
Wymagania z przedmiotu matematyka (po gimnazjum) 

kl. III zakres podstawowy  
Oznaczenia: 

K – wymagania konieczne; P – wymagania podstawowe; R – wymagania rozszerzające; D – wymagania dopełniające; W – wymagania wykraczające 

 

 wymagania konieczne (K) dotyczą zagadnień elementarnych, stanowiących swego rodzaju podstawę, zatem powinny być opanowane przez każdego ucznia 

 wymagania podstawowe (P) zawierają wymagania z poziomu (K) wzbogacone o typowe problemy o niewielkim stopniu trudności 

 wymagania rozszerzające (R), zawierające wymagania z poziomów (K) i (P), dotyczą zagadnień bardziej złożonych i nieco trudniejszych 

 wymagania dopełniające (D), zawierające wymagania z poziomów (K), (P) i (R), dotyczą zagadnień problemowych, trudniejszych, wymagających 

umiejętności przetwarzania przyswojonych informacji 

 wymagania wykraczające (W) dotyczą zagadnień trudnych, oryginalnych, wykraczających poza obowiązkowy program nauczania 

 

ocena dopuszczająca –  wymagania na poziomie (K) 

ocena dostateczna –  wymagania na poziomie (K) i (P) 

ocena dobra –  wymagania na poziomie (K), (P) i (R) 

ocena bardzo dobra –  wymagania na poziomie (K), (P), (R) i (D) 

ocena celująca –  wymagania na poziomie (K), (P), (R), (D) i (W) 

 

Temat lekcji Zakres treści Osiągnięcia ucznia 
Poziom 

wymagań 

1. RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA 

1. Reguła mnożenia  reguła mnożenia 

 ilustracja zbioru wyników 

doświadczenia za pomocą drzewa 

Uczeń:  

 wypisuje wyniki danego doświadczenia 

 stosuje regułę mnożenia do wyznaczenia liczby wyników doświadczenia 

spełniających dany warunek  

 przedstawia drzewo ilustrujące zbiór wyników danego doświadczenia 

 

K–P 

K–R 

 

K–R 

2. Permutacje  

 
 definicja permutacji 

 definicja !n  

 liczba permutacji zbioru  

n-elementowego 

Uczeń: 

 wypisuje permutacje danego zbioru 

 oblicza liczbę permutacji elementów danego zbioru 

 przeprowadza obliczenia, stosując definicję silni 

 wykorzystuje permutacje do rozwiązywania zadań 

 

K 

K 

K 

P–D 

3. Wariacje bez powtórzeń 

 
 definicja wariacji bez powtórzeń 

 liczba k-elementowych wariacji 

bez powtórzeń zbioru  

n-elementowego 

Uczeń: 

 oblicza liczbę wariacji bez powtórzeń  

 wykorzystuje wariacje bez powtórzeń do rozwiązywania zadań 

 

K–R 

P–D  
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Temat lekcji Zakres treści Osiągnięcia ucznia 
Poziom 

wymagań 

4. Wariacje  

z powtórzeniami 

 

 definicja wariacji  

z powtórzeniami 

 liczba k-elementowych wariacji  

z powtórzeniami zbioru  

n-elementowego 

Uczeń: 

 oblicza liczbę wariacji z powtórzeniami 

 wykorzystuje wariacje z powtórzeniami do rozwiązywania zadań  

 

K–R 

P–D  

 

5. Reguła dodawania 

 
 reguła dodawania Uczeń: 

 stosuje regułę dodawania do wyznaczenia liczby wyników doświadczenia 

spełniających dany warunek 

 wykorzystuje podstawowe pojęcia kombinatoryki do rozwiązywania zadań 

 

K–R  

 

K–D 

6. Zdarzenia losowe  

 
 pojęcie zdarzenia elementarnego 

 pojęcie przestrzeni zdarzeń 

elementarnych 

 pojęcie zdarzenia losowego 

 wyniki sprzyjające zdarzeniu 

losowemu 

 zdarzenie pewne, zdarzenie 

niemożliwe 

 suma, iloczyn i różnica zdarzeń 

losowych 

 zdarzenia wykluczające się 

 zdarzenie przeciwne 

Uczeń: 

 określa przestrzeń zdarzeń elementarnych 

 podaje wyniki sprzyjające danemu zdarzeniu losowemu 

 określa zdarzenie niemożliwe i zdarzenie pewne 

 wyznacza sumę, iloczyn i różnicę zdarzeń losowych 

 wypisuje pary zdarzeń przeciwnych i pary zdarzeń wykluczających się  

 

