykorzystania równocześnie 
kilku poznanych własności i twierdzeń . 
 

wysokości w trójkącie 
prostokątnym poprowadzonej 
na przeciwprostokątną; 

 dowodzi twierdzenia 
dotyczące kątów w okręgu. 
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potrafi obliczyć wysokość trójkąta, korzystając ze wzoru na pole; 
 zna i stosuje przy rozwiązywaniu prostych zadań własności i wzory 

dotyczące trójkąta równobocznego,  prostokątnego i  
równoramiennego ; rozwiązuje zadania dotyczące okręgu wpisanego w 
trójkąt prostokątny lub równoboczny oraz okręgu opisanego na w/w 
trójkątach; 

 zna trzy cechy przystawania trójkątów ; 
 uzasadnia przystawanie trójkątów, wykorzystując cechy przystawania; 
 wykorzystuje cechy przystawania trójkątów do rozwiązywania prostych 

zadań; 
 zna cechy podobieństwa trójkątów;  
 rozpoznaje trójkąty podobne i uzasadnia podobieństwo trójkątów, 

wykorzystując cechy podobieństwa; 
  umie obliczyć skalę podobieństwa trójkątów podobnych; 
 zapisuje proporcje boków w trójkątach podobnych; 
 wykorzystuje podobieństwo trójkątów do rozwiązywania 

elementarnych zadań; 
 wykorzystuje (także w kontekstach praktycznych) cechy podobieństwa 

trójkątów (proste przypadki); 
 sprawdza, czy dane figury są podobne; 
 oblicza długości boków figur podobnych; 
 posługuje się pojęciem skali do obliczania odległości i powierzchni 

przedstawionych za pomocą planu lub mapy; 
 zna i stosuje w zadaniach twierdzenie o stosunku pól figur podobnych; 
 wskazuje w wielokątach odcinki proporcjonalne; 

 

 

 

 

 

 



17 
 

DZIAŁ 7. SUMY ALGEBRAICZNE.WIELOMIANY 
Wymagania podstawowe Wymagania dopełniające Wymagania wykraczające 

Uczeń 
 rozpoznaje jednomiany i sumy algebraiczne; 
 zna pojęcie jednomianu jednej zmiennej i potrafi określić stopień tego 

jednomianu; potrafi wskazać jednomiany podobne;  
 potrafi rozpoznać wielomian jednej zmiennej rzeczywistej;  
 potrafi uporządkować wielomian (malejąco lub rosnąco); potrafi określić 

stopień wielomianu jednej zmiennej; 
 potrafi obliczyć wartość wielomianu dla danej wartości zmiennej; oblicza 

wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych  
 redukuje wyrazy podobne w sumie algebraicznej; dodaje, odejmuje i 

mnoży sumy algebraiczne; potrafi wykonać dodawanie, odejmowanie, 
mnożenie wielomianów; przekształca wyrażenia algebraiczne, 
uwzględniając kolejność wykonywania działań 

 przekształca wyrażenie algebraiczne  i wielomiany z zastosowaniem 
wzorów skróconego mnożenia; stosuje wzory skróconego mnożenia do 
wykonywania działań na liczbach postaci cba  

 potrafi rozpoznać wielomiany równe; 
 potrafi rozwiązywać proste zadania, w których wykorzystuje się 

twierdzenie o równości wielomianów;  
 potrafi sprawdzić czy podana liczba jest pierwiastkiem wielomianu; 
 potrafi określić krotność pierwiastka wielomianu danego w postaci 

iloczynowej; 
 przedstawia trójmian kwadratowy w postaci iloczynowej 
 potrafi rozłożyć wielomian na czynniki poprzez wyłączanie wspólnego 

czynnika poza nawias, zastosowanie wzorów skróconego mnożenia:  
(a –b)2 , (a + b)2 , (a – b)(a + b) 
zastosowanie metody grupowania wyrazów; 

 potrafi rozwiązywać równania wielomianowe, które wymagają 
umiejętności rozkładania wielomianów na czynniki wymienionych w 
poprzednim punkcie w tym rozwiązuje równania wyższych stopni, 
korzystając z definicji pierwiastka i własności iloczynu: m.in. korzysta z 
definicji pierwiastka do rozwiązywania równań typu x3= –8  oraz korzysta z 
własności iloczynu przy rozwiązywaniu równań typu  x(x + 1)(x – 7)= 0; 

 rozwiązuje proste zadania tekstowe prowadzące do równań 
wielomianowych. 

Uczeń 
 rozwiązuje zadania tekstowe o średnim 

stopniu trudności prowadzące do równań 
wielomianowych; 

 rozwiązuje trudniejsze  równania wyższych 
stopni, stosując zasadę wyłączania 
wspólnego czynnika przed nawias i wzory 
skróconego mnożenia; 

 potrafi rozwiązywać równania 
dwukwadratowe; 

 potrafi rozwiązywać proste zadania 
dotyczące własności wielomianów, w których 
występują parametry. 

