
 Treści nauczania i osiągnięcia uczniów  

Zaproponowany układ zagadnień pogłębia i uzupełnia treści z poziomu podstawowego oraz 

wprowadza fragmenty umiejętności z zakresu rozszerzonego przydatnych w zastosowaniach 

matematyki oraz rozwijających logiczne myślenie i  poszerzających horyzonty uczniów. Treści spoza 

poziomu podstawowego zapisane są kursywą i wytłuszczonym drukiem. W rubryce: „Osiągnięcia 

uczniów” zapisane są przede wszystkim osiągnięcia, których nie uwzględnia podstawa programowa z 

matematyki dla poziomu podstawowego.  

Lp Zagadnienie 
 

Osiągnięcia uczniów 

1. Elementy logiki matematycznej Uczeń rozróżnia koniunkcję, alternatywę, implikację,  
równoważność. 
Uczeń  zna popularne symbole stosowane w logice oraz  
stosuje logikę  np. w dowodach matematycznych 

2. Dowody matematyczne w algebrze i  
geometrii 

Uczeń przeprowadza dowody z zastosowaniem wzorów 
skróconego mnożenia, podzielności liczb, podzielności z 
resztą, potęg i pierwiastków.  
Uczeń wykorzystuje w dowodach z geometrii 
podobieństwo figur, tw. Talesa, poznane wzory z 
planimetrii i stereometrii 

3. Algebraiczne rozwiązywanie równań, 
nierówności i układów równań i 
nierówności: 

 Równania i nierówności 
liniowe (w tym z 
parametrem) 

 Równania i nierówności  
kwadratowe (w tym z 
parametrem i z 
zastosowaniem wzorów 
Viete’a) 

 Równania sprowadzalne do 
kwadratowych 

 Proste równania 
wykładnicze 

 Proste równania 
logarytmiczne 

 Proste równania i 
nierówności wymierne 

 Proste równania i 
nierówności z wartością 
bezwzględną 

 Układy równań, z których 
jedno lub dwa są 
kwadratowe 

 Układ 3 równań liniowych 

 Układ nierówności liniowych 

Uczeń potrafi podać liczbę rozwiązań równania liniowego 
i kwadratowego w zależności od parametru.  
Stosuje wzory Viete’a.  
Rozwiązuje równania dwukwadratowe i  inne równania 
sprowadzalne do kwadratowych za pomocą 
podstawienia.  
Rozwiązuje proste równania wykładnicze i logarytmiczne, 
równania  i nierówności  wymierne (w równaniach i 
nierównościach wymiernych oraz logarytmicznych uczeń 
potrafi podać założenia) oraz z wartością bezwzględną 
typu:  
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    (x-5)=-1 ,      (x-1) +     (x+2) = 2 
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Ix-4I=5,    IxI<2 
Rozwiązuje  układy:  3 równań liniowych, nierówności 
liniowych oraz układy równań, z których jedno lub dwa są 
kwadratowe 

4. Kształcenie biegłości  w rachunkach i 
przekształcaniu wyrażeń.   

Uczeń umie dodawać, odejmować  i mnożyć wielomiany. 
Podaje stopień wielomianu, również wielomianu kilku 



 Szacowanie wyników, 
obliczanie błędów 

 Działania na liczbach, 
potęgach, pierwiastkach i 
logarytmach 

 Przekształcanie wzorów 

 Działania na wielomianach 

 Działania na wyrażeniach 
wymiernych 

 Rozkładanie wielomianów 
na czynniki metodą 
grupowania wyrazów oraz 
przy zastosowaniu wzorów 
skróconego mnożenia 

zmiennych. 
Uczeń potrafi dodawać, odejmować, dzielić, mnożyć, 
skracać i rozszerzać wyrażenia wymierne. Określa 
dziedzinę wyrażenia wymiernego.  
Uczeń rozkłada wielomian na czynniki wyłączając wspólny 
czynnik przed nawias oraz stosując wzory skróconego 
mnożenia. 

5. Funkcje – własności, wykresy i ich 
przekształcenia. 
 Graficzne rozwiązywanie równań i 
nierówności oraz  układów równań i 
nierówności. 

