
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI 

W XXXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM 

im. LOTNICTWA POLSKIEGO 

 

1. Przedmiotowe Zasady Oceniania z matematyki są zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w XXXIX Liceum   

    Ogólnokształcącym im. Lotnictwa Polskiego. 

2. OCENY CZĄSTKOWE UCZEŃ OTRZYMUJE ZA: 

- sprawdziany, 

- kartkówki, 

- odpowiedzi ustne, 

- zadania domowe, 

- aktywność w czasie zajęć, 

- udział w konkursach i olimpiadach, 

- sprawdziany typu egzaminacyjnego , 

- zeszyt. 



3. SZCZEGÓŁOWE ZASADY OKRESOWEGO PODSUMOWANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH: 

1. Na początku roku szkolnego uczniowie zostają poinformowani przez nauczyciela o zakresie wymagań obowiązującym w 
danym roku szkolnym oraz o sposobie i zasadach oceniania z danego przedmiotu. 

2. Uczeń ma prawo dwa razy w semestrze być nieprzygotowany do lekcji, ale ma obowiązek o tym poinformować 
nauczyciela na początku lekcji. Uczeń nie ma możliwości zgłoszenia nieprzygotowania ze: sprawdzianu,  projektu 
edukacyjnego, referatu, plakatu/prezentacji multimedialnej, wewnętrznego testu diagnostycznego/kompetencji; 
zgłoszenie nieprzygotowania nie zwalnia ucznia z aktywności na lekcji.  Nieprzygotowaniem może być: brak podręcznika, 
brak zeszytu przedmiotowego, brak zeszytu ćwiczeń, brak pracy  domowej, nieopanowanie materiału z trzech ostatnich 
lekcji. 

3.  Na lekcji uczeń może być oceniony za pracę na lekcji, odpowiedź, aktywność, wykonywane ćwiczenia lub brak pracy. 

4. Na każdej lekcji nauczyciel ma prawo sprawdzenia i ocenienia zadania  domowego. 

5. Sprawdziany są obowiązkowe. Uczniowie nieobecni na sprawdzianach muszą je napisać w terminie wyznaczonym przez 
nauczyciela. Uczeń który unika napisania sprawdzianu w wyznaczonym terminie może zostać zobligowany do napisania go 
na dowolnej lekcji. Niesamodzielne  pisanie sprawdzianu i kartkówki skutkuje ocena  niedostateczną 

6. Uczeń ma możliwość poprawy ocen ze sprawdzianów w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, uczeń może 
poprawiać ją tylko jeden raz. Czas na poprawę oceny nie powinien przekroczyć dwóch tygodni od momentu jej 
wystawienia. 

 

 



7. Punkty uzyskane z prac pisemnych przeliczane są wg następującej skali: 

 

Lp. Skala 
procentowa 

Stopień  

1. 0%-44% niedostateczn
y 

2. 45%-59% dopuszczający 

3. 60%-74% dostateczny 

4. 75%-89% dobry 

5. 90%-98% bardzo dobry 

6. 99%-100% celujący 

 

Do podanych ocen nauczyciel może stosować znaki „+” lub „ – ” dla  zaznaczenia górnych bądź dolnych wartości  punktów 
wymaganych dla  danego stopnia. 

8. Aktywność ucznia może być oceniana „+” lub „ – ”. Trzy plusy dają ocenę  bardzo dobry, trzy minusy ocenę 
niedostateczny. Każde kolejne  nieprzygotowanie wiąże się z oceną niedostateczną. 

9. Ocenę semestralną i roczną nauczyciel wystawia w terminie ustalonym w rozporządzeniu Dyrektora Szkoły. 

10. Na trzy tygodnie przed Radą Klasyfikacyjną uczeń zostaje poinformowany o  przewidywanej rocznej. 



11. Ocenę semestralną i roczną nauczyciel wystawia na podstawie ocen  cząstkowych uzyskanych przez ucznia. 

12. Wyniki sprawdzianów typu egzaminacyjnego, wewnętrznych testów   diagnostycznych/kompetencji wpisywane są jako 
ocena kształtująca wyrażona w procentach lub punktach. 

13. Uczniowie posiadający aktualne orzeczenia z Poradni o dysfunkcjach są oceniani z uwzględnieniem indywidualnych 
zaleceń. 

14. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, zasady 
przystąpienia do egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, sprawdzianu wiedzy i  umiejętności reguluje  
Statut Szkoły.  

4. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE 

Wymagania na poszczególne oceny – klasa 1 zakres podstawowy i rozszerzony (po szkole podstawowej) 

Obszar 
wymagań 

Poziom 
podstawowy 

  Poziom rozszerzony   

 niedostateczny dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 
LICZBY 
RZECZYWISTE 

Uczeń nie 
spełnia 
większości 
kryteriów, by 
otrzymać ocenę 
dopuszczającą, 
tj. nie opanował 
podstawowej 
wiedzy i nie 
potrafi wykonać 
zadań o 
elementarnym 

•stosować 
prawidłowo 
pojęcie zbioru, 
podzbioru, zbioru 
pustego;  
•zapisywać zbiory 
w różnej postaci i 
prawidłowo 
odczytywać takie 
zapisy; 
•wyłączać czynnik 
z sumy 

•przedstawiać 
liczby rzeczywiste 
w różnych 
postaciach; 
•zamieniać ułamek 
okresowy na 
ułamek zwykły; 
•wskazywać 
różnicę między 
definicją 
pierwiastka stopnia 
parzystego a 

•przekształcać złożone 
wyrażenie algebraiczne 
z zastosowaniem 
wzorów skróconego 
mnożenia; 
•zapisywać w postaci 
iloczynu wyrażenie takie 
jak 
a^2-(b-c)^2 albo 
(a+b)^2-(c+d)^2; 
•wskazywać pary liczb 
względnie pierwszych; 

•stosować wzory 
skróconego mnożenia w 
zadaniach na 
dowodzenie; 
•dowodzić 
niewymierności np. liczby 
√2; 
•stosować definicję 
potęgi o wykładniku 
całkowitym w zadaniach 
na dowodzenie; 

•dowodzić 
niewymierności 
przykładowych 
liczb; 
•wykazywać, że 
jeżeli liczba jest 
wymierna, to ma 
rozwinięcie 
dziesiętne 
skończone lub 
nieskończone 



stopniu 
trudności nawet 
z pomocą 
nauczyciela.  
Braki w 
wiadomościach i 
umiejętnościach 
są na tyle 
rozległe, że 
uniemożliwiają 
mu naukę na 
kolejnych 
etapach. 

algebraicznej poza 
nawias; 
•zapisywać 
wyrażenia 
algebraiczne 
postaci  (a+b)^2, 
(a-b)^2,  (a+b)(a-
b) 
w postaci sumy 
algebraicznej z 
zastosowaniem 
wzorów 
skróconego 
mnożenia; 
•zapisywać sumę 
algebraiczną w 
postaci  (a+b)^2, 
(a-b)^2, (a+b)(a-
b); 
•przekształcać 
proste wyrażenia 
algebraiczne z 
zastosowaniem 
wzorów 
skróconego 
mnożenia; 
•rozróżniać liczby 
pierwsze i 
złożone; 
•stosować w 
prostych 
zadaniach cechy 
podzielności; 

definicją 
pierwiastka stopnia 
nieparzystego; 
•wykonywać 
proste działania na 
pierwiastkach; 
•włączać czynnik 
pod znak 
pierwiastka 
•usuwać 
niewymierność w 
mianowniku 
wyrażenia typu: 
!

√#
albo !

√#$
; 

•rozwiązywać 
zadanie tekstowe z 
zastosowaniem 
logarytmów. 
 

•rozwiązywać zadania 
tekstowe, stosując 
działania na liczbach 
wymiernych 

• rozwiązywać, w 
trudniejszych 
przypadkach, zadania z 
zastosowaniem działań na 
pierwiastkach; 
•stosować w zadaniach 
prawa działań na 
potęgach o wykładniku 
wymiernym (w 
trudniejszych 
przypadkach) 
•stosować w zadaniach 
prawa działań na 
potęgach o wykładniku 
rzeczywistym 
•stosować w wyrażeniach 
zapisanych za pomocą 
logarytmów własności 
logarytmów wynikające 
bezpośrednio z definicji, 
w szczególności 𝑎&'() # =
𝑏; 
 

okresowe i 
odwrotnie; 
•uzasadniać 
prawa działań na 
potęgach i 
pierwiastkach. 