Uczeń: 
 rozwiązuje zadania o znacznym 

stopniu trudności dotyczące 
rozwiązywania równań 
wyższego stopnia; 

 korzystając z wykresu 
wielomianu, podaje miejsca 
zerowe, zbiór argumentów, dla 
których wielomian przyjmuje 
wartości dodatnie/ujemne/ 
niedodatnie/nieujemne; 

 rozwiązuje zadania tekstowe z 
zastosowaniem wykresu lub 
wzoru wielomianu; 

 potrafi rozkładać wielomian na 
czynniki korzystając ze wzorów 
skróconego mnożenia:  
a3 + b3 , a3 – b3 ; 

 potrafi sprawnie dzielić 
wielomian przez wielomian; 

 zna, stosuje I potrafi udowodnić 
twierdzenie Bezouta; 

 potrafi rozwiązywać 
nierówności wielomianowe; 

 potrafi rozwiązywać zadania 
dotyczące wielomianów 
wymagające 
niekonwencjonalnych metod 
lub pomysłów, a także zadania 
o podwyższonym stopniu 
trudności z zastosowaniem 
poznanej wiedzy. 
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DZIAL 8.   FUNKCJE WYMIERNE 
Wymagania podstawowe Wymagania dopełniające Wymagania wykraczające 

Uczeń: wskazuje wielkości odwrotnie proporcjonalne  
 stosuje zależność między wielkościami odwrotnie proporcjonalnymi do 

rozwiązywania prostych zadań; 
 wyznacza współczynnik proporcjonalności; 
 podaje wzór proporcjonalności odwrotnej, znając współrzędne punktu 

należącego do wykresu; 

 szkicuje wykres funkcji 
x
axf )( , gdzie 0a  i podaje jej własności 

(dziedzinę, zbiór wartości, przedziały monotoniczności); 

 szkicuje wykresy funkcji q
x
axf )( oraz 

px
axf


)(  i odczytuje jej 

własności; 
 wyznacza asymptoty wykresu powyższych funkcji ; 
 dobiera wzór funkcji do jej wykresu; 

 korzysta ze wzoru i wykresu  funkcji 
x
axf )( do interpretacji zagadnień 

związanych    z wielkościami odwrotnie proporcjonalnymi; 
 wyznacza dziedzinę prostego wyrażenia wymiernego; 
 oblicza wartość wyrażenia wymiernego dla danej wartości zmiennej; 
 skraca i rozszerza proste wyrażenia wymierne; 
 wykonuje działania na wyrażeniach wymiernych (proste przypadki) i 

podaje odpowiednie założenia; 
 rozwiązuje proste równania wymierne, prowadzące do równań 

liniowych lub kwadratowych, np.  
 wykorzystuje wyrażenia wymierne do rozwiązywania prostych zadań 

tekstowych. 

 rozwiązuje zadania tekstowe, stosując 
proporcjonalność odwrotną; 

 szkicuje wykres funkcji 
x
axf )(  w 

podanych przedziałach ; 
 wyznacza współczynnik a tak, aby funkcja 

x
axf )(  spełniała podane warunki; 

 wyznacza wzory funkcji q
x
axf )(  oraz

px
axf


)( spełniających podane warunki; 

 wykonuje działania  o średnim stopniu 
trudności na wyrażeniach wymiernych i 
podaje odpowiednie założenia; 

 przekształca wzory, stosując działania na 
wyrażeniach wymiernych; 

 rozwiązuje równania wymierne o średnim 
stopniu trudności; 

 wykorzystuje wyrażenia wymierne do 
rozwiązywania trudniejszych zadań 
tekstowych; 

 wykorzystuje wielkości odwrotnie 
proporcjonalne do rozwiązywania zadań 
tekstowych dotyczących prędkości. 

 rozwiązuje zadania o 
znacznym stopniu trudności 
dotyczące funkcji i wyrażeń 
wymiernych; 

 przekształca wzór funkcji 
homograficznej do postaci 
kanonicznej i szkicuje wykres 

funkcji q
px

axf 


)(  oraz 

podaje jej własności. 
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DZIAŁ 9.  FUNKCJE WYKŁADNICZE I LOGARYTMY 
Wymagania podstawowe Wymagania dopełniające Wymagania wykraczające 

 zapisuje daną liczbę w postaci potęgi o wykładniku wymiernym; 
 zamienia pierwiastki na potęgi o wykładniku wymiernym i odwrotnie; 
 zapisuje daną liczbę w postaci potęgi o danej podstawie; 
 oblicza potęgi o wykładnikach wymiernych i stosuje prawa działań na 

potęgach o wykładnikach wymiernych; 
 upraszcza wyrażenia, stosując prawa działań na potęgach (proste 

przypadki); 
 porównuje liczby przedstawione w postaci potęg (proste przypadki); 
  wykorzystuje podstawowe własności potęg (również w zagadnieniach 

związanych z innymi dziedzinami wiedzy, np. fizyką, chemią, 
informatyką); 

 zna definicję funkcji wykładniczej; 
 potrafi odróżnić funkcję wykładniczą od innych funkcji; 
 szkicuje wykresy funkcji wykładniczych dla różnych podstaw; 
 potrafi opisać własności funkcji wykładniczej na podstawie jej wykresu; 
 potrafi przekształcać wykresy funkcji wykładniczych (SOX, SOY, 

