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Funkcja 
kwadratowa

Uczeń potrafi:

• narysować  wykres 
funkcji 
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i  podać  jej 
własności

• narysować  wykres 
funkcji 
kwadratowej  danej 
w  postaci 
kanonicznej i podać 
jej własności

• określić  własności 
(zbiór  wartości, 
przedziały 
monotoniczności, 
wartość 
ekstremalną) 
funkcji 

Oprócz  wymagań  na  ocenę 
dopuszczającą  UCZEŃ 
potrafi:

• przekształcić  wzór 
funkcji  kwadratowej 
z postaci kanonicznej 
do  ogólnej  i 
odwrotnie

• obliczyć współrzędne 
wierzchołka  paraboli 

cbxaxy ++= 2

• wyznaczyć  wartość 
największą  i  wartość 
najmniejszą  funkcji 
kwadratowej  w 
podanym przedziale

• sprowadzić  funkcję 
kwadratową  do 
postaci iloczynowej

• odczytać  miejsca 

Oprócz  wymagań  na  ocenę 
dostateczną UCZEŃ potrafi:

• rozwiązać  zadanie 
tekstowe prowadzące  do 
szukania  wartości 
ekstremalnych  funkcji 
kwadratowej

• rozwiązać  zadanie 
tekstowe prowadzące  do 
równania kwadratowego

• rozwiązać  równanie 
wymierne  prowadzące 
do  równania 
kwadratowego 

Oprócz wymagań na ocenę 
dobrą UCZEŃ potrafi:

• przekształcić  parabolę 
cbxaxy ++= 2 przez 

symetrię  względem 
prostej równoległej do osi 
x lub  osi  y układu 
współrzędnych  oraz 
napisać  równanie 
otrzymanego  obrazu  tej 
paraboli

• rozwiązać  zadanie 
tekstowe prowadzące do 
równania  wymiernego 
(np.  dotyczące 
wydajności pracy)

• znaleźć  brakujące 
współczynniki  funkcji 
kwadratowej  na 
podstawie  różnych 

Oprócz wymagań na ocenę 
bardzo dobrą UCZEŃ 
potrafi:

• wyprowadzić  wzory 
na  współrzędne 
wierzchołka paraboli

• rozwiązać  zadania 
prowadzące  do 
szukania  wartości 
ekstremalnych 
funkcji  kwadratowej 
wymagające 
zastosowania 
twierdzeń 
geometrycznych  (np. 
podobieństwa 
trójkątów)

• znaleźć  na podstawie 
zadania  tekstowego 
związek  między 



kwadratowej  na 
podstawie  jej 
postaci kanonicznej 

• rozwiązać  równanie 
kwadratowe 
niepełne  (
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)  metodą  rozkładu 
na czynniki

• określić  liczbę 
pierwiastków 
równania 
kwadratowego  na 
podstawie  znaku 
wyróżnika

• rozwiązać  równanie 
kwadratowe  za 
pomocą wzorów na 
pierwiastki

zerowe  funkcji 
kwadratowej  z  jej 
postaci iloczynowej

• rozwiązać  równanie 
wymierne 
prowadzące  do 
równania liniowego

• rozwiązać 
nierówność 
kwadratową

informacji o jej wykresie dwiema 
wielkościami,  gdy 
wyraża  się  on 
poprzez  funkcję 
kwadratową  i 
naszkicować  wykres 
tej  funkcji  z 
uwzględnieniem 
dziedziny

• sprowadzić  na 
ogólnych  danych 
funkcję kwadratową z 
postaci  ogólnej  do 
postaci kanonicznej

• wyprowadzić  wzory 
na  pierwiastki 
równania 
kwadratowego
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Wielomiany i 
funkcje 
wymierne

Uczeń potrafi:

• napisać wielomian o 
danych 
współczynnikach i 
wypisać 
współczynniki 
danego wielomianu

• określić  stopień 
wielomianu  oraz 
obliczyć  wartość 
wielomianu  dla 
danego argumentu