•odróżniać 
dzielniki naturalne 
od dzielników 
całkowitych; 
•zamieniać 
ułamek zwykły na 
ułamek 
dziesiętny; 
•podawać 
przykłady liczb 
niewymiernych; 
•odróżniać liczbę 
wymierną od 
niewymiernej 
•stosować 
definicję potęgi o 
wykładniku 
całkowitym; 
•stosować w 
zadaniach prawa 
działań na 
potęgach o 
wykładniku 
całkowitym 
•wykonywać 
proste działania 
na pierwiastkach; 
•wyłączać czynnik 
spod znaku 
pierwiastka; 
•włączać czynnik 
pod znak 
pierwiastka 



•stosować 
definicję potęgi o 
wykładniku 
wymiernym; 
•stosować w 
zadaniach prawa 
działań na 
potęgach o 
wykładniku 
wymiernym(w 
pro-stych 
przypadkach); 
•stosować 
definicję 
logarytmu; 

RÓWNANIA I 
NIERÓWNOŚCI 

Uczeń nie 
spełnia 
większości 
kryteriów, by 
otrzymać ocenę 
dopuszczającą, 
tj. nie opanował 
podstawowej 
wiedzy i nie 
potrafi wykonać 
zadań o 
elementarnym 
stopniu 
trudności nawet 
z pomocą 
nauczyciela.  
Braki w 
wiadomościach i 

•rozwiązywać 
równania i 
nierówności 
pierwszego 
stopnia o 
niewielkim 
stopniu trudności; 
•sprawdzać, czy 
dana liczba jest 
rozwiązaniem 
równania lub 
nierówności 
pierwszego 
stopnia; 
•zaznaczać zbiory 
rozwiązań 
nierówności 
pierwszego 

•stosować 
prawidłowo 
definicje 
przedziałów 
liczbowych; 
•wykorzystywać w 
obliczeniach 
własności wartości 
bezwzględnej 
•zaznaczać na osi 
liczbowej zbiory 
rozwiązań równań 
nierówności typu:	
|𝑥 − 𝑎| = 𝑏,|𝑥 −
𝑎| < 𝑏 , |𝑥 −
𝑎| > 𝑏; 
•sprawdzać, czy 
dla danej wartości 

•rozwiązywać równania 
i nierówności 
pierwszego stopnia w 
trudniejszych 
przypadkach (np. z 
użyciem wzorów 
skróconego mnożenia); 
•rozwiązywać zadania 
tekstowe prowadzące 
do równań lub 
nierówności pierwszego 
stopnia w trudniejszych 
przypadkach; 
•zapisywać zbiór 
rozwiązań układu 
nierówności w postaci 
przedziału liczbowego; 
•zapisywać przedział 

•rozwiązywać 
nierówności podwójne i 
zapisywać zbiór 
rozwiązań w postaci 
przedziału liczbowego; 
•wykorzystywać w 
zadaniach równości 
typu:√𝑎2 + 2𝑎𝑏 + 𝑏2 =
|𝑎 + 𝑏|; 
•rozwiązywać równanie 
(nierówność) z wartością 
bezwzględną typu: 
5|𝑥 − 𝑎| − 𝑏5 = 𝑐, 5|𝑥 −
𝑎| − 𝑏5 < 𝑐, 5|𝑥 − 𝑎| −
𝑏5 > 𝑐; 
•rozwiązywać zadania 
tekstowe prowadzące do 

•stosować 
własności 
wartości 
bezwzględnej do 
dowodzenia 
nierówności; 
•przeprowadzać 
dyskusję liczby 
rozwiązań 
równania 
liniowego z 
parametrem; 
•przeprowadzać 
dyskusję liczby 
rozwiązań 
układu dwóch 
równań 



umiejętnościach 
są na tyle 
rozległe, że 
uniemożliwiają 
mu naukę na 
kolejnych 
etapach. 

stopnia na osi 
liczbowej; 
•rozwiązywać 
proste zadania 
tekstowe 
prowadzące do 
równania lub 
nierówności 
pierwszego 
stopnia; 
•wyznaczać część 
wspólną, sumę i  
różnicę zbiorów 
skończonych oraz 
przedziałów 
liczbowych; 
•obliczać wartość 
bezwzględną 
liczby; 
•rozwiązywać 
układ dwóch 
równań liniowych 
metodą 
podstawiania 
(proste 
przypadki); 
•rozwiązywać 
układ dwóch 
równań liniowych 
metodą 
przeciwnych 
współczynników 

parametru układ 
jest oznaczony, 
nieoznaczony, 
sprzeczny; 
•rozwiązywać 
zadanie tekstowe 
prowadzące do 
równań z jedną 
niewiadomą, 
układu dwóch 
równań liniowych. 

liczbowy jako zbiór 
rozwiązań 
odpowiedniej 
nierówności z wartością 
bezwzględną; 
•rozwiązywać układy 
nierówności z wartością 
bezwzględną; 
•wykorzystywać 
własności wartości 
bezwzględnej do 
algebraicznego 
rozwiązywania równań 
(nierówności) z 
wartością bezwzględną 
typu: |𝑥 − 𝑎| =
𝑏,|𝑥 − 𝑎| < 𝑏,|𝑥 −
𝑎| > 𝑏;   
 

układu dwóch równań 
liniowych w trudniejszych 
przypadkach; 
 
 

liniowych z para-
metrem; 
•rozwiązywać 
układ równań z 
wartością 
bezwzględną. 



(proste 
przypadki); 
•rozpoznawać 
układ oznaczony, 
nieoznaczony i 
sprzeczny; 
•rozwiązywać 
proste zadanie 
tekstowe 
prowadzące do 
równań z jedną 
niewiadomą, 
układu dwóch 
równań liniowych. 

FUNKCJE Uczeń nie 
spełnia 
większości 
kryteriów, by 
otrzymać ocenę 
dopuszczającą, 
tj. nie opanował 
podstawowej 
wiedzy i nie 
potrafi wykonać 
zadań o 
elementarnym 
stopniu 
trudności nawet 
z pomocą 
nauczyciela.  
Braki w 
wiadomościach i 
umiejętnościach 

•rozpoznawać 
funkcje wśród 
przyporządkowań; 
•określać funkcje 
na różne sposoby 
(tabela, graf, wzór 
– proste 
przypadki, wykres, 
opis słowny); 
•obliczać ze 
wzoru wartości 
funkcji dla 
różnych 
argumentów; 
•wyznaczać 
dziedzinę i zbiór 
wartości funkcji 
danej prostym 
wzorem; 

•sporządzać 
wykresy funkcji o 
danej dziedzinie 
• na 
podstawie wykresu 
funkcji wskazywać 
największą wartość 
funkcji i 
najmniejszą 
wartość funkcji (w 
całej dziedzinie lub 
w podanym 
przedziale); 
•szkicować 
wykresy funkcji o 
zadanej dziedzinie i 
zbiorze wartości; 
•wyznaczać 
miejsca zerowe 

•określać funkcje za 
pomocą wzoru w 
trudniejszych 
przypadkach; 
•znajdować na 
podstawie zadania 
tekstowego zależność 
funkcyjną między 
dwiema wielkościami i 
wyznaczać dziedzinę 
otrzymanej funkcji; 
•szkicować wykres 
funkcji opisanej w 
zadaniu tekstowym; 
•rozwiązywać złożone 
zadania tekstowe, w 
których występują 
wielkości odwrotnie 
proporcjonalne, np. 

•wyznaczać dziedzinę 
funkcji na podstawie 
wzoru w przypadkach 
wymagających większej 
liczby założeń albo wzoru, 
w którym występuje 
wartość bezwzględna; 
•na podstawie wykresu 
funkcji określać liczbę 
rozwiązań równania 
f(x)=m w zależności od 
wartości m; 
•rozwiązywać zadania z 
parametrem dotyczące 
miejsc zerowych funkcji; 
•podawać własności 
funkcji y=f(x-a), y=f(x)+b 
na podstawie 

•dobierać 
parametr we 
wzorze funkcji 
tak, by miała ona 
określone 
własności; 
•składać 
przesunięcia 
równoległe 
wykresu funkcji z 
symetriami w 
przypadku 
większej liczby 
przekształceń 



są na tyle 
rozległe, że 
uniemożliwiają 
mu naukę na 
kolejnych 
etapach. 

•obliczać, dla 
jakiego 
argumentu 
funkcja przyjmuje 
daną wartość (w 
prostych 
przypadkach); 
•na podstawie 
wykresu funkcji 
odczytywać jej 
dziedzinę i zbiór 
wartości; 
•odczytywać z 
wykresu funkcji jej 
miejsca zerowe; 
•wyznaczać 
miejsca zerowe 
funkcji w prostych 
przypadkach 
•określać 
monotoniczność 
funkcji 
•rozpoznawać 
wielkości 
odwrotnie 
proporcjonalne; 
•podawać 
zależności 
funkcyjne między 
wielkościami 
odwrotnie 
proporcjonalnymi 
opisanymi w 

funkcji w prostych 
przypadkach 
(wymagających 
rozwiązywania 
równań liniowych 
lub równań z 
wartością 
bezwzględną); 
•odczytywać z 
wykresu funkcji 
rozwiązania 
nierówności typu 
f(x)<m,  dla 
ustalonej wartości 
m (w szczególności 
dlam=0); 
•rysować wykres 
funkcji f(x)=a/x, 
gdzie x∈R-{0},a≠0,  
i omawiać jej 
własności; 
 odczytywać 
wszystkie 
omawiane 
wcześniej 
własności z 
wykresów funkcji; 
 odczytywać 
z wykresów funkcji 
rozwiązania 
równań i 
nierówności 
f(x)=g(x), f(x)<g(x); 

dotyczące wydajności 
pracy; 

odpowiednich własności 
funkcji y=f(x); 
•podawać własności 
funkcji y=-f(x)orazy=f(-x) 
na podstawie 
odpowiednich własności 
funkcji y=f(x); 



zadaniu 
tekstowym; 
•rysować wykres 
funkcji f(x)=a/x, 
gdzie x∈R-{0},a≠0,  
i omawiać jej 
własności; 
•rozwiązywać 
proste zadania 
tekstowe, w 
których występują 
wielkości 
odwrotnie 
proporcjonalne; 
 

•rysować wykres 
funkcji y=f(x-a) na 
podstawie wykresu 
funkcji y=f(x); 
•rysować wykres 
funkcji y=f(x)+b na 
podstawie wykresu 
funkcji y=f(x); 
•rysować wykres 
funkcji y=-f(x) na 
podstawie wykresu 
funkcji y=f(x); 
•rysować wykres 
funkcji y=f(-x) na 
podstawie wykresu 
funkcji y=f(x); 
•rysować wykres 
funkcji y=f(x-a)+b 
na podstawie 
wykresu funkcji 
y=f(x). 
 