przesunięcie równoległe o dany wektor); 
 wyznacza wartości funkcji wykładniczej dla podanych argumentów; 
 sprawdza, czy punkt należy do wykresu funkcji wykładniczej; 
 wyznacza wzór funkcji wykładniczej i szkicuje jej wykres, znając 

współrzędne punktu należącego do jej wykresu; 
 szkicuje wykres funkcji wykładniczej, stosując przesunięcie o wektor i 

określa jej własności; 
 szkicuje wykres funkcji, będący efektem jednego przekształcenia 

wykresu funkcji wykładniczej i określa jej własności; 
 zna definicję logarytmu i potrafi obliczać logarytmy bezpośrednio z 

definicji; 
 stosuje równości wynikające z definicji logarytmu do prostych obliczeń; 
 wyznacza podstawę logarytmu lub liczbę logarytmowaną, gdy dana jest 

jego wartość ; 
 wykorzystuje definicję logarytmu i stosuje w obliczeniach wzory na 

logarytm iloczynu, logarytm ilorazu i logarytm potęgi o wykładniku 
naturalnym; 

 upraszcza wyrażenia o średnim stopniu 
trudności , stosując prawa działań na 
potęgach; 

 porównuje liczby przedstawione w postaci 
potęg (trudniejsze przypadki); 

 sprawnie wykonuje działania na potęgach 
o wykładniku wymiernym; 

 odczytuje rozwiązania nierówności na 
postawie wykresów funkcji wykładniczych; 

 potrafi stosować własności logarytmów 
w trudniejszych obliczeniach; 

 podaje odpowiednie założenia dla 
podstawy logarytmu lub liczby 
logarytmowanej; 

 podaje przybliżoną wartość logarytmów 
dziesiętnych z wykorzystaniem tablic; 

 stosuje twierdzenie o logarytmie iloczynu, 
ilorazu i potęgi do uzasadnienia równości 
wyrażeń; 

  posługuje się funkcjami wykładniczymi   do 
opisu zjawisk fizycznych, chemicznych, a 
także w zagadnieniach osadzonych w 
kontekście praktycznym; 

 potrafi rozwiązywać graficznie proste 
równania oraz nierówności z 
wykorzystaniem wykresu  funkcji 
wykładniczej. 

 
 

 dowodzi twierdzenia o 
logarytmach; 

 wykorzystuje twierdzenie o 
zmianie podstawy logarytmu 
w zadaniach  ; 

 rozwiązuje zadania o 
znacznym stopniu trudności 
dotyczące funkcji wykładniczej 
i logarytmicznej; 

 potrafi wykorzystać pojęcie 
logarytmu (a także cechy i 
mantysy logarytmu 
dziesiętnego) w zadaniach 
praktycznych. 
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DZIAŁ 10. CIĄGI 
Wymagania podstawowe Wymagania dopełniające Wymagania wykraczające 

Uczeń: 
 zna definicję ciągu (ciągu liczbowego); 
 potrafi wyznaczyć dowolny wyraz ciągu liczbowego określonego 

wzorem ogólnym; 
 wyznacza wyrazy ciągu określonego słownie; 
 wyznacza kolejne wyrazy ciągu, gdy danych jest kilka jego 

początkowych wyrazów; 
 wyznacza wzór ogólny ciągu, mając danych kilka jego początkowych 

wyrazów (proste przypadki); 
 potrafi sprawdzić czy dana liczba jest wyrazem ciągu; 
  potrafi określić, którym wyrazem ciągu jest dana liczba; 
 potrafi określić ile wyrazów ujemnych, dodatnich, mniejszych lub 

większych od danej liczby ma podany ciąg; 
 potrafi sprawdzić, które wyrazy ciągu należą do danego przedziału; 
 wyznacza wyraz  np. 1na ciągu; 
 potrafi narysować wykres ciągu liczbowego określonego wzorem 

ogólnym; 
 potrafi podać własności ciągu liczbowego na podstawie jego wykresu; 
 podaje przykłady ciągów monotonicznych, których wyrazy spełniają 

dane warunki; 
 potrafi zbadać na podstawie definicji monotoniczność ciągu 

określonego wzorem ogólnym; 
 uzasadnia, że dany ciąg nie jest monotoniczny, mając dane jego kolejne 

wyrazy 
 zna definicję ciągu arytmetycznego; 
 podaje przykłady ciągów arytmetycznych; 
 bada, czy dany ciąg jest arytmetyczny (proste przypadki) 
 zna  i stosuje wzór na n-ty wyraz ciągu arytmetycznego, np.  wyznacza 

wyrazy ciągu arytmetycznego, mając dany pierwszy wyraz i różnicę;   
wyznacza wzór ogólny ciągu arytmetycznego, mając dane dowolne dwa 
jego wyrazy; wyznacza wzór na n-ty wyraz ciągu arytmetycznego  np.  
liczb dwucyfrowych, które przy dzieleniu przez 3 dają resztę 2; 