 

K–P 

K–P 

K–P  

P–D 

K–P 

 

 

7. Prawdopodobieństwo 

klasyczne  

 

 pojęcie prawdopodobieństwa 

 klasyczna definicja 

prawdopodobieństwa 

Uczeń: 

 oblicza prawdopodobieństwa zdarzeń losowych, stosując definicję 

klasyczną prawdopodobieństwa 

 stosuje regułę mnożenia, regułę dodawania, permutacje i wariacje do 

obliczania prawdopodobieństw zdarzeń 

 

K–D 

 

K–D 

8. Rozkład 

prawdopodobieństwa 
 rozkład prawdopodobieństwa 

 prawdopodobieństwo zdarzenia 

jako suma prawdopodobieństw 

zdarzeń elementarnych 

Uczeń: 

 podaje rozkład prawdopodobieństwa dla rzutów kostką, monetą 

 

K–P 
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Temat lekcji Zakres treści Osiągnięcia ucznia 
Poziom 

wymagań 

9. Własności 

prawdopodobieństwa 
 własności prawdopodobieństwa: 

1.     1oraz0  APAP  

2. P(∅) = 0,   1P  

3. Jeżeli    BPAPBA  to,   

4.    APAP 1'   

 własności prawdopodobieństwa 

cd.: 

1. Jeżeli BA, , to 

       .BAPBPAPBAP   

2.      BPAPBAP 

dla dowolnych zdarzeń 

wykluczających się. 

3. Jeżeli BA, , to 

     .\ BAPAPBAP   

Uczeń: 

 oblicza prawdopodobieństwo zdarzenia przeciwnego 

 stosuje twierdzenie o prawdopodobieństwie sumy zdarzeń 

 sprawdza, czy zdarzenia się wykluczają  

 stosuje własności prawdopodobieństwa w dowodach twierdzeń 

 

K 

P–R 

P–R 

D–W 
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Temat lekcji Zakres treści Osiągnięcia ucznia 
Poziom 

wymagań 

2. STEREOMETRIA 

1. Proste i płaszczyzny  

w przestrzeni 
 wzajemne położenie dwóch 

płaszczyzn 

 wzajemne położenie dwóch 

prostych 

 prostopadłość prostych 

w przestrzeni 

 wzajemne położenie prostej 

i płaszczyzny 

 rzut prostokątny 

Uczeń: 

 wskazuje w wielościanie proste prostopadłe, równoległe i skośne 

 wskazuje w wielościanie rzut prostokątny danego odcinka na daną 

płaszczyznę 

 przeprowadza wnioskowania dotyczące położenia prostych w przestrzeni 

 

K 

K–P 

 

R–D 

2. Graniastosłupy  pojęcia graniastosłupa prostego 

i graniastosłupa pochyłego 

 powierzchnia boczna, wysokość 

graniastosłupa 

 pojęcie prostopadłościanu 

 pojęcie graniastosłupa 

prawidłowego 

 pole powierzchni całkowitej 

graniastosłupa 

 siatki sześcianu 

Uczeń: 

 określa liczby ścian, wierzchołków i krawędzi graniastosłupa  

 sprawdza, czy istnieje graniastosłup o danej liczbie ścian, krawędzi, 

wierzchołków 

 wskazuje elementy charakterystyczne graniastosłupa 

 oblicza pole powierzchni bocznej i całkowitej graniastosłupa prostego 

 rysuje siatkę graniastosłupa prostego, mając dany jej fragment 

 

K 

K–P 

 

K 

P–R 

K 

3. Odcinki  

w graniastosłupach 
 pojęcie przekątnej graniastosłupa  

 

Uczeń: 

 oblicza długości przekątnych graniastosłupa prostego 

 stosuje funkcje trygonometryczne do obliczania pola powierzchni 

graniastosłupa 

 uzasadnia prawdziwość wzorów dotyczących przekątnych graniastosłupów 

 

K–P 

P–D  

 

D–W 

4. Objętość graniastosłupa  wzór na objętość graniastosłupa Uczeń: 

 oblicza objętość graniastosłupa prostego  

 rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności dotyczące 

graniastosłupów  

 