 

FUNKCJA 
LINIOWA 

Uczeń nie 
spełnia 
większości 
kryteriów, by 
otrzymać ocenę 
dopuszczającą, 
tj. nie opanował 
podstawowej 
wiedzy i nie 
potrafi wykonać 

•rozpoznawać 
wielkości wprost 
proporcjonalne; 
•podawać 
zależność 
funkcyjną między 
wielkościami 
wprost 
proporcjonalnymi 
opisanymi w 

•sprawdzać 
współliniowość 
punktów (na 
płaszczyźnie 
kartezjańskiej); 
•rysować wykres 
funkcji liniowej 
określonej w 
różnych 
przedziałach 

•analizować, jak w 
zależności od 
współczynników 
(zapisanych w postaci 
parame-trów) funkcji 
liniowej zmieniają się jej 
własności (np. 
monotoniczność); 
•rozwiązywać zadania 
tekstowe wymagające 

•podawać wzór funkcji 
przedziałami liniowej na 
podstawie jej wykresu w 
trudniej-szych 
przypadkach; 
•podawać wzór i rysować 
wykres funkcji 
przedziałami liniowej na 
podstawie zadania 
osadzonego w kontekście 

•uzasadniać na 
podstawie 
definicji rodzaj 
monotoniczności 
funkcji liniowej; 
•zaznaczać na 
płaszczyźnie 
kartezjańskiej 
zbiory opisane 
równaniami z 



zadań o 
elementarnym 
stopniu 
trudności nawet 
z pomocą 
nauczyciela.  
Braki w 
wiadomościach i 
umiejętnościach 
są na tyle 
rozległe, że 
uniemożliwiają 
mu naukę na 
kolejnych 
etapach. 

zadaniu 
tekstowym; 
•rysować wykres 
funkcji y=ax + b i 
omawiać jej 
własności; 
•poprawnie 
interpretować 
współczynnik 
kierunkowy 
funkcji y=ax+b; 
•rysować wykres 
funkcji liniowej, 
korzystając z jej 
wzoru i omawiać 
jej własności; 
•sprawdzać 
rachunkowo, czy 
dany punkt leży 
na danej prostej; 
•interpretować 
współczynniki 
występujące we 
wzorze funkcji 
liniowej; 
•wyznaczać 
równanie prostej 
przechodzącej 
przez dwa dane 
punkty; 
•przekształcać 
równanie prostej z 
postaci 

różnymi wzorami, 
odczytywać z 
wykresu własności 
tej funkcji; 

znalezienia wzoru 
funkcji liniowej na 
podstawie wartości 
dwóch jej argumentów; 
• rozwiązywać 
zadania z parametrem 
dotyczące równoległości 
lub prostopadłości wy-
kresów funkcji 
liniowych; 
• wyznaczać 
wartość parametru , dla 
którego dany układ jest 
oznaczony,  
nieoznaczony,sprzeczny. 

praktycznym (np. o 
podatku progresywnym); 
•rozwiązywać zadania z 
parametrem dotyczące 
położenia prostej na 
płaszczyźnie 
kartezjańskiej; 

wartością 
bezwzględną; 
•rozwiązywać 
zadania o 
znacznym 
stopniu 
trudności 
dotyczące funkcji 
liniowej (np. z 
parametrem). 



kierunkowej do 
ogólnej i 
odwrotnie 
•wyznaczać 
równanie prostej 
równoległej do 
danej prostej i 
przechodzącej 
przez dany punkt; 
•wyznaczać 
równanie prostej 
prostopadłej do 
danej prostej i 
przechodzącej 
przez dany punkt; 

FUNKCJA 
KWADRATOWA 

Uczeń nie 
spełnia 
większości 
kryteriów, by 
otrzymać ocenę 
dopuszczającą, 
tj. nie opanował 
podstawowej 
wiedzy i nie 
potrafi wykonać 
zadań o 
elementarnym 
stopniu 
trudności nawet 
z pomocą 
nauczyciela.  
Braki w 
wiadomościach i 

•rysować wykresy 
funkcji f(x)=ax^2 i 
podawać jej 
własności; 
•poprawnie 
interpretować 
współczynnik 
kierunkowy 
•określać 
własności (zbiór 
wartości, 
przedziały 
monotoniczności, 
wartość 
ekstremalną) 
funkcji 
kwadratowej na 
podstawie jej 

• poprawnie 
interpretować 
współczynniki 
występujące we 
wzorze funkcji 
kwadratowej w 
postaci ogólnej; 
•obliczać 
współrzędne 
wierzchołka 
paraboli; 
•wyznaczać zbiór 
wartości funkcji 
kwadratowej; 
•podawać wzór 
funkcji 
kwadratowej w 
postaci ogólnej na 

•przekształcać parabolę  
przez symetrię 
względem prostej 
równoległej do osi x lub 
osi y układu 
współrzędnych oraz 
zapisywać równanie 
otrzymanego obrazu tej 
paraboli 
•rozwiązywać 
trudniejsze zadania 
dotyczące postaci 
kanonicznej i ogólnej 
funkcji kwadratowej 
oraz jej własności. 

•wykorzystywać wzór 
funkcji kwadratowej w 
postaci kanonicznej do 
rozwiązywania zadań w 
trudniejszych 
przypadkach; 
•rozwiązywać trudniejsze 
zadania dotyczące postaci 
kanonicznej i ogólnej 
funkcji kwadratowej oraz 
jej własności. 

•uzasadniać na 
podstawie 
definicji rodzaj 
monotoniczności 
funkcji 
kwadratowej; 
•rozwiązywać 
zadania o 
znacznym 
stopniu 
trudności 
dotyczące funkcji 
kwadratowej, 
np. z 
parametrem. 



umiejętnościach 
są na tyle 
rozległe, że 
uniemożliwiają 
mu naukę na 
kolejnych 
etapach. 

postaci 
kanonicznej; 
•przekształcać 
wzór funkcji 
kwadratowej z 
postaci 
kanonicznej do 
ogólnej i 
odwrotnie; 
•obliczać 
współrzędne 
wierzchołka 
paraboli y = a(x-
p)^2+q; 
 

podstawie 
informacji o jej 
wykresie w 
prostych 
przypadkach. 
•podawać wzór 
funkcji 
kwadratowej w 
postaci kanonicznej 
na podstawie 
informacji o jej  

FIGURY NA 
PŁASZCZYŹNIE 

Uczeń nie 
spełnia 
większości 
kryteriów, by 
otrzymać ocenę 
dopuszczającą, 
tj. nie opanował 
podstawowej 
wiedzy i nie 
potrafi wykonać 
zadań o 
elementarnym 
stopniu 
trudności nawet 
z pomocą 
nauczyciela.  
Braki w 
wiadomościach i 

•odróżniać figury 
wypukłe od 
niewypukłych 
•stosować w 
zadaniach 
własności kątów 
w trójkącie i 
wielokącie; 
•stosować w 
zadaniach 
nierówność 
trójkąta; 
•wskazywać 
figury przystające 

•stosować w 
zadaniach 
twierdzenie o 
liczbie przekątnych 
w wielokącie 
•dowodzić, że dwa 
trójkąty są 
przystające, 
powołując się na 
odpowiednie cechy 
przystawania. 

•stosować w zadaniach 
twierdzenie o kącie 
zewnętrznym trójkąta; 

•stosować cechy 
przystawania trójkątów w 
zadaniach 
wieloetapowych. 
•rozwiązywać zadania na 
dowodzenie 

•przeprowadzać 
dowody 
twierdzeń 
• rozwiązywać 
zadania 
wieloetapowe na 
dowodzenie 



umiejętnościach 
są na tyle 
rozległe, że 
uniemożliwiają 
mu naukę na 
kolejnych 
etapach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wymagania z matematyki  na poszczególne oceny– klasa 1 zakres podstawowy i rozszerzony (po gimnazjum) 

Obszar 
wymagań 

Poziom podstawowy Poziom rozszerzony 

 niedostateczny dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 
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W
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 Uczeń nie spełnia 

większości 
kryteriów, by 
otrzymać ocenę 
dopuszczającą, tj. 
nie opanował 
podstawowej 
wiedzy i nie potrafi 
wykonać zadań o 
elementarnym 
stopniu trudności 
nawet z pomocą 
nauczyciela.  
Braki w 
wiadomościach i 
umiejętnościach są 
na tyle rozległe, że 
uniemożliwiają mu 
naukę na kolejnych 
etapach. 

• podaje przykłady liczb: naturalnych, 
całkowitych, wymiernych, niewymiernych, 
pierwszych 
i złożonych oraz przyporządkowuje liczbę 
do odpowiedniego zbioru liczb 
• wykonuje proste działania na potęgach o 
wykładnikach całkowitych 
• przedstawia liczbę w notacji 
wykładniczej 
• stosuje twierdzenia dotyczące potęg 
•  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 
•wykonuje działania na pierwiastkach 
tego samego stopnia, stosując 
odpowiednie twierdzenia 
• poprawnie stosuje kolejność 
wykonywania działań 
• przekształca wyrażenia algebraiczne 
(mnożenie sumy algebraicznej przez 
jednomian, mnożenie sum algebraicznych) 
• posługuje się procentami w 
rozwiązywaniu prostych zadań  

• wykonuje poprawnie 
działania w zbiorze liczb 
rzeczywistych  
• usuwa niewymierność 
z mianownika wyrażenia 

typu 
 

• przekształca i oblicza 
wartości wyrażeń 
zawierających 
pierwiastki kwadratowe, 
stosując wzory 
skróconego mnożenia 
• wykonuje działania na 
wyrażeniach 
algebraicznych (w tym: 
stosuje wzory 
skróconego mnożenia 
dotyczące drugiej potęgi) 
• posługuje się 
procentami w zadaniach 
tekstowych 
• zamienia ułamek 
dziesiętny okresowy na 
ułamek zwykły 
• ocenia dokładność 
zastosowanego 
przybliżenia  

• wykonuje działania 
łączne na liczbach 
rzeczywistych  
• porównuje 
pierwiastki bez użycia 
kalkulatora 
• wykonuje działania 
łączne na potęgach o 
wykładnikach 
całkowitych 
• rozwiązuje złożone 
zadania tekstowe, 
wykorzystując 
obliczenia 
procentowe 
• usuwa 
niewymierność z 
mianownika 
wyrażenia typu 

 
 

• stosuje ogólny 
zapis liczb 
naturalnych 
parzystych, 
nieparzystych, 
podzielnych przez 
3 itp. 
• rozwiązuje  
trudniejsze 
zadania o 
dotyczące liczb 
rzeczywistych 
 
 

• uzasadnia 
prawa działań 
na potęgach 
o 
wykładnikach 
naturalnych 
(całkowitych) 
• rozwiązuje 
zadania o 
znacznym 
stopniu 
trudności 
dotyczące 
liczb 
rzeczywistych 

a
1

dcb
a

±
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I Uczeń nie spełnia 
większości 
kryteriów, by 
otrzymać ocenę 
dopuszczającą, tj. 
nie opanował 
podstawowej 
wiedzy i nie potrafi 
wykonać zadań o 
elementarnym 
stopniu trudności 
nawet z pomocą 
nauczyciela.  
Braki w 
wiadomościach i 
umiejętnościach są 
na tyle rozległe, że 
uniemożliwiają mu 
naukę na kolejnych 
etapach. 