Uczeń: 
 potrafi rozwiązywać równania, w których w 

jednej  ze stron można zastosować wzór na 
sumę ciągu geometrycznego lub 
arytmetycznego; 

 potrafi rozwiązywać zadania o średnim 
stopniu trudności  dotyczące ciągu 
arytmetycznego i geometrycznego; 

 potrafi stosować procent prosty i składany 
w zadaniach o średnim stopniu trudności 
dotyczących oprocentowania lokat i 
kredytów; 

  potrafi rozwiązywać zadania mieszane 
dotyczące ciągu arytmetycznego i 
geometrycznego; 

 potrafi rozwiązywać różne zadania 
dotyczące ciągu arytmetycznego lub ciągu 
geometrycznego, które wymagają 
rozwiązania układów równań o 
podwyższonym stopniu trudności.  

 

Uczeń: 
 rozwiązuje zadania o 

podwyższonym stopniu 
trudności dotyczące 
monotoniczności ciągu; 

 wyznacza wyrazy ciągu 
określonego rekurencyjnie; 

 dowodzi wzór na sumę n 
początkowych wyrazów ciągu 
arytmetycznego; 

 stosuje średnią geometryczną 
do rozwiązywania zadań ; 

 rozwiązuje zadania o 
znacznym stopniu trudności 
dotyczące ciągów. 
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 potrafi wykorzystać średnią arytmetyczną do obliczenia wyrazu 
środkowego ciągu arytmetycznego; 

 zna wzór na sumę n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego i i  
potrafi stosować go w obliczeniach; 

 zna definicję ciągu geometrycznego; 
 podaje przykłady ciągów geometrycznych; 
 bada, czy dany ciąg jest geometryczny (proste przypadki); 
 zna  i stosuje wzór na n-ty wyraz ciągu geometrycznego np.: wyznacza 

wzór ogólny ciągu geometrycznego, mając dane dowolne dwa jego 
wyrazy lub mając dany pierwszy wyraz i iloraz; 

 zna i potrafi stosować w rozwiązywaniu zadań wzór na sumę n 
kolejnych początkowych wyrazów ciągu geometrycznego; 

 potrafi wykorzystać średnią geometryczną do obliczenia wyrazu 
środkowego ciągu geometrycznego; 

 wyznacza wartości zmiennych tak, aby wraz z podanymi wartościami 
tworzyły ciąg arytmetyczny lub geometryczny; 

 określa monotoniczność ciągu arytmetycznego i geometrycznego; 
 stosuje własności ciągu arytmetycznego lub geometrycznego do 

rozwiązywania prostych zadań 
 wykonuje obliczenia procentowe, oblicza podatki, zyski z lokat – 

również złożonych na procent składany i na okres krótszy niż rok; 
oblicza wysokość kapitału przy różnym okresie kapitalizacji; oblicza 
oprocentowanie lokaty (proste przypadki). 

 

DZIAŁ 11. TRYGONOMETRIA 
Wymagania podstawowe Wymagania dopełniające Wymagania wykraczające 

Uczeń:  
 podaje definicje funkcji trygonometrycznych kąta ostrego w trójkącie 

prostokątnym; 
 potrafi obliczyć wartości funkcji trygonometrycznych kąta ostrego w 

trójkącie prostokątnym o danych długościach boków ; 
 potrafi korzystać z przybliżonych wartości funkcji trygonometrycznych 

(odczytanych z tablic lub obliczonych za pomocą kalkulatora); 
 oblicza miarę kąta ostrego, dla której funkcja trygonometryczna 

przyjmuje daną wartość (miarę dokładną albo – korzystając z tablic lub 
kalkulatora – przybliżoną); 

Uczeń: 
 oblicza wartości funkcji 

trygonometrycznych kątów ostrych w 
bardziej złożonych sytuacjach; 

 stosuje funkcje trygonometryczne do 
rozwiązywania zadań praktycznych o 
podwyższonym stopniu trudności; 

 rozwiązuje trójkąty prostokątne w bardziej 
złożonych sytuacjach; 

 oblicza wartości pozostałych funkcji 

Uczeń: 
 rozwiązuje zadania o 

podwyższonym stopniu 
trudności dotyczące funkcji 
trygonometrycznych, 
wymagające niekonwencjo-
nalnych pomysłów i metod. 



22 
 

 podaje wartości funkcji trygonometrycznych kątów 30°, 45°, 60°; 
 potrafi obliczać wartości wyrażeń zawierających funkcje 

trygonometryczne kątów o miarach  30°, 45°, 60°; 
 korzysta z własności funkcji trygonometrycznych w łatwych 

obliczeniach geometrycznych;  rozwiązuje trójkąty prostokątne w 
prostych zadaniach; 

 stosuje funkcje trygonometryczne do rozwiązywania prostych zadań 
osadzonych w kontekście praktycznym; 

 zaznacza kąt w układzie współrzędnych; 
 zna definicje sinusa, cosinusa, tangensa i cotangensa dowolnego kata 

wypukłego;; 
 wykorzystuje definicje oraz wyznacza wartości funkcji sinus, cosinus i 