 Funkcja liniowa 

 Funkcja kwadratowa  

 Funkcja y=IxI 

 Funkcja wielomianowa 

 Funkcja homograficzna 

 Funkcja wykładnicza 

 Funkcja logarytmiczna 

 Inne funkcje dane opisem 
słownym 

 Funkcje dane kilkoma 
wzorami w różnych 
przedziałach 

Uczeń umie narysować wykres funkcji : y=IxI, 
wielomianowej w postaci iloczynowej, homograficznej, 
logarytmicznej, danej opisem słownym, danej kilkoma 
wzorami w różnych przedziałach. 
Uczeń potrafi  przekształcić taki wykres stosując 
przekształcenia:  y=-f(x),  y=f(-x), y=-f(-x),   y=f(x-p),  
y=f(x)+q, y=f(x-p)+q.  
Uczeń umie zapisać wzór funkcji , której wykres 
otrzymamy w wyniku przekształcenia. 
Uczeń potrafi opisać własności funkcji na podstawie 
wykresu, w tym równania asymptot.  
Uczeń umie rozwiązać równanie i nierówność korzystając 
z wykresu danej funkcji. 
Umie wykonać  ilustrację graficzną nierówności liniowych 
i kwadratowych oraz układów takich nierówności  oraz na 
podstawie ilustracji graficznej odczytać odpowiednie 
nierówności. 
 

6. Ciągi 

 Wzór ogólny i rekurencyjny 

 Ciąg arytmetyczny i 
geometryczny 

Uczeń umie obliczyć dowolny wyraz ciągu danego 
wzorem rekurencyjnym. 
Uczeń potrafi rozwiązać zadanie tekstowe, w którym 
występują równocześnie  oba typy ciągów:  arytmetyczny 
i geometryczny. 

7. Geometria analityczna 

 Równanie ogólne i 
kierunkowe prostej 

 Wzory na długość odcinka, 
środek odcinka, odległość 
punktu od prostej 

 Równanie okręgu i 
nierówność koła 

Uczeń umie zamienić postać ogólną prostej na postać 
kierunkową  (i odwrotnie).  
Potrafi obliczyć odległość  punku od prostej.  
Umie zapisać  równanie okręgu oraz nierówność koła o 
danym środku i promieniu w postaci kanonicznej (i 
odwrotnie).  
Umie wykonać ilustrację graficzną  równania okręgu, 
nierówności koła oraz układów równań i nierówności, w 
których występuje koło lub okrąg. 

8. Planimetria 

 Tw. Talesa i tw. odwrotne 
do tw. Talesa 

 Podobieństwo trójkątów 
oraz podobieńswo innych 

Uczeń umie zastosować tw. Talesa i odwrotne do niego, 
rozwiązuje zadania dotyczące podobieństwa figur, pól  i 
obwodów figur podobnych. 
Zna warunki na okrąg opisany i wpisany w czworokąt i 
umie zastosować je w zadaniach. 



figur 

 Okrąg opisany i wpisany w 
czworokąt 

 Różne wzory na pole 
trójkąta i czworokąta 

 Stosuje różne wzory dotyczące trójkątów i czworokątów 
dostępne w tablicach matematycznych, m. in.: 
P∆ =pr 
P∆=abc/4R 
P∆=0,5ab sinα 
P równol.= ab sinα 
Prombu=a2 sinα 
r∆prost.=(a+b-c)/2 

  Stereometria 

 Graniastosłupy i ostrosłup 

 Bryły obrotowe 

 Bryły podobne 

 Przekroje brył 

 Wielościany foremne 

Uczeń rozpoznaje  i potrafi narysować przekroje w 
graniastosłupie i ostrosłupie. 
Uczeń zna wielościany foremne. 
Stosuje wzór na stosunek objętości figur podobnych. 

10. Rachunek prawdopodobieństwa 

 Kombinatoryka 

 Obliczanie 
prawdopodobieństwa 
metodą klasyczną 

 Obliczanie 
prawdopodobieństwa 
metodą drzew 

Uczeń umie rozwiązać zadanie z prawdopodobieństwa 
metodą drzew. 
Stosuje do zliczania obiektów permutacje oraz wariacje z 
powtórzeniami  i bez powtórzeń ( nie musi używać 
wzorów)  

11. Zastosowania matematyki w różnych 
działach wiedzy oraz w życiu 
codziennym 

Uczeń widzi i rozumie przydatność matematyki w fizyce, 
chemii, biologii, sztuce, potrafi wskazać związki 
matematyki  z otaczającym nas światem  przyrody i 
techniki (np. fraktale, ciąg Fibonacciego, złota liczba i 
inne) 

 