K–P 

D–W 
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Temat lekcji Zakres treści Osiągnięcia ucznia 
Poziom 

wymagań 

5. Ostrosłupy  pojęcie ostrosłupa prostego 

 pojęcie ostrosłupa prawidłowego 

 pojęcia wysokości ostrosłupa  

i kąta płaskiego przy wierzchołku  

 pojęcie czworościanu foremnego 

 pole powierzchni ostrosłupa 

 wzór Eulera 

Uczeń: 

 określa liczby ścian, wierzchołków i krawędzi ostrosłupa 

 wskazuje elementy charakterystyczne ostrosłupa 

 oblicza pole powierzchni ostrosłupa, mając daną jego siatkę 

 rysuje siatkę ostrosłupa prostego, mając dany jej fragment 

 oblicza pole powierzchni bocznej i całkowitej ostrosłupa 

 stosuje funkcje trygonometryczne do obliczania pola powierzchni 

ostrosłupa 

 sprawdza wzór Eulera dla wybranych graniastosłupów i ostrosłupów 

 

K 

K–P 

K–P 

K–P 

K–R 

P–D 

 

R 

6. Objętość ostrosłupa  wzór na objętość ostrosłupa Uczeń: 

 oblicza objętość ostrosłupa prawidłowego  

 stosuje funkcje trygonometryczne do obliczania objętości ostrosłupa 

 rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności dotyczące 

ostrosłupów  

 

K–P 

P–D 

D–W 

7. Kąt między prostą  

a płaszczyzną 
 pojęcie kąta między prostą  

a płaszczyzną 

Uczeń: 

 wskazuje i wyznacza kąty między odcinkami graniastosłupa a płaszczyzną 

jego podstawy lub ścianą boczną 

 wskazuje i wyznacza kąty między odcinkami ostrosłupa a płaszczyzną jego 

podstawy  

 rozwiązuje zadania dotyczące miary kąta między prostą a płaszczyzną  

 

K–R 

 

K–R 

 

P–D 

8. Kąt dwuścienny  pojęcie kąta dwuściennego 

 miara kąta dwuściennego 

Uczeń: 

 wskazuje kąt między sąsiednimi ścianami wielościanów 

 wyznacza kąt między sąsiednimi ścianami wielościanów 

 rozwiązuje zadania dotyczące miary kąta dwuściennego   

 

K 

P–D 

P–D 

9. Przekroje 

prostopadłościanów 
 pojęcie przekroju 

prostopadłościanu 

 

Uczeń: 

 wskazuje przekroje prostopadłościanu 

 oblicza pole danego przekroju 

 rozwiązuje zadania dotyczące przekrojów prostopadłościanu 

 

K–P 

P–D 

R–W 
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Temat lekcji Zakres treści Osiągnięcia ucznia 
Poziom 

wymagań 

10. Walec  pojęcie walca 

 pojęcia podstawy walca, 

wysokości oraz tworzącej 

 wzór na pole powierzchni 

całkowitej walca 

 pojęcie przekroju osiowego walca 

 wzór na objętość walca 

Uczeń: 

 wskazuje elementy charakterystyczne walca 

 zaznacza przekrój osiowy walca 

 oblicza pole powierzchni całkowitej walca 

 oblicza objętość walca 

 stosuje funkcje trygonometryczne do obliczania pola powierzchni i 

objętości walca 

 rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności dotyczące walca  

 

K 

K 

K–R 

K–R 

P–D 

 

D–W 

11. Stożek  pojęcie stożka 

 pojęcia podstawy stożka, 

wierzchołka, wysokości oraz 

tworzącej 

 wzór na pole powierzchni 

całkowitej stożka 

 pojęcia przekroju osiowego stożka 

oraz kąta rozwarcia  

 wzór na objętość stożka 

Uczeń: 

 wskazuje elementy charakterystyczne stożka 

 zaznacza przekrój osiowy i kąt rozwarcia stożka 

 oblicza pole powierzchni całkowitej stożka  

 oblicza objętość stożka 

 rozwiązuje zadania dotyczące rozwinięcia powierzchni bocznej stożka 

 stosuje funkcje trygonometryczne do obliczania pola powierzchni i 

objętości stożka  

 rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności dotyczące stożka  

 

K 

K 

K–R 

K–R 

P–D 

P–D 

 