tangens kątów o miarach od 0° do 180° , np.: 
- wyznacza wartości funkcji trygonometrycznych kąta, gdy dane są 
współrzędne punktu leżącego na jego końcowym ramieniu 
- potrafi wyznaczyć (korzystając z definicji) wartości funkcji 
trygonometrycznych takich kątów wypukłych, jak: 120,135, 150; 

 zna znaki funkcji trygonometrycznych kątów wypukłych, różnych od 
90; zna wartości funkcji trygonometrycznych ( o ile istnieją) kątów 
o miarach: 0, 90, 180; 

 potrafi obliczyć wartości pozostałych funkcji trygonometrycznych kąta 
wypukłego, gdy dana jest wartość jednej z nich: sinus lub cosinus; 

 zna i potrafi stosować proste zależności między funkcjami 
trygonometrycznymi:  (w odniesieniu do kąta wypukłego):  

 
np. do upraszczania wyrażeń zawierających funkcje trygonometryczne 

 zna wzory redukcyjne dla kąta 90- ,  90+     oraz 180– ; 
  potrafi  stosować  poznane  wzory redukcyjne   w obliczaniu wartości 

wyrażeń; 
 potrafi zastosować poznane wzory redukcyjne w zadaniach 

geometrycznych; 
 potrafi zbudować kąt wypukły znając wartość jednej z funkcji 

trygonometrycznych tego kąta. 

trygonometrycznych, mając dany tangens  
kąta; 

 uzasadnia związki między funkcjami 
trygonometrycznymi; 

 potrafi dowodzić różne tożsamości -
trygonometryczne; 

 potrafi wykorzystać kilka zależności -
trygonometrycznych w rozwiązaniu 
zadania; 

 potrafi rozwiązywać zadania o średnim 
stopniu trudności, wykorzystując także 
wcześniej poznaną wiedzę o figurach 
geometrycznych. 
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DZIAŁ 12.  PLANIMETRIA CZ.2 (POLA FIGUR; CZWOROKĄTY I INNE WIELOKĄTY) 
Wymagania podstawowe Wymagania dopełniające Wymagania wykraczające 

Uczeń:  
 oblicza pola figur, stosując zależności między okręgami (proste 

przypadki); 
 podaje i stosuje wzory na długość okręgu, długość łuku, pole koła i pole 

wycinka koła,  umie zastosować te wzory przy rozwiązywaniu prostych 
zadań; 

 zna i przekształca  różne  wzory na pole trójkąta:  

P =
4

32a , gdzie a – długość boku trójkąta równobocznego 

P = ))()(( cpbpapp  , gdzie p = 
2

cba  ; 

P = 
2
1

aha,  

P = 
2
1

absin, gdzie   (0, 180) 

 P = 
R4

abc
, 

 P = pr,  

P = )cp)(bp)(ap(p  , gdzie p = 
2

cba 
; 

 oblicza pole trójkąta, dobierając odpowiedni wzór (proste przypadki); 
 potrafi rozwiązywać proste zadania geometryczne dotyczące trójkątów, 

wykorzystując wzory na pole trójkąta i poznane wcześniej twierdzenia, 
w szczególności twierdzenie Pitagorasa oraz własności okręgu 
wpisanego w trójkąt i okręgu opisanego na trójkącie; 

 korzysta z własności funkcji  trygonometrycznych w łatwych 
obliczeniach geometrycznych  związanych z trójkątami , w tym ze 
wzoru na pole trójkąta ostrokątnego o danych dwóch bokach i kącie 
między nimi.; 

 zna podział czworokątów; 
 potrafi wyróżnić wśród trapezów: trapezy prostokątne i trapezy 

równoramienne; poprawnie posługuje się takimi określeniami jak: 
podstawa, ramię, wysokość trapezu; 

Uczeń: 
 stosuje wzory na długość okręgu, długość 

łuku okręgu, pole koła i pole wycinka koła 
do obliczania pól i obwodów figur  w 
trudniejszych zadaniach; 

 oblicza pole figury, stosując zależności 
między okręgami; 

 potrafi wyprowadzić wzór na pole trójkąta 
równobocznego i wzory:  

P = 
2
1

absin, 

P = pr, gdzie p = 
2

cba  , ze wzoru  

P = 
2
1 aha; 

 potrafi wyprowadzić wzory na pole 
równoległoboku; rombu, trapezu; 

 potrafi rozwiązywać zadania geometryczne 
o średnim stopniu trudności, wykorzystując 
wzory na pola trójkątów i czworokątów, w 
tym również z wykorzystaniem poznanych 
własności trójkątów i czworokątów; 

 wykorzystuje umiejętność wyznaczania pól 
trójkątów do obliczania pól innych 
wielokątów; 

 wykorzystuje funkcje trygonometryczne do 
wyznaczania pól czworokątów w zadaniach 
o średnim stopniu trudności; 

 potrafi rozwiązywać zadania złożone, 
wymagające wykorzystania równocześnie 
kilku poznanych własności. 

