
Zespół Szkół Mechanicznych im. gen. Władysława Andersa  

w Rzeszowie 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI STOSOWANEJ DLA 

KLASY 4 EST 

 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA 

 

WARUNKI I TRYB UZYSKANIA OCENY WYŻSZEJ NIŻ 

PRZEWIDYWANA   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. OGÓLNE KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI 

 

1.   Ocena celująca 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który uzyskuje 100% wyniki na pracach pisemnych i:   

– potrafi twórczo rozwijać własne uzdolnienia i zainteresowania w zakresie matematyki; 

–  uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych; 

–  pomysłowo i oryginalnie rozwiązuje nietypowe zadania; 

2.   Ocena bardzo dobra 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który prezentuje pełen zakres wiedzy 

i umiejętności, które nabył na lekcji i sprawnie się nimi posługuje oraz potrafi: 

– sprawnie rachować; 

– samodzielnie rozwiązywać zadania; 

– wykazać się znajomością definicji i twierdzeń oraz umiejętnością ich zastosowania  

   w zadaniach; 

– posługiwać się poprawnym językiem matematycznym; 

– samodzielnie zdobywać wiedzę; 

– przeprowadzać rozmaite rozumowania dedukcyjne. 

3.  Ocena dobra 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który posiada wiadomości i umiejętności, które pozwalają 

mu na rozumienie i poprawne rozwiązywanie problemów, co umożliwia mu: 

– samodzielnie rozwiązać typowe zadania; 

– wykazać się znajomością i rozumieniem poznanych pojęć i twierdzeń oraz algorytmów; 

– posługiwać się językiem matematycznym, który może zawierać jedynie nieliczne błędy  

   i potknięcia; 

– sprawnie rachować; 

– przeprowadzić proste rozumowania dedukcyjne. 

4.  Ocena dostateczna 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował podstawowe wiadomości i 

umiejętności, użyteczne w życiu codziennym i absolutnie niezbędne do kontynuowania 

nauki na wyższym poziomie w takim stopniu, że pozwala mu to na: 

– wykazanie się znajomością i rozumieniem podstawowych pojęć i algorytmów; 

– stosowanie poznanych wzorów i twierdzeń w rozwiązywaniu typowych ćwiczeń i zadań; 



 

– wykonywanie prostych obliczeń i przekształceń matematycznych. 

 

5.  Ocena dopuszczająca 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który posiada wiadomości i umiejętności 

umożliwiające mu świadome korzystanie z lekcji oraz potrafi: 

–  samodzielnie lub z pomocą nauczyciela wykonywać ćwiczenia i zadania o niewielkim   

   stopniu trudności; 

–  wykazać się znajomością i rozumieniem najprostszych pojęć oraz algorytmów; 

–  operować najprostszymi obiektami abstrakcyjnymi (liczbami, zbiorami, zmiennymi 

   i zbudowanymi z nich wyrażeniami). 

 

6.  Ocena niedostateczna 

Ocenę otrzymuje uczeń, który nie opanował minimum wiadomości i umiejętności 

z przedmiotu, co uniemożliwia mu dalsze zdobywanie wiedzy oraz: 

–  nie radzi sobie ze zrozumieniem najprostszych pojęć, algorytmów i twierdzeń; 

–  popełnia rażące błędy w rachunkach; 

–  nie potrafi (nawet z pomocą nauczyciela) wykonać najprostszych ćwiczeń i zadań; 

–  nie wykazuje chęci współpracy w celu uzupełnienia braków i nabycia podstawowej  

   wiedzy i umiejętności. 

 

II. ZASADY OCENIANIA I SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI NA LEKCJACH 

MATEMATYKI STOSOWANEJ 

   

1. Każda ocena wystawiana przez nauczyciela jest jawna i uzasadniona. 

2. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 

3. Zapowiedziane kartkówki nauczyciel zapowiada z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem i wpisuje termin do dziennika elektronicznego. Do zapowiedzianej 

kartkówki podawany jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiadomości.  

4. Wszystkie zapowiedziane kartkówki wskazane przez nauczyciela są obowiązkowe 

co oznacza, że uczeń musi posiadać ocenę. 

5. Uczeń, który nie przystąpił do kartkówki w wyznaczonym terminie do dziennika 

elektronicznego ma wpisane „nb” jako informację o nieobecności (nie jest to 

ocena).  



 

6. Nauczyciel ma prawo wyegzekwować od ucznia, w dowolnym terminie, napisanie 

wszystkich zapowiedzianych form pisemnych jeżeli ten nie pisał go 

w wyznaczonym terminie i nie stawił się na wyznaczony termin poprawkowy.  

W przypadku odmowy pisania kartkówki uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

7. Poprawa oceny niedostatecznej z zapowiedzianej kartkówki jest jednorazowa 

i odbywa się w ciągu 2 tygodni od dnia poinformowania o ocenach.  Termin 

poprawy jest ustalony przez nauczyciela i jest jeden dla całej klasy.  

8. Uczeń, który nie przystąpił do poprawy kartkówki, w ustalonym terminie, i nie 

przedstawił ważnego udokumentowanego usprawiedliwienia traci prawo do jego 

poprawy. 

9. W sytuacji nieobecności usprawiedliwionej ucznia (choroba udokumentowana na 

podstawie zwolnienia lekarskiego, zawody) nauczyciel może wyrazić zgodę na 

ustalenie indywidualnego terminu poprawy. 

10. Kartkówki niezapowiedziane (10 – 15 min.) obejmują materiał z trzech ostatnich 

tematów lekcyjnych. 

11. Kartkówki zapowiedziane (15 – 30 min.) obejmują materiał wskazany przez 

nauczyciela. 