D–W 

12. Kula  pojęcia kuli i sfery 

 przekroje kuli, koło wielkie 

 pojęcie stycznej do kuli 

 wzór na pole powierzchni kuli 

 wzór na objętość kuli 

Uczeń: 

 wskazuje elementy charakterystyczne kuli 

 oblicza pole powierzchni kuli i jej objętość 

 stosuje funkcje trygonometryczne do obliczania pola powierzchni i 

objętości 

 rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności dotyczące kuli  

 

K–P 

K–R 

P–D 

 

D–W 

13. Bryły podobne  pojęcie brył podobnych 

 pojęcie skali podobieństwa brył 

podobnych 

Uczeń: 

 wyznacza skalę podobieństwa brył podobnych 

 wykorzystuje podobieństwo brył do rozwiązywania zadań 

 

P 

P–D 

3. PRZYKŁADY DOWODÓW W MATEMATYCE 

1. Dowody w algebrze  twierdzenia dotyczące własności 

liczb 

 twierdzenia dotyczące wyrażeń 

algebraicznych 

Uczeń: 

 dowodzi własności liczb 

 dowodzi prawdziwości nierówności 

 

K–D 

K–D 



 

 7 

Temat lekcji Zakres treści Osiągnięcia ucznia 
Poziom 

wymagań 

2. Dowody w geometrii  twierdzenia dotyczące własności 

figur płaskich 

 twierdzenie o dwusiecznej kąta 

w trójkącie  

Uczeń: 

 dowodzi własności figur płaskich 

 wykorzystuje własności figur płaskich do dowodzenia twierdzeń 

 przeprowadza dowody wymagające wiedzy opisanej na poziomie (W) w 

innych działach (np. twierdzenie Talesa) 

K–D 

K–D 

W 

4. FUNKCJA LINIOWA 

1. Sposoby opisu funkcji  definicja funkcji 

 sposoby opisywania funkcji 

 definicja miejsca zerowego 

Uczeń: 

 stosuje pojęcia: funkcja, argument, dziedzina, wartość funkcji, wykres 

funkcji, miejsce zerowe funkcji  

 rozpoznaje wśród danych przyporządkowań te, które opisują funkcje 

 podaje przykłady funkcji 

 opisuje funkcję różnymi sposobami 

 

K 

 

K–R 

K–R 

K–R 

2. Wykres funkcji liniowej 

 
 definicja funkcji liniowej 

 wykres funkcji liniowej 

 interpretacja geometryczna 

współczynników występujących 

we wzorze funkcji liniowej  

 pojęcia: pęk prostych, środek 

pęku 

Uczeń: 

 rozpoznaje funkcję liniową, mając dany jej wzór oraz szkicuje jej wykres 

 interpretuje współczynniki występujące we wzorze funkcji liniowej i 

wskazuje wśród danych wzorów funkcji liniowych te, których wykresy są 

równoległe 

 podaje własności funkcji liniowej danej wzorem 

 wyznacza wzór funkcji liniowej, której wykres spełnia zadane warunki, np. 

jest równoległy do wykresu danej funkcji liniowej 

 

K – P  

K 

 

 

K–P 

P–R 

3. Własności funkcji 

liniowej 

 

 

 własności funkcji liniowej Uczeń: 

 wyznacza miejsce zerowe i określa monotoniczność funkcji liniowej danej 

wzorem 

 wyznacza współrzędne punktów, w których wykres funkcji liniowej przecina 

osie układu współrzędnych oraz podaje, w których ćwiartkach układu znajduje 

się wykres  

 wyznacza wartości parametrów, dla których funkcja ma określone własności 

 

K 

 

K 

 

 

P–R 
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Temat lekcji Zakres treści Osiągnięcia ucznia 
Poziom 

wymagań 

4. Równanie prostej na 

płaszczyźnie 

 

 

 równanie kierunkowe prostej 

 równanie ogólne prostej 

Uczeń: 

 podaje równanie kierunkowe i ogólne prostej 

 zamienia równanie ogólne prostej, która nie jest równoległa do osi OY, na 

równanie w postaci kierunkowej  

 wyznacza równanie prostej przechodzącej przez dwa dane punkty 

 rysuje prostą opisaną równaniem ogólnym 

 wyznacza wartości parametru, dla których prosta spełnia określone warunki 

 

K 

P–R 

 