Uczeń: 
 potrafi rozwiązywać 

nietypowe zadania geome-
tryczne o podwyższonym 
stopniu trudności z 
wykorzystaniem wzorów na 
pola figur i innych twierdzeń; 

 umie udowodnić własności 
figur geometrycznych w 
oparciu o poznane 
twierdzenia. 
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 wie, że suma kątów przy każdym ramieniu trapezu jest równa 180 i 
umie tę własność wykorzystać w rozwiązywaniu prostych zadań; 

 zna twierdzenie o odcinku łączącym środki ramion trapezu i umie 
zastosować je w rozwiązywaniu prostych zadań; 

 potrafi rozwiązywać proste zadania dotyczące własności trapezów, w 
tym również z wykorzystaniem twierdzenia Pitagorasa; 

 zna podstawowe własności równoległoboków  i umie je stosować w 
rozwiązywaniu prostych zadań; 

 wie, jakie własności ma romb; 
 zna własności prostokąta i kwadratu; 
 wie, czym charakteryzuje się deltoid; 
 rozumie co to znaczy, że wielokąt jest wpisany w okrąg, wielokąt jest 

opisany na okręgu; 
 podaje wzory na pole kwadratu, prostokąta, równoległoboku, rombu i 

trapezu i zna własności tych figur 
 potrafi rozwiązywać proste zadania geometryczne dotyczące trójkątów 

i czworokątów wykorzystując wzory na pola i poznane wcześniej 
twierdzenia; 

 korzysta z własności funkcji  trygonometrycznych w łatwych 
obliczeniach geometrycznych;  

 zna określenie wielokąta i przekątnej wielokąta, umie zastosować wzór 
na liczbę przekątnych wielokąta i sumę kątów wewnętrznych 
wielokąta; 

 zna pojęcie wielokąta foremnego i potrafi rozróżnić takie wielokąty; 
umie zastosować wzór na miarę kąta wewnętrznego wielokąta 
foremnego. 

 

 

 

 

 



25 
 

DZIAŁ 13. GEOMETRIA ANALITYCZNA 
Wymagania podstawowe Wymagania dopełniające Wymagania wykraczające 

Uczeń:  
 zna wzory na długość i środek odcinka w układzie współrzędnych; 
 wyznacza współrzędne środka odcinka;  
  oblicza odległość punktów w układzie współrzędnych; 
 oblicza odwód wielokąta, mając dane współrzędne jego wierzchołków; 
 stosuje wzór na odległość między punktami  i środek odcinka do 

rozwiązywania prostych zadań; 
 zna wzory na postać kierunkowa i ogólną prostej; 
 potrafi zamienić postać ogólną prostej  na postać kierunkową (o ile taka 

istnieje) i odwrotnie; 
 potrafi sporządzić wykres  prostej; 
 potrafi interpretować współczynniki w postaci kierunkowej prostej; 
 wyznacza równanie prostej przechodzącej przez dwa dane punkty (w 

postaci kierunkowej lub ogólnej); 
 potrafi wyznaczyć algebraicznie punkty przecięcia prostej  z osiami 

układu; 
 potrafi sprawdzić algebraicznie czy punkt o danych współrzędnych 

należy do  prostej; 
 potrafi znaleźć równanie prostej o zadanych własnościach  
 stosuje związek między współczynnikiem kierunkowym a kątem 

nachylenia prostej do osi OX; 
  bada równoległość i prostopadłość prostych na podstawie ich równań 

kierunkowych; 
 wyznacza równanie prostej, która jest równoległa lub prostopadła do 

prostej danej w postaci kierunkowej i przechodzi przez dany punkt; 
  oblicza współrzędne punktu przecięcia dwóch prostych; 
 rysuje figury symetryczne w danej symetrii osiowej; 
 konstruuje figury symetryczne w danej symetrii środkowej; 
 określa liczbę i wskazuje osi symetrii figury;; 
 wskazuje środek symetrii figury; 
  znajduje obrazy niektórych figur geometrycznych (punktu, prostej, 

odcinka, okręgu, trójkąta itp.) w symetrii osiowej względem osi układu 
współrzędnych i symetrii środkowej względem początku 

             układu. 

Uczeń: 
 stosuje własności środka okręgu opisanego 

na trójkącie w trudniejszych  zadaniach z 
geometrii analitycznej ; 

 potrafi wykorzystać  wzory na długość i 
środek odcinka oraz równanie prostej 
w zadaniach o średnim stopniu trudności;. 

 stosuje własności symetrii osiowej i 
środkowej do rozwiązywania trudniejszych 
zadań. 