• posługuje się pojęciami: zbiór, podzbiór, 
zbiór skończony, zbiór nieskończony 
• wyznacza iloczyn, sumę oraz różnicę 
danych zbiorów 
• zaznacza na osi liczbowej przedziały 
liczbowe 
• wyznacza iloczyn, sumę i różnicę 
przedziałów liczbowych 
• zna wzory skróconego mnożenia 
• rozwiązuje proste równania i 
nierówności liniowe, zawierające wzory 
skróconego mnożenia 
• zaznacza na osi liczbowej zbiór 
rozwiązań nierówności liniowej 
• oblicza wartość bezwzględną liczby 
rzeczywistej 
• stosuje interpretację geometryczną 
wartości bezwzględnej liczby do 
rozwiązywania elementarnych równań i 
nierówności typu  
• wyznacza błąd bezwzględny przybliżenia 

• zapisuje zbiory w 
postaci przedziałów 
liczbowych, np.  

 
•  wyznacza błąd 

bezwzględny oraz błąd 
względny przybliżenia 
• stosuje interpretację 
geometryczną wartości 
bezwzględnej liczby do 
rozwiązywania 
elementarnych równań i 
nierówności typu 

 

 
itp. 
• poprawnie stosuje 
wzory skróconego 
mnożenia 
• rozwiązuje równania i 
nierówności liniowe, w 
których występują wzory 
skróconego mnożenia 

• wykonuje złożone 
działania na 
przedziałach 
liczbowych 
• rozwiązuje 
nierówności liniowe 
• przekształca 
wyrażenia 
algebraiczne, 
korzystając z 
własności wartości 
bezwzględnej 
•rozwiązywać 
równanie 
(nierówność) z 
wartością 
bezwzględną typu: 
5|𝑥 − 𝑎| − 𝑏5 = 𝑐,,  

• zaznacza na osi 
liczbowej zbiory 
liczb 
spełniających 
układ nierówności 
liniowych z jedną 
niewiadomą 
• przekształca 
trudniejsze 
wyrażenia 
algebraiczne, 
korzystając z 
własności 
wartości 
bezwzględnej 
•rozwiązywać 
równanie 
(nierówność) z 
wartością 
bezwzględną 
typu: 
5|𝑥 − 𝑎| − 𝑏5 =
𝑐, 5|𝑥 − 𝑎| − 𝑏5 <
𝑐, 5|𝑥 − 𝑎| − 𝑏5 >
𝑐; 

• rozwiązuje 
zadania o 
znacznym 
stopniu 
trudności 
dotyczące 
zbiorów i 
własności 
wartości 
bezwzględnej 

axax <= ,

{ } )1,414: -=<Ù-³Î= xxRxA

baxbax <+=+ ,

baxbax >-=- ,
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 Uczeń nie spełnia 
większości 
kryteriów, by 
otrzymać ocenę 
dopuszczającą, tj. 
nie opanował 
podstawowej 
wiedzy i nie potrafi 
wykonać zadań o 
elementarnym 
stopniu trudności 
nawet z pomocą 
nauczyciela.  
Braki w 
wiadomościach i 
umiejętnościach są 
na tyle rozległe, że 
uniemożliwiają mu 
naukę na kolejnych 
etapach. 

• rozpoznaje przyporządkowania będące 
funkcjami 
• poprawnie stosuje pojęcia związane z 
pojęciem funkcji: dziedzina, zbiór 
wartości, argument, wartość  
i wykres funkcji 
• określa funkcję różnymi sposobami 
(wzorem, tabelką, wykresem, opisem 
słownym) 
• odczytuje z wykresu dziedzinę, zbiór 
wartości, miejsca zerowe, najmniejszą i 
największą wartość funkcji na prostych 
przykładach 
• oblicza miejsca zerowe funkcji danej 
wzorem (w prostych przykładach) 
• oblicza wartość funkcji dla różnych 
argumentów na podstawie wzoru funkcji 
• oblicza argument odpowiadający 
podanej wartości funkcji 
• wyznacza współrzędne punktów 
przecięcia wykresu funkcji danej wzorem z 
osiami układu współrzędnych 
• na podstawie wykresu funkcji określa 
argumenty, dla których funkcja przyjmuje 
wartości dodatnie, ujemne  
• określa na podstawie wykresu 
monotoniczności funkcji  
• wskazuje wykresy funkcji rosnących, 
malejących i stałych wśród różnych 
wykresów 

• wyznacza dziedzinę 
funkcji określonej tabelą 
lub opisem słownym 
• wyznacza dziedzinę 
funkcji danej wzorem, 
wymagającym jednego 
założenia 
• sporządza wykresy 
funkcji: , 

, 
, 𝑦 =

−𝑓(𝑥), na 
podstawie danego 
wykresu funkcji 

 
• odczytuje z wykresu 
wartość funkcji dla 
danego argumentu oraz 
argument dla danej 
wartości funkcji 
• na podstawie wykresu 
funkcji określa 
argumenty, dla których 
funkcja przyjmuje 
wartości dodatnie, 
ujemne i poprawnie 
zapisuje przedziały 
• określa na podstawie 
wykresu przedziały 
monotoniczności funkcji 
i poprawnie zapisuje 
• stosuje funkcje i ich 
własności w prostych 
sytuacjach praktycznych 

• wyznacza dziedzinę 
funkcji danej 
wzorem, o różnych 
dziedzinach 
• rozpoznaje i opisuje 
zależności funkcyjne 
w zadaniach 
• szkicuje wykres 
funkcji spełniającej 
podane warunki 
 
 
 

• przedstawia 
daną funkcję na 
różne sposoby 
• określa 
dziedzinę oraz 
wyznacza miejsca 
zerowe funkcji 
danej wzorem, 
który wymaga 
kilku założeń 
• na podstawie 
wykresu funkcji 
określa liczbę 
rozwiązań 
równania f(x) = m 
w zależności od 
wartości 
parametru m 
•na podstawie 
wykresu funkcji 
odczytuje zbiory 
rozwiązań 
nierówności: 

 
dla ustalonej 
wartości 
parametru m 
• odczytuje z 
wykresów funkcji 
rozwiązania 
równań i 
nierówności typu 
f(x) = g(x), 
f(x)<g(x), f(x)>g(x) 
• rozwiązuje  
trudniejsze 

• rozwiązuje 
zadania o 
znacznym 
stopniu 
trudności 
dotyczące 
funkcji 

)( pxfy -=
qxfy += )(
qpxfy +-= )(
x)f(y -=

)(xfy =

mxfmxfmxfmxf £³<> )(,)(,)(,)(



zadania o 
dotyczące funkcji  
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A  Uczeń nie spełnia 
większości 
kryteriów, by 
otrzymać ocenę 
dopuszczającą, tj. 
nie opanował 
podstawowej 
wiedzy i nie potrafi 
wykonać zadań o 
elementarnym 
stopniu trudności 
nawet z pomocą 
nauczyciela.  
Braki w 
wiadomościach i 
umiejętnościach są 
na tyle rozległe, że 
uniemożliwiają mu 
naukę na kolejnych 
etapach. 