P 

P 

P–R 

5. Współczynnik 

kierunkowy prostej 

 

 współczynnik kierunkowy 

prostej przechodzącej przez dwa 

dane punkty 

 interpretacja geometryczna 

współczynnika kierunkowego 

Uczeń: 

 oblicza współczynnik kierunkowy prostej, mając dane współrzędne dwóch 

punktów należących do tej prostej  

 szkicuje prostą, wykorzystując interpretację współczynnika kierunkowego 

 odczytuje wartość współczynnika kierunkowego, mając dany wykres; w 

przypadku wykresu zależności drogi od czasu w ruchu jednostajnym podaje 

wartość prędkości 

 wyznacza równanie prostej przechodzącej przez dwa punkty 

 

K 

 

K–R 

P–D 

 

 

W 

6. Warunek prostopadłości 

prostych 

 

 

 warunek prostopadłości prostych 

o równaniach kierunkowych 

 wyznaczanie równania prostej 

prostopadłej do danej prostej 

Uczeń: 

 podaje warunek prostopadłości prostych o równaniach kierunkowych 

 wyznacza równanie prostej prostopadłej do danej prostej  

i przechodzącej przez dany punkt 

 uzasadnia warunek prostopadłości prostych o równaniach kierunkowych 

 

K 

P–R 

 

D–W 

7. Układy równań 

liniowych 

 

 

 metody algebraiczne 

rozwiązywania układów równań 

liniowych 

 definicja układu równań 

oznaczonego, sprzecznego, 

nieoznaczonego  

Uczeń: 

 rozwiązuje układ równań metodą podstawiania i przeciwnych 

współczynników 

 określa typ układu równań (czy dany układ równań jest układem 

oznaczonym, nieoznaczanym, czy sprzecznym) 

 układa i rozwiązuje układ równań do zadania z treścią 

 rozwiązuje układ trzech równań z trzema niewiadomymi 

 

K–P 

 

K 

 

P 

R–D 

8. Interpretacja 

geometryczna układu 

równań liniowych 

 

 

 interpretacja geometryczna 

układu oznaczonego, 

sprzecznego i nieoznaczonego 

Uczeń: 

 interpretuje geometrycznie układ równań 

 rozwiązuje układ równań metodą graficzną 

 wykorzystuje związek między liczbą rozwiązań układu równań a położeniem 

prostych 

 

K 

K–P 

P–R 
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Temat lekcji Zakres treści Osiągnięcia ucznia 
Poziom 

wymagań 

9. Funkcja liniowa – 

zastosowania 

 

 

 tworzenie modelu 

matematycznego opisującego 

przedstawione zagadnienie 

praktyczne 

 

Uczeń: 

 przeprowadza analizę zadania z treścią, a następnie zapisuje odpowiednie 

równanie, nierówność liniową lub wzór funkcji liniowej 

 rozwiązuje ułożone przez siebie równanie, nierówność lub analizuje 

własności funkcji liniowej 

 przeprowadza analizę wyniku i podaje odpowiedź 

 

P–R 

 

P–R 

 

P–D 

5. FUNKCJA KWADRATOWA 

1. Wykres funkcji  

f(x) = ax2 
 wykres i własności funkcji  

f(x) = ax2 , gdzie 0a  

Uczeń: 

 szkicuje wykres funkcji f(x) = ax2 

 podaje własności funkcji f(x) = ax2 

 stosuje własności funkcji f(x) = ax2 do rozwiązywania zadań 

 

K 

K 

P–R 

2. Przesunięcie wykresu 

funkcji f(x) = ax2 wzdłuż 

osi OX i OY 

 metoda otrzymywania wykresów 

funkcji: ,)( 2 qaxxf   

  ,)(
2

pxaxf 

  qpxaxf 
2

)(  

 własności funkcji: 

,)( 2 qaxxf   

  ,)(
2

pxaxf 

  qpxaxf 
2

)(  

 współrzędne wierzchołka 

paraboli 

Uczeń: 

 szkicuje wykresy funkcji: ,)( 2 qaxxf     ,)(
2

pxaxf 

  qpxaxf 
2

)(  i podaje ich własności 

 stosuje własności funkcji: ,)( 2 qaxxf     ,)(
2

pxaxf 

  qpxaxf 
2

)(  do rozwiązywania zadań 

 

K–P 

 