Uczeń: 
 stosuje przesunięcie figury o 

wektor do rozwiązywania 
zadań; 

 podaje środek obrotu i kąt 
obrotu w prostych sytuacjach; 

 zna i posługuje się równaniem 
okręgu w rozwiązywaniu 
zadań; 

 potrafi rozwiązywać zadania o 
podwyższonym stopniu 
trudności dotyczące prostych i  
okręgów  w układzie 
współrzędnych; 

 rozwiązuje zadania nietypowe, 
o podwyższonym stopniu 
trudności, w tym zadania z 
parametrem. 
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 stosuje własności środka okręgu opisanego na trójkącie w prostych  
zadaniach z geometrii analitycznej  

 stosuje własności symetrii osiowej i środkowej do rozwiązywania 
prostych zadań 

  potrafi zastosować wzory na długość i środek odcinka oraz równanie 
prostej  do rozwiązywania prostych zadań 

 
 

14. STATYSTYKA 
 

Wymagania podstawowe 
 

Wymagania dopełniające Wymagania wykraczające 

Uczeń: 
 potrafi odczytywać dane statystyczne z tabel, diagramów i wykresów; 
 potrafi przedstawiać dane empiryczne w postaci tabel, diagramów i 

wykresów; 
 potrafi obliczać  medianę i modę z próby;  
 oblicza średnią arytmetyczną,  ważoną i odchylenie standardowe zestawu 

danych (także w przypadku danych odpowiednio pogrupowanych), 
interpretuje te parametry dla danych empirycznych; 

 potrafi określać zależności między odczytanymi danymi. 

Uczeń: 
 potrafi przeprowadzić klasyfikacje danych i 

przedstawić je w postaci szeregu rozdzielczego; 
 potrafi odczytywać dane przedstawione w postaci 

szeregu rozdzielczego; 
 potrafi oszacować średnią, medianę i odchylenie 

standardowe danych przedstawionych w postaci 
szeregu rozdzielczego i na tej podstawie 
wyciągnąć odpowiednie wnioski; 

 potrafi rozwiązywać zadania o podwyższonym 
stopniu trudności związane ze statystyką. 
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15. KOMBINATORYKA I RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA 

 
Wymagania podstawowe 

 
Wymagania dopełniające Wymagania wykraczające 

Uczeń: 
 zlicza obiekty w prostych sytuacjach kombinatorycznych, niewymagających 

użycia wzorów kombinatorycznych, stosuje regułę mnożenia i regułę 
dodawania; 

  zna pojęcie silni, umie stosować wzór silni w rozwiązywaniu zadań; 
  zna i rozumie terminy: doświadczenie losowe, zdarzenie elementarne, 

przestrzeń zdarzeń elementarnych, zdarzenie, zdarzenie pewne, zdarzenie 
niemożliwe, zdarzenie przeciwne, zdarzenia wykluczające się; 

 umie określić (skończoną) przestrzeń zdarzeń elementarnych danego 
doświadczenia losowego i obliczyć jej moc; 

 umie określić jakie zdarzenia elementarne sprzyjają danemu zdarzeniu; 
 potrafi ustalać zdarzenia przeciwne do danych ; 
  potrafi rozpoznawać zdarzenia wykluczające się ; 
  potrafi określać sumę, iloczyn, różnicę zdarzeń ; 
 zna i rozumie aksjomatyczną definicję prawdopodobieństwa; 
 zna własności prawdopodobieństwa i umie je stosować w rozwiązaniach 

prostych zadań; 
  potrafi obliczać prawdopodobieństwa zdarzeń, korzystając z własności 

prawdopodobieństwa ; 
 zna klasyczną definicję prawdopodobieństwa; 
 oblicza prawdopodobieństwa w prostych sytuacjach, stosując klasyczną 

definicję prawdopodobieństwa; 
  zna twierdzenie o prawdopodobieństwie sumy zdarzeń  
  zna i rozumie metodę drzewek oraz potrafi  obliczać prawdopodobieństwa 

zdarzeń, korzystając z metody drzewek   

Uczeń: 
 potrafi  obliczać prawdopodobieństwa zdarzeń, 

korzystając z klasycznej definicji 
prawdopodobieństwa w zadaniach o średnim 
stopniu trudności ; 

 potrafi obliczać prawdopodobieństwa zdarzeń, 
korzystając z metody drzewek ; 

 potrafi  obliczać prawdopodobieństwa zdarzeń, 
korzystając z własności prawdopodobieństwa ; 

 umie rozwiązywać zadania kombinatoryczne o 
średnim stopniu trudności; 

 umie udowodnić twierdzenie mówiące o 
własnościach prawdopodobieństwa; 

 umie rozwiązywać zadania dotyczące rachunku 
prawdopodobieństwa o średnim stopniu 
trudności, z wykorzystaniem wcześniej poznanych 
twierdzeń. 

 
 

Uczeń: 
 zna pojęcia symbol Newtona, 

permutacja, kombinacja,  wariacje z 
powtórzeniami oraz bez powtórzeń 
oraz   stosuje wzory na obliczanie ich 
liczby; 

 potrafi rozwiązywać zadania z 
zastosowaniem twierdzenia o 
prawdopodobieństwie całkowitym ; 

 umie stosować własności 
prawdopodobieństwa do 
rozwiązywania zadań 
“teoretycznych”; 

 potrafi rozwiązywać nietypowe 
zadania dotyczące kombinatoryki i 
rachunku prawdopodobieństwa o 
podwyższonym stopniu trudności, z 
wykorzystaniem poznanych 
twierdzeń. 
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16. STEREOMETRIA 