• rozpoznaje funkcję liniową na podstawie 
wzoru lub wykresu 
• podaje przykłady funkcji liniowych 
opisujących sytuacje z życia codziennego 
• rysuje wykres funkcji liniowej danej 
wzorem 
• oblicza wartość funkcji liniowej dla 
danego argumentu i odwrotnie 
• wyznacza miejsce zerowe funkcji 
liniowej 
• interpretuje współczynniki ze wzoru 
funkcji liniowej 
• odczytuje z wykresu funkcji liniowej 
zbiór argumentów, dla których funkcja 
przyjmuje wartości dodatnie (ujemne) 
• wyznacza wzór funkcji liniowej, której 
wykres przechodzi przez dane dwa punkty 
• przekształca równanie ogólne prostej do 
postaci kierunkowej i odwrotnie 
• stosuje warunek równoległości i 
prostopadłości prostych 
• wyznacza wzór funkcji liniowej, której 
wykres przechodzi przez dany punkt i jest 
równoległy do wykresu danej funkcji 
liniowej 
• wyznacza wzór funkcji liniowej, której 
wykres przechodzi przez dany punkt i jest 
prostopadły do wykresu danej funkcji 
liniowej 
• rozwiązuje układy równań liniowych z 
dwiema niewiadomymi metodą 
podstawiania i metodą przeciwnych 
współczynników 
• rozwiązuje proste zadania tekstowe 
prowadzące do układów równań liniowych 
z dwiema niewiadomymi 

• wyznacza algebraicznie 
oraz odczytuje z wykresu 
funkcji liniowej zbiór 
argumentów, dla których 
funkcja przyjmuje 
wartości dodatnie 
(ujemne) 
• odczytuje z wykresu 
funkcji liniowej jej 
własności: dziedzinę, 
zbiór wartości, miejsce 
zerowe, monotoniczność 
• wyznacza wzór funkcji 
liniowej, której 
wykresem jest dana 
prosta 
• sprawdza, czy dane 
trzy punkty są 
współliniowe 
• interpretuje graficznie 
układ równań z dwiema 
niewiadomymi 
• określa liczbę 
rozwiązań układu 
równań liniowych, 
korzystając z jego 
interpretacji 
geometrycznej 
• sprawdza, dla jakich 
wartości parametru 
funkcja liniowa jest 
rosnąca, malejąca, stała 
• wykorzystuje własności 
funkcji liniowej w  
prostych zadaniach 
dotyczących wielokątów 

• rozstrzyga, czy dany 
układ dwóch równań 
liniowych z 
parametrem jest 
oznaczony, 
nieoznaczony czy 
sprzeczny 
• sprawdza, dla jakich 
wartości parametru 
funkcja liniowa jest 
rosnąca, malejąca, 
stała – zadania 
trudniejsze 
• rysuje wykres 
funkcji przedziałami 
liniowej i omawia jej 
własności 
• oblicza pole figury 
ograniczonej 
wykresami funkcji 
liniowych oraz osiami 
układu 
współrzędnych 
• rozwiązuje zadania 
tekstowe 
prowadzące do 
układów równań 
liniowych z dwiema 
niewiadomymi 
• wykorzystuje 
własności funkcji 
liniowej w zadaniach 
dotyczących 
wielokątów w 
układzie 
współrzędnych 

• oblicza pole 
figury 
ograniczonej 
wykresami funkcji 
liniowych oraz 
osiami układu 
współrzędnych – 
zadania 
trudniejsze 
 • sprawdza, dla 
jakich wartości 
parametru dwie 
proste są 
równoległe, 
prostopadłe 
• rozwiązuje  
trudniejsze 
zadania o 
dotyczące funkcji 
liniowej 
• rozwiązuje 
układy równań 
liniowych 
metodą 
wyznaczników 

• określa 
własności 
funkcji 
liniowej w 
zależności od 
wartości 
parametrów 
występującyc
h w jej 
wzorze 
• rozwiązuje 
algebraicznie 
układ trzech 
równań 
liniowych z 
trzema 
niewiadomy
mi 
• rozwiązuje 
graficznie 
układ 
równań, w 
którym 
występuje 
wartość 
bezwzględna 
• rozwiązuje 
zadania o 
znacznym 
stopniu 
trudności 
dotyczące 
funkcji 
liniowej 



w układzie 
współrzędnych  



FU
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A Uczeń nie spełnia 
większości 
kryteriów, by 
otrzymać ocenę 
dopuszczającą, tj. 
nie opanował 
podstawowej 
wiedzy i nie potrafi 
wykonać zadań o 
elementarnym 
stopniu trudności 
nawet z pomocą 
nauczyciela.  
Braki w 
wiadomościach i 
umiejętnościach są 
na tyle rozległe, że 
uniemożliwiają mu 
naukę na kolejnych 
etapach. 

• rysuje wykres funkcji i 
podaje jej własności 
• ustala wzór funkcji kwadratowej w 
postaci kanonicznej na podstawie 
informacji o przesunięciach wykresu 
• przekształca wzór funkcji kwadratowej z 
postaci kanonicznej do postaci ogólnej i 
odwrotnie 
• oblicza współrzędne wierzchołka 
paraboli 
• znajduje brakujące współczynniki funkcji 
kwadratowej, znając współrzędne 
punktów należących do jej wykresu – 
proste zadania 
• rozwiązuje równania kwadratowe 
niepełne metodą rozkładu na czynniki oraz 
stosując wzory skróconego mnożenia 
• oblicza wyróżnik kwadratowy i wyznacza 
miejsca zerowe funkcji kwadratowej 
• określa liczbę pierwiastków równania 
kwadratowego w zależności od znaku 
wyróżnika 
• rozwiązuje równania kwadratowe, 
stosując wzory na pierwiastki 
• sprowadza funkcję kwadratową do 
postaci iloczynowej, o ile można ją w tej 
postaci zapisać 
• odczytuje miejsca zerowe funkcji 
kwadratowej z jej postaci iloczynowej 
• rozwiązuje nierówności kwadratowe 
• wyznacza najmniejszą i największą 
wartość funkcji kwadratowej w podanym 
przedziale 
• przekształca  poprawnie wzór funkcji 
kwadratowej z postaci ogólnej do postaci 

• rysuje wykres funkcji 
i 

podaje jej własności 
• znajduje brakujące 
współczynniki funkcji 
kwadratowej, znając 
współrzędne punktów 
należących do jej 
wykresu 
• rozwiązuje zadania 
wykorzystując wzory 
dotyczące funkcji 
kwadratowej 
• przekształca  
poprawnie wzór funkcji 
kwadratowej z postaci 
ogólnej do postaci 
kanonicznej i 
iloczynowej (o ile 
istnieje) i odwrotnie 

• rozwiązuje zadania 
tekstowe funkcji 
kwadratowej 
• rozwiązuje zadania 
tekstowe 
prowadzące do 
równań lub 
nierówności 
kwadratowych 
• rozwiązuje zadania 
tekstowe 
prowadzące do 
wyznaczania wartości 
najmniejszej i 
największej funkcji 
kwadratowej – 
zadania 
optymalizujące 

• na podstawie 
wykresu określa 
liczbę rozwiązań 
równania f(x) = m 
w zależności od 
parametru m, 
gdzie  
y = f(x) jest 
funkcją 
kwadratową 
• rozwiązuje  
trudniejsze 
zadania o 
dotyczące funkcji 
kwadratowej 
• znajduje 
iloczyn, sumę i 
różnicę zbiorów 
rozwiązań 
nierówności 
kwadratowych 

• rozwiązuje 
zadania o 
znacznym 
stopniu 
trudności 
dotyczące 
funkcji 
kwadratowej 
• przekształca 
na ogólnych 
danych wzór 
funkcji 
kwadratowej 
z postaci 
ogólnej do 
postaci 
kanonicznej 

2)( axxf =
cbxaxxf ++= 2)(



kanonicznej i iloczynowej (o ile istnieje) i 
odwrotnie – proste przykłady 



PL
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IM
ET

RI
A  Uczeń nie spełnia 

większości 
kryteriów, by 
otrzymać ocenę 
dopuszczającą, tj. 
nie opanował 
podstawowej 
wiedzy i nie potrafi 
wykonać zadań o 
elementarnym 
stopniu trudności 
nawet z pomocą 
nauczyciela.  
Braki w 
wiadomościach i 
umiejętnościach są 
na tyle rozległe, że 
uniemożliwiają mu 
naukę na kolejnych 
etapach. 

• uzasadnia przystawanie trójkątów, 
wykorzystując cechy przystawania 
• uzasadnia podobieństwo trójkątów, 
wykorzystując cechy podobieństwa 
• zapisuje proporcje boków w trójkątach 
podobnych 
• wykorzystuje podobieństwo trójkątów 
do rozwiązywania elementarnych zadań 
• oblicza długości boków figur podobnych 
• stosuje w zadaniach twierdzenie o 
stosunku pól figur podobnych 
• wskazuje w wielokątach odcinki 
proporcjonalne 
• stosuje twierdzenie Pitagorasa 
• zna wzory na przekątną kwadratu i 
wysokość trójkąta równobocznego i 
stosuje w prostych zadaniach 
• rozwiązuje trójkąty prostokątne 
• zna i stosuje w elementarnych 
zadaniach związki miarowe w trójkącie 
prostokątnym 30°, 60°, 90° oraz 45°, 
45°, 90° 
• stosuje w zadaniach wzór na pole 

trójkąta:  oraz wzór na pole 

trójkąta równobocznego 

o boku a:  

• wykorzystuje cechy 
przystawania trójkątów 
do rozwiązywania 
prostych zadań – proste 
dowody 
• wykorzystuje cechy 
podobieństwa trójkątów 
do rozwiązywania 
prostych zadań – proste 
dowody 
• posługuje się pojęciem 
skali do obliczania 
odległości i powierzchni 
przedstawionych za 
pomocą planu lub mapy 
• wykorzystuje w 
zadaniach wzory na 
przekątną kwadratu i 
wysokość trójkąta 
równobocznego 
• rozwiązuje proste 
zadania, wykorzystując 
twierdzenie Talesa 
• stosuje w zadaniach 
związki miarowe w 
trójkącie 
prostokątnym 30°, 
60°, 90° oraz 45°, 45°, 
90° 

• stosuje cechy 
przystawania i 
podobieństwa 
trójkątów do 
rozwiązywania zadań 
geometrycznych 
rozwiązuje zadania 
wymagające  
• zastosowaniem 
twierdzenia Talesa 
i twierdzenia 
odwrotnego do 
twierdzenia Talesa 
• rozwiązuje 
zadania 
wykorzystując 
związki miarowe w 
trójkącie 
prostokątnym 30°, 
60°, 90° oraz 45°, 
45°, 90° 

• stosuje cechy 
przystawania i 
podobieństwa 
trójkątów do 
rozwiązywania 
zadań 
geometrycznych 
• rozwiązuje 
trudniejsze 
zadania dotyczące 
przystawania i 
podobieństw 
figur 

• stosuje 
twierdzenia o 
związkach 
miarowych 
podczas 
rozwiązywani
a zadań, 
które 
wymagają 
przeprowadz
enia dowodu 
• stosuje 
własności 
podobieństw
a figur 
podczas 
rozwiązywani
a zadań 
problemowyc
h oraz zadań 
wymagającyc
h 
przeprowadz
enia dowodu 
• rozwiązuje 
zadania o 
znacznym 
stopniu 
trudności 
dotyczące 
przystawania 
i 
podobieństw 
figur 
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Wymagania z matematyki  na poszczególne oceny– klasa 2 zakres podstawowy  

Obszar 
wymagań 

Poziom podstawowy Poziom rozszerzony 

 niedostateczny dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

SU
M

Y 
AL

G
EB

RA
IC

ZN
E  Uczeń nie spełnia 

większości 
kryteriów, by 
otrzymać ocenę 
dopuszczającą, tj. 
nie opanował 
podstawowej 
wiedzy i nie potrafi 
wykonać zadań o 
elementarnym 
stopniu trudności 
nawet z pomocą 
nauczyciela.  
Braki w 
wiadomościach i 
umiejętnościach są 
na tyle rozległe, że 
uniemożliwiają mu 
naukę na kolejnych 
etapach. 