•  wykonać działania 
arytmetyczne w 
zbiorze 
wielomianów 

• sprawdzić, czy dana 

Oprócz  wymagań  na 
ocenę  dopuszczającą 
UCZEŃ potrafi:

• dobrać wartości 
parametrów tak, aby 
dwa wielomiany były 
równe

• stosować wzory na 
sześcian sumy i różnicy 
oraz na sumę i różnicę 
sześcianów

• przekształcać 
wielomiany  z 
zastosowaniem 
wzorów  skróconego 
mnożenia

• odczytać pierwiastki 

Oprócz wymagań na ocenę 
dostateczną  UCZEŃ 
potrafi:

• rozłożyć wielomian na 
czynniki metodą 
grupowania wyrazów, 
jeśli wymaga to 
przedstawienia pewnych 
wyrazów w postaci sumy 
innych

• podzielić wielomian 
przez dwumian przy 
użyciu schematu 
Hornera

• rozwiązać równanie 
wymierne prowadzące 
do równania 

Oprócz wymagań na ocenę 
dobrą UCZEŃ potrafi:

• rozłożyć (w prostych 
przypadkach) na 
czynniki wielomiany 
niemające pierwiastków, 
np.: 14 +x  czy 

15 24 ++ xx

• rozwiązać nierówność 
wielomianową z 
parametrem

• rozwiązać nierówność 
wielomianową metodą 
siatki znaków i metodą 
szkicowania wykresu

• rozwiązać równanie 
wymierne prowadzące 

Oprócz wymagań na 
ocenę bardzo dobrą 
UCZEŃ potrafi:

• narysować wykres 

funkcji typu 1
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• sprowadzić funkcję 
homograficzną do 

postaci q
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• rozwiązać zadanie 
tekstowe prowadzące 
do równania 
wymiernego (np. 
dotyczące wydajności 
pracy)

• wyznaczyć ze wzoru 



liczba jest 
pierwiastkiem 
wielomianu

• określić krotność 
pierwiastka 
wielomianu

• narysować wykres i 
podać własności 

funkcji q
px
ay +
−

=

• podać definicję 
funkcji 
homograficznej

• określić dziedzinę 
wyrażenia 
wymiernego

• skrócić i rozszerzyć 
wyrażenia wymierne

• sprowadzić wyrażenia 
wymierne do 
wspólnego 
mianownika

• dodawać i odejmować 
wyrażenia wymierne

• mnożyć i dzielić 
wyrażenia wymierne

wielomianu z jego 
postaci iloczynowej

• rozłożyć wielomian na 
czynniki z 
wykorzystaniem 
wzorów skróconego 
mnożenia

• rozłożyć  wielomian  na 
czynniki  metodą 
grupowania wyrazów

• stosować w prostych 
zadaniach twierdzenie 
Bézouta

• rozłożyć  wielomian  na 
czynniki  z 
wykorzystaniem 
twierdzenia  o 
pierwiastkach 
całkowitych  i 
twierdzenia Bézouta

• rozwiązać równanie 
wymierne prowadzące 
do równania liniowego 
lub kwadratowego 

• wyznaczyć (w prostych 
przypadkach) ze wzoru 
jedną zmienną w 
zależności od innych

• rozwiązać prostą 
nierówność wymierną 

• rozwiązać  zadanie 
tekstowe  prowadzące 
do  równania 
wymiernego  (np. 
dotyczące  drogi, 
prędkości  i  czasu lub 
wydajności pracy).

kwadratowego do równania 
wielomianowego stopnia 
3. lub wyższego

• rozwiązać nierówność 
wymierną prowadzącą 
do nierówności 
wielomianowej stopnia 
3. lub wyższego

• rozwiązać równanie 
wymierne (nierówność 
wymierną) z wartością 
bezwzględną 

jedną zmienną w 
zależności od innych w 
przypadkach 
wymagających 
wykonania bardziej 
skomplikowanych 
przekształceń

• udowodnić  twierdzenie 
o  pierwiastkach 
całkowitych 
wielomianu 
(współczynnikach 
całkowitych)