 
Wymagania podstawowe 

 
Wymagania dopełniające Wymagania wykraczające 

Uczeń: 
 potrafi określić położenie dwóch płaszczyzn w przestrzeni; 
 potrafi określić położenie prostej i płaszczyzny w przestrzeni; 
 potrafi określić położenie dwóch prostych w przestrzeni; 
 umie scharakteryzować prostopadłość prostej i płaszczyzny; 
 umie scharakteryzować prostopadłość dwóch płaszczyzn; 
 rozumie pojęcie kąta miedzy prostą i płaszczyzną; 
 rozumie pojęcie kąta dwuściennego, poprawnie posługuje się terminem “kąt 

liniowy kąta dwuściennego”; 
 zna określenie graniastosłupa; umie wskazać: podstawy, ściany boczne, 

krawędzie podstaw, krawędzie boczne, wysokość, wierzchołki graniastosłupa; 
 zna podział graniastosłupów; 
 umie narysować siatki graniastosłupów prostych; 
 zna określenie ostrosłupa; umie wskazać: podstawę, ściany boczne, krawędzie 

podstaw, krawędzie boczne, wysokość, wierzchołki ostrosłupa; 
 zna podział ostrosłupów; 
 umie narysować siatki ostrosłupów prostych; 
 rozpoznaje w graniastosłupach i ostrosłupach kąty między odcinkami 
(np. krawędziami, krawędziami i przekątnymi, itp.), oblicza miary tych 
kątów; 
 rozpoznaje w graniastosłupach i ostrosłupach kąt między odcinkami 
i płaszczyznami (między krawędziami i ścianami, przekątnymi i ścianami), oblicza 
miary tych kątów 
 rozpoznaje w graniastosłupach i ostrosłupach kąty między ścianami; 
 określa, jaką figurą jest dany przekrój prostopadłościanu płaszczyzną; 
 umie zaznaczać kąty w bryłach (np. kąt między ścianami bocznymi ostrosłupa); 
 rozumie pojęcie objętości bryły; 
 umie obliczać objętość i pole powierzchni  graniastosłupów; 
 umie obliczać objętość i pole powierzchni ostrosłupów; 
 zna określenie walca; umie wskazać: podstawy, powierzchnię boczną, tworzącą, 

wysokość, oś obrotu walca; 

Uczeń: 
 zna i umie stosować twierdzenie o trzech 

prostopadłych; 
 umie znajdować przekroje brył; 
 rozumie określenie przekrój wielościanu (przekrój 

bryły obrotowej); potrafi je stosować w 
rozwiązaniach zadań o średnim stopniu trudności; 

 zna i umie stosować twierdzenia charakteryzujące 
ostrosłup prosty i prawidłowy w zadaniach o 
średnim stopniu trudności; 

 rozumie, co to znaczy, że graniastosłup jest 
wpisany w walec lub opisany na walcu; 

 rozumie, co to znaczy, że kula jest wpisana w 
wielościan (walec, stożek) lub opisana na 
wielościanie (walcu, stożku); 

 potrafi rozwiązywać zadania geometryczne 
dotyczące brył o średnim stopniu trudności, z 
wykorzystaniem wcześniej poznanych twierdzeń. 

Uczeń: 
 umie udowodnić wybrane 

twierdzenia charakteryzujące 
położenie prostych i płaszczyzn w 
przestrzeni; 

 zna określenie i własności rzutu 
równoległego na płaszczyznę; 

 potrafi wykorzystać własności rzutu 
równoległego na płaszczyznę w 
rysowaniu figur płaskich; 

 zna określenie rzutu prostokątnego 
na płaszczyznę i potrafi go stosować 
np. w określaniu odległości między 
dwiema płaszczyznami równoległymi 
lub w określeniu kąta między prostą a 
płaszczyzną; 

 umie udowodnić twierdzenie o 
przekątnych równoległościanu; 

 potrafi udowodnić twierdzenia 
charakteryzujące ostrosłup prosty i 
prawidłowy; 

 potrafi udowodnić twierdzenie o 
trzech prostopadłych; 

 potrafi rozwiązywać nietypowe 
zadania geometryczne dotyczące brył 
o podwyższonym stopniu trudności, z 
wykorzystaniem poznanych 
twierdzeń. 
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 rozumie określenie przekrój osiowy stożka i kąt rozwarcia stożka; 
 rozumie określenie przekrój osiowy walca; 
 zna określenie stożka; umie wskazać: podstawę, powierzchnię boczną, tworzącą, 

wysokość, oś obrotu, wierzchołek stożka; 
  rozpoznaje w walcach i w stożkach kąt między odcinkami oraz kąt między 

odcinkami i płaszczyznami (np. kąt  rozwarcia stożka, kąt między tworzącą a 
podstawą), oblicza miary tych kątów; 

 zna określenie kuli; 
 umie obliczać objętość i pole powierzchni brył obrotowych (stożka, kuli, walca); 
 potrafi rozwiązywać proste zadania geometryczne dotyczące brył, w tym z 

wykorzystaniem trygonometrii i poznanych wcześniej twierdzeń; 
 stosuje trygonometrię do obliczeń długości odcinków, miar kątów, pól 

powierzchni i objętości. 
 