• rozpoznaje jednomiany i sumy 
algebraiczne 
• oblicza wartości liczbowe wyrażeń 
algebraicznych 
• redukuje wyrazy podobne w sumie 
algebraicznej 
• dodaje, odejmuje i mnoży sumy 
algebraiczne 
• przekształca wyrażenia algebraiczne, 
uwzględniając kolejność wykonywania 
działań 
• przekształca wyrażenie algebraiczne 
z zastosowaniem wzorów skróconego 
mnożenia 
• rozwiązuje równania kwadratowe, 
stosując wzory na pierwiastki 
• przedstawia trójmian kwadratowy w 
postaci iloczynowej 

• stosuje wzory 
skróconego mnożenia do 
wykonywania działań na 
liczbach postaci  
• rozwiązuje równania 
kwadratowe niepełne 
metodą rozkładu na 
czynniki oraz stosując 
wzory skróconego 
mnożenia 
• rozwiązuje równania 
wyższych stopni, 
korzystając z definicji 
pierwiastka i własności 
iloczynu 

• rozwiązuje zadania 
tekstowe 
prowadzące do 
równań 
kwadratowych 
 
 
 
 
 
 

• rozwiązuje 
równania wyższych 
stopni, stosując 
zasadę wyłączania 
wspólnego czynnika 
przed nawias 

• 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/uje
mne/niedodat
nie/nieujemne 

  

cba+



FU
N

KC
JE

 W
YM

IE
RN

E  Uczeń nie spełnia 
większości 
kryteriów, by 
otrzymać ocenę 
dopuszczającą, tj. 
nie opanował 
podstawowej 
wiedzy i nie potrafi 
wykonać zadań o 
elementarnym 
stopniu trudności 
nawet z pomocą 
nauczyciela.  
Braki w 
wiadomościach i 
umiejętnościach są 
na tyle rozległe, że 
uniemożliwiają mu 
naukę na kolejnych 
etapach. 

• wskazuje wielkości wprost i odwrotnie 
proporcjonalne 
• stosuje zależność między wielkościami 
wprost i  odwrotnie proporcjonalnymi do 
rozwiązywania prostych zadań 
• wyznacza współczynnik 
proporcjonalności 
• podaje wzór proporcjonalności 
odwrotnej, znając współrzędne punktu 
należącego do wykresu 

• szkicuje wykres funkcji , gdzie 

 i podaje jej własności (dziedzinę, 
zbiór wartości, przedziały 
monotoniczności) 

• szkicuje wykresy funkcji 

oraz  i odczytuje jej 

własności 
• wyznacza asymptoty wykresu 
powyższych funkcji 
• wyznacza dziedzinę prostego wyrażenia 
wymiernego 
• oblicza wartość wyrażenia wymiernego 
dla danej wartości zmiennej 
• wykonuje działania na wyrażeniach 
wymiernych (proste przypadki) i podaje 
odpowiednie założenia 
• rozwiązuje proste równania wymierne 
• wykorzystuje wyrażenia wymierne do 
rozwiązywania prostych zadań tekstowych 

• szkicuje wykresy 

funkcji  + q 

i odczytuje jej własności 
• dobiera wzór funkcji do 
jej wykresu 
• skraca i rozszerza 
proste wyrażenia 
wymierne 
• rozwiązuje równania 
wymierne 
• wykorzystuje 
wyrażenia wymierne do 
rozwiązywania zadań 
tekstowych 

•rozwiązuje zadania 
tekstowe, stosując 
proporcjonalność 
odwrotną, równania 
wymierne 
• wyznacza wzory 

funkcji  

oraz

spełniających podane 
warunki 
• wyznacza dziedzinę 
wyrażenia 
wymiernego, 
korzystając z 
prostych równań 
kwadratowych 
• wykonuje działania 
na wyrażeniach 
wymiernych i podaje 
odpowiednie 
założenia 
• wykorzystuje 
wyrażenia wymierne 
do rozwiązywania 
zadań tekstowych 

•wyznacza wzory 
funkcji 

spełniających 
podane warunki 
• wykorzystuje 
wyrażenia 
wymierne do 
rozwiązywania 
trudniejszych zadań 
tekstowych 

• rozwiązuje 
zadania o 
znacznym 
stopniu 
trudności 
dotyczące 
funkcji i 
wyrażeń 
wymiernych 
• przekształca 
wzór funkcji 
homograficzn
ej do postaci 
kanonicznej i 
szkicuje 
wykres funkcji 

 

oraz podaje jej 
własności 
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Y  Uczeń nie spełnia 
większości 
kryteriów, by 
otrzymać ocenę 
dopuszczającą, tj. 
nie opanował 
podstawowej 
wiedzy i nie potrafi 
wykonać zadań o 
elementarnym 
stopniu trudności 
nawet z pomocą 
nauczyciela.  
Braki w 
wiadomościach i 
umiejętnościach są 
na tyle rozległe, że 
uniemożliwiają mu 
naukę na kolejnych 
etapach. 

• oblicza potęgi o wykładnikach 
wymiernych 
• zapisuje daną liczbę w postaci potęgi o 
danej podstawie lub wykładniku 
wymiernym 
• upraszcza wyrażenia, stosując prawa 
działań na potęgach (proste przypadki) 
• porównuje liczby przedstawione w 
postaci potęg (proste przypadki) 
• wyznacza wartości funkcji wykładniczej 
dla podanych argumentów 
• sprawdza, czy punkt należy do wykresu 
funkcji wykładniczej 
• szkicuje wykres funkcji wykładniczej, 
stosując przesunięcie o wektor 
• oblicza logarytm danej liczby  
•stosuje równości wynikające z definicji 
logarytmu do prostych obliczeń  
• wyznacza podstawę logarytmu lub liczbę 
logarytmowaną, gdy dana jest jego 
wartość 
• rozwiązuje proste równania 
wykładnicze, stosując logarytm 
• oblicza logarytm iloczynu, ilorazu i 
potęgi, stosując odpowiednie twierdzenia 
o logarytmach (proste przykłady)  

• szkicuje wykres funkcji 
wykładniczej, stosując 
przesunięcie o wektor i 
określa jej własności 
• rozwiązuje równania 
wykładnicze, stosując 
logarytm 
• oblicza logarytm 
iloczynu, ilorazu i potęgi, 
stosując odpowiednie 
twierdzenia o 
logarytmach  

• upraszcza 
wyrażenia, stosując 
prawa działań na 
potęgach 
• wykorzystuje 
własności funkcji 
wykładniczej i 
logarytmu do 
rozwiązywania zadań 
o kontekście 
praktycznym 
• stosuje twierdzenie 
o logarytmie 
iloczynu, ilorazu i 
potęgi do 
uzasadnienia 
równości wyrażeń 

• odczytuje 
rozwiązania 
nierówności na 
postawie wykresów 
funkcji 
wykładniczych 
 

• 
wykorzystuje 
twierdzenie o 
zmianie 
podstawy 
logarytmu w 
zadaniach 
• rozwiązuje 
zadania o 
znacznym 
stopniu 
trudności 
dotyczące 
funkcji 
wykładniczej i 
logarytmicznej 



CI
ĄG

I Uczeń nie spełnia 
większości 
kryteriów, by 
otrzymać ocenę 
dopuszczającą, tj. 
nie opanował 
podstawowej 
wiedzy i nie potrafi 
wykonać zadań o 
elementarnym 
stopniu trudności 
nawet z pomocą 
nauczyciela.  
Braki w 
wiadomościach i 
umiejętnościach są 
na tyle rozległe, że 
uniemożliwiają mu 
naukę na kolejnych 
etapach. 