R 
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Temat lekcji Zakres treści Osiągnięcia ucznia 
Poziom 

wymagań 

3. Postać kanoniczna  

i postać ogólna funkcji 

kwadratowej 

 

 postać ogólna funkcji 

kwadratowej 

 postać kanoniczna funkcji 

kwadratowej 

 trójmian kwadratowy 

 współrzędne wierzchołka 

paraboli 

 rysowanie wykresu funkcji 

kwadratowej postaci 

cbxaxxf  2)(  

 wyróżnik trójmianu 

kwadratowego 

Uczeń: 

 podaje wzór funkcji kwadratowej w postaci ogólnej i kanonicznej 

 oblicza współrzędne wierzchołka paraboli  

 przekształca postać ogólną funkcji kwadratowej do postaci kanonicznej (z 

zastosowaniem uzupełniania do kwadratu lub wzoru na współrzędne 

wierzchołka paraboli) i szkicuje jej wykres 

 przekształca postać kanoniczną funkcji kwadratowej do postaci ogólnej 

 wyznacza wzór ogólny funkcji kwadratowej, mając dane współrzędne 

wierzchołka i innego punktu jej wykresu 

 wyprowadza wzory na współrzędne wierzchołka paraboli 

 

K 

K 

P–R 

 

 

P 

P–R  

 

W 

4. Równania kwadratowe  metoda rozwiązywania równań 

przez rozkład na czynniki 

 zależność między znakiem 

wyróżnika a liczbą rozwiązań 

równania kwadratowego 

 wzory na pierwiastki równania 

kwadratowego 

 interpretacja geometryczna 

rozwiązań równania 

kwadratowego 

Uczeń: 

 stosuje wzory skróconego mnożenia oraz zasadę wyłączania wspólnego 

czynnika przed nawias do przedstawienia wyrażenia w postaci iloczynu 

 rozwiązuje równanie kwadratowe przez rozkład na czynniki 

 rozwiązuje równania kwadratowe, korzystając z poznanych wzorów 

 interpretuje geometrycznie rozwiązania równania kwadratowego 

 stosuje poznane wzory przy szkicowaniu wykresu funkcji kwadratowej 

 

K 

 

K–R 

K 

K 

P–D 

5. Postać iloczynowa 

funkcji kwadratowej 
 definicja postaci iloczynowej 

funkcji kwadratowej 

 twierdzenie o postaci 

iloczynowej funkcji 

kwadratowej 

Uczeń: 

 definiuje postać iloczynową funkcji kwadratowej i warunek jej istnienia  

 zapisuje funkcję kwadratową w postaci iloczynowej 

 odczytuje wartości pierwiastków trójmianu podanego w postaci iloczynowej 

 przekształca postać iloczynową funkcji kwadratowej do postaci ogólnej 

 wykorzystuje postać iloczynową funkcji kwadratowej do rozwiązywania 

zadań 

 

K 

P 

P 

P 

R 
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Temat lekcji Zakres treści Osiągnięcia ucznia 
Poziom 

wymagań 

6. Nierówności 

kwadratowe 
 metoda rozwiązywania 

nierówności kwadratowych 

Uczeń: 

 rozumie związek między rozwiązaniem nierówności kwadratowej a znakiem 

wartości odpowiedniego trójmianu kwadratowego 

 rozwiązuje nierówność kwadratową 

 wyznacza na osi liczbowej iloczyn, sumę i różnicę zbiorów rozwiązań kilku 

nierówności kwadratowych 

 

K 

 

K–P 

R–D 

7. Funkcja kwadratowa – 

zastosowania 
 najmniejsza i największa 

wartość funkcji kwadratowej  

w przedziale domkniętym 

Uczeń: 

 stosuje pojęcie najmniejszej i największej wartości funkcji  

 wyznacza wartość najmniejszą i największą funkcji kwadratowej w 

przedziale domkniętym 

 stosuje własności funkcji kwadratowej do rozwiązywania zadań 

optymalizacyjnych 

 

K 

P–D 

 

R–D 

6. FUNKCJE WYMIERNE 

     

1. Sumy algebraiczne  definicja jednomianu 

 pojęcie współczynnika 

jednomianu 

 pojęcie sumy algebraicznej 

Uczeń:  

 porządkuje jednomiany 

 oblicza wartość liczbową wyrażeń algebraicznych 

 

K–P  

K–P 

2. Dodawanie 

i odejmowanie sum 

algebraicznych 

 dodawanie i odejmowanie sum 

algebraicznych 

 redukcja wyrazów podobnych 

Uczeń: 

 redukuje wyrazy podobne 

 dodaje i odejmuje sumy algebraiczne 

 

K–P 

K–P 

3. Mnożenie sum 

algebraicznych 
 mnożenie sum algebraicznych 

 