• wyznaczyć  resztę  z 
dzielenia  wielomianu 
przez  iloczyn 
wielomianów,  znając 
reszty  z  dzielenia  tego 
wielomianu  przez 
poszczególne czynniki

• rozwiązać  zadania  z 
parametrami  dotyczące 
pierwiastków 
wielokrotnych

• rysować  wykresy 
funkcji 
homograficznych  z 
wartością  bezwzględną 
oraz  opisywać 
własności tych funkcji



3
. Planimetria

UCZEŃ:

• Zna  nierówność 
trójkąta

• Zna  twierdzenie 
Pitagorasa  i 
twierdzenie  do 
niego odwrotne 

• Zna  pojęcie 
symetralnej odcinka

• Zna  pojęcie 
dwusiecznej kąta

• Zna  definicje 
okręgu i koła

• Zna  pojęcia: 
sieczna, symetralna, 
łuk, półokrąg

• Zna  położenie 
dwóch  okręgów 
względem siebie,

• Zna  twierdzenie 
Talesa,

• Zna  cechy 
podobieństwa figur.

Oprócz  wymagań  na  ocenę 
dopuszczająca  UCZEŃ 
potrafi :

• Określić  położenie 
okręgów  względem 
siebie,

• Sprawdzić,  jak 
położone  są  okręgi 
względem siebie,

• Obliczyć  odległość 
punktu P od prostej l,

• Zna  twierdzenie  o 
odcinkach stycznych,

• Wyznaczyć  miarę 
kątów  wpisanych  i 
środkowych,

• Stosuje  twierdzenie 
Talesa  w  prostych 
zadaniach 
geometrycznych,

• Wskazuje  figury 
podobne.

Oprócz  wymagań  na  ocenę 
dostateczną UCZEŃ potrafi:

• Obliczyć  długość 
cięciwy  mając  daną 
prostą  zawierającą 
cięciwę i środek okręgu,

•  Wyznaczyć  miarę  kąta 
między  stycznymi  do 
okręgu,

• Zastosować w zadaniach 
twierdzenie  o 
dwusiecznych  kątów 
wewnętrznych  w 
trójkącie,

• Zastosować w zadaniach 
twierdzenie  o 
symetralnych  boków 
trójkąta,

• Rozwiązać  zadanie 
związane  z 
wyznaczaniem  miar 
kątów  środkowych  i 
wpisanych  opartych  na 
tym samym łuku,

• Stosuje  twierdzenie 
odwrotne  do 
Twierdzenia  Talesa  do 
rozwiązywania zadań.

Oprócz wymagań na ocenę 
dobrą UCZEŃ potrafi:

• Wpisać okrąg w trójkąt,
• Opisać okrąg na trójkącie,
• Oblicza  pole  pierścienia 

kołowego i wycinka koła,
• Stosuje  w  zadaniach 

twierdzenie  o  kącie 
między  styczną,  a 
cięciwą.,

• Stosuje  twierdzenie  o 
odcinku  łączącym  środki 
boków  w  trójkącie  do 
rozwiązywania zadań,

•

Oprócz wymagań na ocenę 
bardzo dobrą UCZEŃ:

• Umie  przeprowadzić 
dowód Tw. Talesa,

• Przeprowadza  proste 
dowody  twierdzeń 
geometrycznych.
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FUNKCJA 
WYKŁADNICZA 
I LOGARYTMY

Uczeń potrafi:

• podnieść  liczbę  do 
potęgi wymiernej

• wykonywać  działania 
na  potęgach  o 
wykładniku 
wymiernym

Oprócz wymagań na ocenę 
dopuszczającą UCZEŃ:

• sporządzić  wykres 
funkcji wykładniczej

• przekształcać 
wykresy  funkcji 
wykładniczych  przez 

Oprócz  wymagań  na  ocenę 
dostateczną UCZEŃ:

• porównywać  potęgi  o 
wykładnikach 
wymiernych

• wykonywać  działania  na 
potęgach  o  wykładniku 

Oprócz wymagań na ocenę 
dobrą UCZEŃ:

• rozwiązywać  zadania 
osadzone  w  kontekście 
praktycznym  z 
zastosowaniem  funkcji 
wykładniczej

Oprócz wymagań na ocenę 
bardzo dobrą UCZEŃ:

• rozwiązać  równanie 
wykładnicze

• porównywać  potęgi  o 
wykładnikach 
rzeczywistych



• podać  własności 
funkcji 
wykładniczej

• obliczać  logarytmy 
liczb

• stosować  w 
zadaniach  wzór  na 
logarytm iloczynu

• stosować  w 
zadaniach  wzór  na 
logarytm ilorazu

przesunięcia 
równoległe  oraz 
symetrie  względem 
osi  układu 
współrzędnych

• stosować w zadaniach 
wzór  na   logarytm 
potęgi  o  wykładniku 
naturalnym

rzeczywistym
• rozwiązać  proste 

równanie,  korzystając  z 
definicji logarytmu

• przekształcać  wyrażenia 
zawierające  logarytmy  z 
zastosowaniem poznanych 
wzorów

• rozwiązać graficznie układ 
dwóch równań,  z  których 
co  najmniej  jedno  jest 
równaniem wykładniczym

• wykorzystywać własności 
logarytmów w zadaniach 
na dowodzenie

• udowodnić  prawa 
działań  na  potęgach  o 
wykładniku 
wymiernym

• udowodnić  wzór  na 
logarytm  iloczynu, 
logarytm  ilorazu  i 
logarytm  potęgi  o 
wykładniku naturalnym
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Funkcje 
trygonometrycz

ne

Uczeń:

• zna pojęcie sinusa, 
cosinusa, tangensa  i 
cotangensa  kąta 
ostrego,

• zna zależności między 
tangensem  i 
cotangensem,

• potrafi rozwiązać 
trójkąt  z 
wykorzystaniem 
poznanych  funkcji 
trygonometrycznych,

• potrafi zapiać związki 
miarowe w trójkącie.

Oprócz wymagań na ocenę 
dopuszczającą UCZEŃ:

• oblicza  funkcje 
trygonometryczne 
kąta ostrego,

• odczytuje  wartości 
funkcji z tablic,

• zna  wartości  funkcji 
trygonometrycznych 
kąta  0,  30,  60,  90 
stopni,

• wyznacza  funkcje 
trygonometryczne 
kąta rozwartego,

• zna wzory redukcyjne 
kąta alfa – 180 stopni,

Oprócz  wymagań  na  ocenę 
dostateczną UCZEŃ:

• rozwiązuje zadania z 
wykorzystaniem 
związków między 
funkcjami 
trygonometrycznymi kąta 
ostrego,

• zna i stosuje w praktyce 
„1” trygonometryczną,

• korzystając z tablic oblicza 
wartości funkcji kąta 
rozwartego,

• Zna wartości funkcji w 
poszczególnych ćwiartkach 
układu współrzędnych.

Oprócz wymagań na ocenę 
dobrą UCZEŃ:

• wykorzystuje własności 
funkcji oraz związki 
między nimi do 
rozwiązywania zadań z 
geometrii związanych z 
obliczaniem pól i 
obwodów wielokątów,

• Wyznacza wartości 
funkcji 
trygonometrycznych kąta 
rozwartego stosując 
poznane wzory 
redukcyjne.

• Wykorzystuje poznane 
własności funkcji do 
rozwiązywania zadań o 
podwyższonym stopniu 
trudności.

Oprócz wymagań na ocenę 
bardzo dobrą UCZEŃ:

• potrafi  naszkicować 
wykresy  funkcji 
trygonometrycznych,

• odczytuje  własności 
funkcji 
trygonometrycznych 
na  podstawie 
wykresów,

• wykonuje  proste 
dowody  bazując  na 
poznanych  związkach 
między  funkcjami 
trygonometrycznymi,

• przeprowadza  proste 
rozumowania 
dowodowe.