•wyznacza kolejne wyrazy ciągu, gdy 
danych jest kilka jego początkowych 
wyrazów 
• wyznacza wzór ogólny ciągu, mając 
danych kilka jego początkowych wyrazów 
• wyznacza początkowe wyrazy ciągu 
określonego wzorem ogólnym lub słownie 
• wyznacza, które wyrazy ciągu przyjmują 
daną wartość 
• wyznacza wyraz ciągu określonego 
wzorem ogólnym 
• rozumie pojęcie ciągu arytmetycznego i 
ciągu geometrycznego 
• wyznacza wyrazy ciągu arytmetycznego, 
mając dany pierwszy wyraz i różnicę 
• wyznacza wzór ogólny ciągu 
arytmetycznego, mając dane dowolne 
dwa jego wyrazy 
• wyznacza wzór ogólny ciągu 
geometrycznego, mając dane dowolne 
dwa jego wyrazy 
• stosuje średnią arytmetyczną do 
wyznaczania wyrazów ciągu 
arytmetycznego (proste przypadki) 
• określa monotoniczność ciągu 
arytmetycznego i geometrycznego 
• oblicza sumę n początkowych wyrazów 
ciągu arytmetycznego i geometrycznego 
• wyznacza wyrazy ciągu geometrycznego, 
mając dany pierwszy wyraz i iloraz 
• stosuje własności ciągu arytmetycznego 
lub geometrycznego do rozwiązywania 
prostych zadań 
• oblicza oprocentowanie lokaty (proste 
przypadki) 

•podaje przykłady 
ciągów monotonicznych, 
których wyrazy spełniają 
dane warunki 
• uzasadnia, że dany ciąg 
nie jest monotoniczny, 
mając dane jego kolejne 
wyrazy 
•sprawdza czy ciąg jest 
ciągiem arytmetycznym, 
geometrycznym 
• oblicza wysokość 
kapitału przy różnym 
okresie kapitalizacji 
•wyznacza wartości 
zmiennych tak, aby wraz 
z podanymi wartościami 
tworzyły ciąg 
arytmetyczny lub 
geometryczny (stosuje 
średnią arytmetyczną 
wyrazów ciągu) 
 

• wyznacza wzór 
ogólny ciągu 
spełniającego podane 
warunki 
• bada 
monotoniczność 
ciągów 
• wyznacza wartości 
zmiennych tak, aby 
wraz z podanymi 
wartościami tworzyły 
ciąg arytmetyczny lub 
geometryczny 
•rozwiązuje 
równania z 
zastosowaniem 
wzoru na sumę 
wyrazów ciągu 
arytmetycznego,  
geometrycznego 
• stosuje własności 
ciągu 
arytmetycznego i 
geometrycznego w 
zadaniach 

• rozwiązuje 
zadania z 
parametrem 
dotyczące 
monotoniczności 
ciągu 
•rozwiązuje 
zadania tekstowe 
związane z 
kredytami 
dotyczące okresu 
oszczędzania i 
wysokości 
oprocentowania 
•rozwiązuje 
trudniejsze zadania 
dotyczące ciągów 
 

•rozwiązuje 
zadania o 
podwyższony
m stopniu 
trudności 
dotyczące 
monotoniczno
ści ciągu 
• wyznacza 
wyrazy ciągu 
określonego 
rekurencyjnie 
• rozwiązuje 
zadania na 
dowodzenie  
•rozwiązuje 
zadania o 
znacznym 
stopniu 
trudności 
dotyczące 
ciągów 
 

1+na



TR
YG

O
N

O
M

ET
RI

A Uczeń nie spełnia 
większości 
kryteriów, by 
otrzymać ocenę 
dopuszczającą, tj. 
nie opanował 
podstawowej 
wiedzy i nie potrafi 
wykonać zadań o 
elementarnym 
stopniu trudności 
nawet z pomocą 
nauczyciela.  
Braki w 
wiadomościach i 
umiejętnościach są 
na tyle rozległe, że 
uniemożliwiają mu 
naukę na kolejnych 
etapach. 

• podaje definicje funkcji 
trygonometrycznych kąta ostrego w 
trójkącie prostokątnym 
• podaje wartości funkcji 
trygonometrycznych kątów 30°, 45°, 60° 
• oblicza wartości funkcji 
trygonometrycznych kątów ostrych  w 
trójkącie prostokątnym 
•odczytuje z tablic wartości funkcji 
trygonometrycznych danego kąta ostrego 
• znajduje w tablicach kąt ostry, gdy dana 
jest wartość jego funkcji 
trygonometrycznej 
• rozwiązuje trójkąty prostokątne w 
prostych zadaniach 
oblicza wartości pozostałych funkcji 
trygonometrycznych, mając dany sinus, 
cosinus kąta 
• podaje związki między funkcjami 
trygonometrycznymi tego samego kąta 
• stosuje zależności między funkcjami 
trygonometrycznymi do upraszczania 
wyrażeń zawierających funkcje 
trygonometryczne 
• zaznacza kąt w układzie współrzędnych 
• wyznacza wartości funkcji 
trygonometrycznych kąta, gdy dane są 
współrzędne punktu leżącego na jego 
końcowym ramieniu 

•oblicza wartości 
pozostałych funkcji 
trygonometrycznych, 
mając dany sinus, 
cosinus, tangens kąta 
• stosuje funkcje 
trygonometryczne do 
rozwiązywania zadań 
osadzonych w 
kontekście praktycznym 
•określa znaki funkcji 
trygonometrycznych 
danego kąta 
•oblicza wartości funkcji 
trygonometrycznych 
szczególnych kątów, 
np.:, 120°, 135°, 150° 

• oblicza wartości 
funkcji 
trygonometrycznych 
kątów ostrych w 
bardziej złożonych 
sytuacjach 
• rozwiązuje trójkąty 
prostokątne 
•udowadnia 
tożsamości 
trygonometryczne 

• stosuje funkcje 
trygonometryczne 
do rozwiązywania 
zadań praktycznych 
o podwyższonym 
stopniu trudności 
•uzasadnia związki 
między funkcjami 
trygonometryczny
mi 

• rozwiązuje 
zadania o 
podwyższony
m stopniu 
trudności 
dotyczące 
funkcji 
trygonometry
cznych 
• oblicza 
wartości 
pozostałych 
funkcji 
trygonometry
cznych, mając 
dany 
cotangens  
kąta 
• stosuje 
związek 
między 
współczynniki
em 
kierunkowym 
a kątem 
nachylenia 
prostej do osi 
OX 

 



PL
AN

IM
ET

RI
A Uczeń nie spełnia 

większości 
kryteriów, by 
otrzymać ocenę 
dopuszczającą, tj. 
nie opanował 
podstawowej 
wiedzy i nie potrafi 
wykonać zadań o 
elementarnym 
stopniu trudności 
nawet z pomocą 
nauczyciela.  
Braki w 
wiadomościach i 
umiejętnościach są 
na tyle rozległe, że 
uniemożliwiają mu 
naukę na kolejnych 
etapach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•podaje i stosuje wzory na długość 
okręgu, długość łuku, pole koła i pole 
wycinka koła 
• określa wzajemne położenie okręgów, 
mając dane promienie tych okręgów oraz 
odległość ich środków 
• określa liczbę punktów wspólnych 
prostej i okręgu przy danych warunkach 
• stosuje własności stycznej do okręgu do 
rozwiązywania prostych zadań 
• rozpoznaje kąty wpisane i środkowe w 
okręgu oraz wskazuje łuki, na których są 
one oparte 
• stosuje twierdzenie o kącie środkowym i 
kącie wpisanym, opartych na tym samym 
łuku (proste przypadki) 
• oblicza pole trójkąta, dobierając 
odpowiedni wzór (proste przypadki) 
rozwiązuje zadania dotyczące okręgu 
wpisanego w trójkąt prostokątny lub 
równoboczny 
• podaje wzory na pole równoległoboku, 
rombu i trapezu 
• wykorzystuje funkcje trygonometryczne 
do wyznaczania pól czworokątów (proste 
przypadki) 
• oblicza odległość punktów w układzie 
współrzędnych 
• stosuje wzór na odległość między 
punktami do rozwiązywania prostych 
zadań 
• wyznacza współrzędne środka odcinka, 
mając dane współrzędne jego końców 
• rysuje figury symetryczne w danej 
symetrii osiowej lub środkowej 
Figury 

• podaje i stosuje wzór 
na pole odcinka koła 
• określa wzajemne 
położenie okręgów, 
mając dane promienie 
tych okręgów oraz 
odległość ich środków 
(korzysta ze wzorów) 
• oblicza pola figur, 
stosując zależności 
między okręgami (proste 
przypadki) 
• rozwiązuje zadania 
związane z okręgiem 
opisanym na trójkącie 
• konstruuje figury 
symetryczne w danej 
symetrii osiowej lub 
środkowej 
• stosuje własności 
symetrii osiowej i 
środkowej do 
rozwiązywania zadań 
•wyznacza środek i 
promień okręgu, mając 
jego równanie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•stosuje wzory na 
długość okręgu, 
długość łuku okręgu, 
pole koła i pole 
wycinka i odcinka 
koła do obliczania pól 
i obwodów figur 
• stosuje własności 
stycznej do okręgu 
do rozwiązywania 
trudniejszych zadań 
• stosuje różne wzory 
na pole trójkąta i 
przekształca je 
• wykorzystuje 
umiejętność 
wyznaczania pól 
trójkątów do 
obliczania pól innych 
wielokątów 
• rozwiązuje zadania 
związane z okręgiem 
wpisanym w dowolny 
trójkąt i opisanym na 
dowolnym trójkącie 
•stosuje własności 
środka okręgu 
opisanego na 
trójkącie w zadaniach 
z geometrii 
analitycznej 
•stosuje wzór na 
odległość między 
punktami oraz środek 
odcinka do 
rozwiązywania zadań 

• oblicza pole 
figury, stosując 
zależności między 
okręgami 
• stosuje 
twierdzenie o kącie 
środkowym i kącie 
wpisanym, 
opartych na tym 
samym łuku oraz 
wnioski z tego 
twierdzenia do 
rozwiązywania 
zadań o większym 
stopniu trudności 
• wykorzystuje 
funkcje 
trygonometryczne 
do wyznaczania pól 
czworokątów 
•stosuje własności 
symetrii osiowej i 
środkowej do 
rozwiązywania 
trudniejszych zadań 
•rozwiązuje 
trudniejsze zadania 
z okręgiem w 
układzie 
współrzędnych 
 
 

•rozwiązuje 
zadania z 
planimetrii o 
znacznym 
stopniu 
trudności 
•stosuje 
przesunięcie 
figury o 
wektor do 
rozwiązywania 
zadań 
•opisuje 
równaniem 
okrąg o 
danym środku 
i przechodzący 
przez dany 
punkt 



 
 

•określa liczbę i wskazuje osie symetrii 
oraz środek symetrii 
• stosuje własności symetrii osiowej i 
środkowej do rozwiązywania prostych 
zadań 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•rozwiązuje zadania z 
okręgiem w układzie 
współrzędnych 
 
 



Wymagania z matematyki  na poszczególne oceny– klasa 3 zakres podstawowy 

Obszar 
wymagań 

Poziom podstawowy Poziom rozszerzony 

 niedostateczny dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

RA
CH

U
N

EK
 P

RA
W

DO
PO

DO
BI

EŃ
ST

W
A  Uczeń nie spełnia 

większości 
kryteriów, by 
otrzymać ocenę 
dopuszczającą, tj. 
nie opanował 
podstawowej 
wiedzy i nie potrafi 
wykonać zadań o 
elementarnym 
stopniu trudności 
nawet z pomocą 
nauczyciela.  
Braki w 
wiadomościach i 
umiejętnościach są 
na tyle rozległe, że 
uniemożliwiają mu 
naukę na kolejnych 
etapach. 