Uczeń: 

 mnoży sumę algebraiczną przez sumę 

 przekształca wyrażenia algebraiczne, zachowując kolejność wykonywania 

działań 

 

K–P 

K–P 

4. Zastosowanie wzorów 

skróconego mnożenia  
 stosowanie wzorów skróconego 

mnożenia 

Uczeń: 

 stosuje odpowiedni wzór skróconego mnożenia do przekształcania wyrażeń 

algebraicznych 

 stosuje wzory skróconego mnożenia do wykonywania działań na liczbach 

postaci cba  

 

K–P 

 

K–P 
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Temat lekcji Zakres treści Osiągnięcia ucznia 
Poziom 

wymagań 

5. Równania kwadratowe 

– powtórzenie 
 rozwiązywanie równań 

kwadratowych 

Uczeń: 

 rozwiązuje równania kwadratowe, dobierając odpowiednią metodę do 

danego równania 

 

K–R  

6. Równania wyższych 

stopni 
 metody rozwiązywania równań 

wyższych stopni  

Uczeń: 

 rozwiązuje równania kwadratowe, korzystając z definicji pierwiastka 

 rozwiązuje równania kwadratowe, korzystając z własności iloczynu, w 

prostych przypadkach również stosując zasadę wyłączania wspólnego 

czynnika przed nawias  

 

K–P  

K–R  

1. Proporcjonalność 

odwrotna 
 definicja proporcjonalności 

odwrotnej 

 wielkości odwrotnie 

proporcjonalne 

 współczynnik proporcjonalności 

Uczeń:  

 wyznacza współczynnik proporcjonalności 

 wskazuje wielkości odwrotnie proporcjonalne 

 podaje wzór proporcjonalności odwrotnej, znając współrzędne punktu 

należącego do wykresu 

 rozwiązuje zadania tekstowe, stosując proporcjonalność odwrotną 

 

K 

K–P 

K–P 

 

P–R 

2. Wykres funkcji 𝑓(𝑥) =
𝑎

𝑥
 

 hiperbola – wykres funkcji 

x

a
xf )( , gdzie 0a  

 asymptoty poziome i pionowe 

wykresu funkcji 

 własności funkcji
x

a
xf )( , 

gdzie 0a  

Uczeń: 

 szkicuje wykres funkcji 
x

a
xf )( , gdzie 0a  i podaje jej własności 

(dziedzinę, zbiór wartości, przedziały monotoniczności) 

 wyznacza asymptoty wykresu powyższej funkcji  

 szkicuje wykres funkcji 
x

a
xf )( , gdzie ,0a w podanym zbiorze 

 wyznacza współczynnik a tak, aby funkcja 
x

a
xf )(  spełniała podane 

warunki 

 

 

K 

 

 

K 

 

P–R 

 

R 

3. Przesunięcie wykresu 

funkcji 
x

a
xf )(  wzdłuż 

osi OY 

 metoda otrzymywania 

wykresów funkcji q
x

a
xf )(  

Uczeń:  

 dobiera wzór funkcji do jej wykresu 

 szkicuje wykresy funkcji: q
x

a
xf )( , podaje ich własności 

 wyznacza wzór funkcji spełniającej podane warunki 

 

K 

 

K–P 

 

P–R 
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Temat lekcji Zakres treści Osiągnięcia ucznia 
Poziom 

wymagań 

4. Przesunięcie wykresu 

funkcji 
x

a
xf )(  wzdłuż 

osi OX 

 metoda otrzymywania 

wykresów funkcji 
px

a
xf


)(  

Uczeń: 

 dobiera wzór funkcji do jej wykresu 

 szkicuje wykresy funkcji: 
px

a
xf


)( , podaje ich własności 

 wyznacza wzór funkcji spełniającej podane warunki 

 

K 

 

K–P 

 

P–R 

5. Wyrażenia wymierne 

 

. 

 wyrażenia wymierne 

 dziedzina wyrażenia 

wymiernego 

Uczeń: 

 wyznacza dziedzinę wyrażenia wymiernego 

 oblicza wartość wyrażenia wymiernego dla danej wartości zmiennej 

 upraszcza wyrażenia wymierne 

 

K–R 

K 

 

K–R 

6. Działania na 

wyrażeniach wymiernych 

 

 

 mnożenie i dzielenie wyrażeń 

wymiernych 

 dziedzina iloczynu i ilorazu 

wyrażeń wymiernych 

  dodawanie i odejmowanie 

wyrażeń wymiernych 

 dziedzina sumy i różnicy 

wyrażeń wymiernych 

Uczeń: 

 wyznacza dziedzinę iloczynu, ilorazu, sumy i różnicy wyrażeń wymiernych 

 mnoży wyrażenia wymierne  

 dzieli wyrażenia wymierne 

 dodaje i odejmuje wyrażenia wymierne 

 przekształca wzory, stosując działania na wyrażeniach wymiernych 

 

K–R 

 

K–R 

K–R 

K–R 

P–R 

7. Równania wymierne 

 

 

 równania wymierne Uczeń: 

 rozwiązuje równania wymierne i podaje odpowiednie założenia 

 stosuje równania wymierne w zadaniach różnych typów 

 

 

K–R 

 

P–R 

8. Wyrażenia wymierne – 

zastosowania 

 

 

 zastosowanie wyrażeń 

wymiernych do rozwiązywania 

zadań tekstowych 

 zastosowanie zależności 
v

s
t   

Uczeń: 

 wykorzystuje wyrażenia wymierne do rozwiązywania zadań tekstowych 

 wykorzystuje wielkości odwrotnie proporcjonalne do rozwiązywania zadań 

tekstowych dotyczących szybkości 

 

 

K–D 

 

P–D  

7. TRYGONOMETRIA 
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Temat lekcji Zakres treści Osiągnięcia ucznia 
Poziom 

wymagań 

1. Funkcje 

trygonometryczne kąta 

ostrego 

 definicje funkcji 

trygonometrycznych kąta 

ostrego  

 wartości funkcji 

trygonometrycznych kątów  

30º, 45º, 60º 

Uczeń: 

 podaje definicje funkcji trygonometrycznych kąta ostrego  

w trójkącie prostokątnym 

 podaje wartości funkcji trygonometrycznych kątów  

30º, 45º, 60º 

 oblicza wartości funkcji trygonometrycznych kątów ostrych danego trójkąta 

prostokątnego 

 wyznacza wartości funkcji trygonometrycznych kątów ostrych w bardziej 

złożonych sytuacjach 

 

K 

 

P 

 

K 

 

P–R 

2. Trygonometria – 

zastosowania  
 odczytywanie wartości funkcji 

trygonometrycznych kątów 

z tablic  

 zastosowanie funkcji 

trygonometrycznych do 

rozwiązywania zadań 

Uczeń: 

 odczytuje wartości funkcji trygonometrycznych danego kąta  

z tablic lub wartości kąta na podstawie wartości funkcji trygonometrycznych 

 stosuje funkcje trygonometryczne do rozwiązywania zadań praktycznych 

 

K 

 

P–D 

3. Rozwiązywanie 

trójkątów prostokątnych 

 

 rozwiązywanie trójkątów 

prostokątnych 

Uczeń: 

 rozwiązuje trójkąty prostokątne 

 

K–D 

4. Związki między 

funkcjami 

trygonometrycznymi 

 podstawowe tożsamości 

trygonometryczne 

 wzory na sin(90º – α),  

cos(90º – α), tg(90º – α) 

Uczeń: 

 podaje związki między funkcjami trygonometrycznymi tego samego kąta 

 wyznacza wartości pozostałych funkcji trygonometrycznych, gdy dana jest 

jedna z nich 

 stosuje poznane związki do upraszczania wyrażeń zawierających funkcje 

trygonometryczne 

 uzasadnia związki między funkcjami trygonometrycznymi 

 

K 

P–R 

 

P–D 

 

D 

5. Funkcje 

trygonometryczne 

dowolnego kąta 

 kąt w układzie współrzędnych 

 funkcje trygonometryczne 

dowolnego kąta 

 znaki funkcji 

trygonometrycznych 

 wartości funkcji 

trygonometrycznych niektórych 

kątów 

Uczeń: 

 zaznacza kąt w układzie współrzędnych  

 wyznacza wartości funkcji trygonometrycznych kąta, gdy dane są 

współrzędne punktu leżącego na jego końcowym ramieniu 

 określa znaki funkcji trygonometrycznych danego kąta  

 oblicza wartości funkcji trygonometrycznych szczególnych kątów, np.: 90°, 

120°, 135°, 150° 

 wykorzystuje funkcje trygonometryczne do rozwiązywania zadań 

 

K 

K 

 

K 

P 

 

P–D 



 

 15 

 