• wypisuje wyniki danego 
doświadczenia 

• wypisuje permutacje danego 
zbioru 

• oblicza liczbę permutacji 
elementów danego zbioru 

• przeprowadza obliczenia, 
stosując definicję silni 

• oblicza liczbę wariacji bez 
powtórzeń  

• oblicza liczbę wariacji bez 
powtórzeń  

• oblicza liczbę wariacji z 
powtórzeniami 

• określa przestrzeń zdarzeń 
elementarnych 

• podaje wyniki sprzyjające 
danemu zdarzeniu losowemu 

• oblicza prawdopodobieństwo 
zdarzenia przeciwnego 

•  
 

• wykorzystuje 
permutacje do 
rozwiązywania 
zadań 

• wykorzystuje 
wariacje bez 
powtórzeń do 
rozwiązywania 
zadań 

• wykorzystuje 
wariacje z 
powtórzeniami 
do 
rozwiązywania 
zadań 

• określa zdarzenie 
niemożliwe i 
zdarzenie pewne 

• wypisuje pary 
zdarzeń 
przeciwnych i 
pary zdarzeń 
wykluczających 
się  

• oblicza 
prawdopodobień
stwa zdarzeń 

• przedstawia 
drzewo 
ilustrujące 
zbiór 
wyników 
danego 
doświadcze- 
nia 

• stosuje regułę 
mnożenia do 
wyznaczenia 
liczby 
wyników 
spełniających 
dany warunek  

• stosuje regułę 
dodawania do 
wyznaczenia 
liczby 
wyników 
doświadczeni
a 
spełniających 
dany warunek 

• wyznacza 
sumę, iloczyn 
i różnicę 

• Wykorzystu-
je 
podstawowe 
pojęcia 
kombinatory
ki do 
rozwiązywa
nia zadań 

• wyznacza 
sumę, 
iloczyn i 
różnicę 
zdarzeń 
losowych 

• stosuje 
regułę 
mnożenia, 
regułę 
dodawania, 
permutacje 
i wariacje do 
obliczania 
prawdopodo
bieństw 
zdarzeń 

• stosuje 
własności 
prawdopod
obieństwa 
w 
dowodach 
twierdzeń 



losowych, 
stosując definicję 
klasyczną 
prawdopodobień
stwa 

• podaje rozkład 
prawdopodobień
stwa dla rzutów 
kostką, monetą 

zdarzeń 
losowych 

• stosuje 
twierdzenie o 
prawdopodobi
eństwie sumy 
zdarzeń 

• sprawdza, czy 
zdarzenia się 
wykluczają 

ST
AT

YS
TY

KA
 Uczeń nie spełnia 

większości 
kryteriów, by 
otrzymać ocenę 
dopuszczającą, tj. 
nie opanował 
podstawowej 
wiedzy i nie potrafi 
wykonać zadań o 
elementarnym 
stopniu trudności 
nawet z pomocą 
nauczyciela.  
Braki w 
wiadomościach i 
umiejętnościach są 
na tyle rozległe, że 
uniemożliwiają mu 
naukę na kolejnych 
etapach. 

• oblicza średnią arytmetyczną 
zestawu danych 

• wyznacza medianę i dominantę 
zestawu danych 

• oblicza średnią ważoną zestawu 
liczb z podanymi wagami 

 

• oblicza średnią 
arytmetyczną 
danych 
przedstawionych 
na diagramach lub 
pogrupowanych 
na inne sposoby 

• wyznacza medianę 
i dominantę 
danych 
przedstawionych 
na diagramach lub 
pogrupowanych 
na inne sposoby 

• oblicza wariancję i 
odchylenie 
standardowe 
zestawu danych 

•  

• wykorzystuje 
średnią 
arytmetyczną 
do 
rozwiązywania 
zadań 

• wykorzystuje 
medianę i 
dominantę do 
rozwiązywania 
zadań 

• stosuje średnią 
ważoną do 
rozwiązywania 
zadań 

• oblicza 
wariancję i 
odchylenie 
standardowe 
zestawu 
danych 
przedstawion
ych na różne 
sposoby 

•  

• porównuje 
odchylenie 
przeciętne z 
odchyleniem 
standardow
ym 

  



ST
ER

EO
M

ET
RI

A  Uczeń nie spełnia 
większości 
kryteriów, by 
otrzymać ocenę 
dopuszczającą, tj. 
nie opanował 
podstawowej 
wiedzy i nie potrafi 
wykonać zadań o 
elementarnym 
stopniu trudności 
nawet z pomocą 
nauczyciela.  
Braki w 
wiadomościach i 
umiejętnościach są 
na tyle rozległe, że 
uniemożliwiają mu 
naukę na kolejnych 
etapach. 

• wskazuje w wielościanie proste 
prostopadłe, równoległe i skośne 

• określa liczby ścian, wierzchołków 
i krawędzi graniastosłupa  

• wskazuje elementy 
charakterystyczne graniastosłupa 

• rysuje siatkę graniastosłupa 
prostego, mając dany jej fragment 

• oblicza objętość graniastosłupa 
prostego  

• 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 

• 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  

• wskazuje kąt między sąsiednimi 
ścianami wielościanów 

• wskazuje przekroje 
prostopadłościanu 

• wskazuje elementy 
charakterystyczne walca 

• zaznacza przekrój osiowy walca 

• wskazuje w 
wielościanie rzut 
prostokątny 
danego odcinka na 
daną płaszczyznę 

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

• oblicza pole 
powierzchni 
bocznej i 
całkowitej 
graniastosłupa 
prostego 

• oblicza długości 
przekątnych 
graniastosłupa 
prostego 

• oblicza pole 
powierzchni 
bocznej i 
całkowitej 
ostrosłupa 

• oblicza objętość 
ostrosłupa 
prawidłowego  

• wyznacza kąt 
między sąsiednimi 
ścianami 
wielościanów 

• stosuje funkcje 
trygonometryc
zne do 
obliczania pola 
powierzchni 
graniastosłupa 

• stosuje funkcje 
trygonometryc
zne do 
obliczania pola 
powierzchni 
ostrosłupa 

• stosuje funkcje 
trygonometryc
zne do 
obliczania 
objętości 
ostrosłupa 

• rozwiązuje 
zadania 
dotyczące 
miary kąta 
między prostą 
a płaszczyzną 

• rozwiązuje 
zadania 
dotyczące 
miary kąta 
dwuściennego   

• rozwiązuje 
zadania 
dotyczące 
przekrojów 

• przeprowadz
a 
wnioskowani
a dotyczące 
położenia 
prostych w 
przestrzeni 

• rozwiązuje 
zadania o 
podwyższony
m stopniu 
trudności 
dotyczące 
graniastosłup
ów 

• rozwiązuje 
zadania o 
podwyższony
m stopniu 
trudności 
dotyczące 
ostrosłupów 

• rozwiązuje 
zadania o 
podwyższony
m stopniu 
trudności 
dotyczące 
walca 

• rozwiązuje 
zadania o 
podwyższony
m stopniu 

• uzasadnia 
prawdziwoś
ć wzorów 
dotyczących 
przekątnych 
graniastosłu
pów 

• sprawdza 
wzór Eulera 
dla 
wybranych 
graniastosłu
pów 
i ostrosłupó
w 



• wskazuje elementy 
charakterystyczne stożka 

• zaznacza przekrój osiowy i kąt 
rozwarcia stożka 

• wskazuje elementy 
charakterystyczne kuli 
 

• oblicza pole 
danego przekroju 

• oblicza pole 
powierzchni 
całkowitej walca 

• oblicza objętość 
walca 

• oblicza pole 
powierzchni 
całkowitej stożka  

• oblicza objętość 
stożka 

• oblicza pole 
powierzchni kuli i 
jej objętość 

• wyznacza skalę 
podobieństwa brył 
podobnych 
 

prostopadłości
anu 

• stosuje funkcje 
trygonometryc
zne do 
obliczania pola 
powierzchni i 
objętości walca 

• rozwiązuje 
zadania 
dotyczące 
rozwinięcia 
powierzchni 
bocznej stożka 

• stosuje funkcje 
trygonometryc
zne do 
obliczania pola 
powierzchni i 
objętości 
stożka  

• stosuje funkcje 
trygonometryc
zne do 
obliczania pola 
powierzchni i 
objętości 

• wykorzystuje 
podobieństwo 
brył do 
rozwiązywania 
zadań 

trudności 
dotyczące 
stożka 
rozwiązuje 
zadania o 
podwyższony
m stopniu 
trudności 
dotyczące kuli 

 