12. Sprawdzone i ocenione prace pisemne nauczyciel omawia w klasie przy ich 

oddawaniu i daje do wglądu w terminie do 2 tygodni od przeprowadzonej pracy 

pisemnej. 

13. Uczeń, który podczas prac pisemnych korzysta ze źródeł niedozwolonych, lub  

z pomocy innych uczniów, otrzymuje ocenę niedostateczną i traci możliwość 

poprawy tej pracy. 

14. Uczeń ma prawo do: 

a) zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji (wpis „np.”) bez podania przyczyny dwa 

razy w ciągu roku (nie dotyczy zapowiadanych lekcji powtórzeniowych ustnych i 

pisemnych); zgłoszenie nieprzygotowania zwalnia ucznia z odpowiedzi ustnej, ale 

nie zwalnia z udziału w lekcji bieżącej; przez nieprzygotowanie się do lekcji 

rozumiemy: brak zeszytu, brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak 

pomocy potrzebnych do lekcji; 

b) zgłoszenia nieprzygotowania bez adnotacji w dzienniku na najbliższej lekcji po 

chorobie trwającej co najmniej tydzień. 

15. Po wykorzystaniu limitu określonego w punkcie 14a uczeń otrzymuje za każde 

nieprzygotowanie ocenę niedostateczną. 

16. Uczeń jest zobowiązany do noszenia zeszytu przedmiotowego i podręcznika na 

każdą lekcję.  

17. Każdy uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego zawierającego 

wszystkie treści przekazane na zajęciach. 



 

18. Na lekcjach nie wolno używać telefonów komórkowych (również kalkulatora  

w telefonie) – telefon powinien być schowany i wyłączony/wyciszony. 

 

 

III. FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WRAZ  

Z PRZYPORZĄDKOWANYMI WAGAMI 

 

Forma aktywności         Waga 

Kartkówki zapowiedziane 2 

Kartkówki niezapowiedziane 1 

Zadania domowe 1 

Odpowiedzi ustne 1 

Aktywność 1 

 

 

IV. KRYTERIA OCENY POSZCZEGÓLNYCH FORM SPRAWDZANIA 

WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI ORAZ OBSZARÓW AKTYWNOŚCI UCZNIA 

 

Na lekcjach matematyki  stosowanej oceniane są następujące obszary aktywności ucznia: 

1. Rozumienie pojęć matematycznych i znajomość ich definicji. 

2. Znajomość i stosowanie poznanych twierdzeń. 

3. Prowadzenie rozumowań. 

4. Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem poznanych metod. 

5. Posługiwanie się symboliką i językiem matematyki adekwatnym do danego etapu 

kształcenia. 

6. Analizowanie tekstów w stylu matematycznym. 

7. Stosowanie wiedzy przedmiotowej w rozwiązywaniu problemów 

pozamatematycznych. 

8. Prezentowanie wyników swojej pracy w różnych formach. 

9. Aktywność na lekcjach, praca w grupach i własny wkład pracy ucznia. 

 

 

 



 

KARTKÓWKI ZAPOWIEDZIANE 

 

1. Mają na celu szybkie sprawdzenie wiadomości wskazanych przez nauczyciela. 

2. Obejmują materiał programowy z różnych poziomów wymagań.  

3. Sprawdzone kartkówki przechowuje nauczyciel do końca roku szkolnego. 

 

KARTKÓWKI NIEZAPOWIEDZIANE 

 

1. Mają na celu szybkie sprawdzenie wiadomości zarówno teoretycznych, jak  

i praktycznych oraz kontrolę samodzielności wykonywania prac domowych. 

2. Obejmują: maksymalnie trzy jednostki tematyczne, materiał będący tematem 

pracy domowej, materiał będący tematem lekcji bieżącej. 

 

Przy ocenianiu kartkówek zapowiedzianych i niezapowiedzianych stosuje się następujące 

kryteria punktowe:  

 

Procent Ocena 

0 – 49% niedostateczny 

50 – 64% dopuszczający 

65 – 79% dostateczny 

80 – 90% dobry 

91 – 99% bardzo dobry 

100% celujący 

 

  ODPOWIEDŹ USTNA 

1. Zakres odpowiedzi obejmuje wiadomości i umiejętności z danego działu. 

2. Ocena z odpowiedzi ustnej nie podlega poprawie. 

3. Pytania, na które udzielana jest odpowiedź powinny obejmować różne poziomy 

wymagań.  

4. Ocena z odpowiedzi jest jawna i uzasadniona przez nauczyciela na bieżąco. 

 

 

 



 

 PRACA DOMOWA 

1. Praca domowa podlega ocenie, brak pracy domowej skutkuje oceną 

niedostateczną. 

2. Ocena z pracy domowej nie podlega poprawie. 

3. Oceniana jest zawartość rzeczowa, poprawność rozwiązania, nieszablonowy 

sposób rozwiązywania. 

4. Brak zeszytu przedmiotowego traktowany jest jako nieprzygotowanie do lekcji. 

 

 AKTYWNOŚĆ NA LEKCJI 

1. Uczeń może otrzymać ocenę za aktywne uczestniczenie w lekcji oraz za 

przedstawienie ciekawego rozwiązania zadania. 

2. Brak pracy na lekcji - mimo kontroli i zwracania uwagi, uczeń nie wykonał żadnego 

ćwiczenia w czasie lekcji – ocena niedostateczna. 

 

V. KRYTERIA WYSTAWIANIA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ. 

  

1. Nauczyciel zobowiązany jest miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej do:  

a) pisemnego poinformowania wychowawców klas o przewidywanych rocznych 

ocenach klasyfikacyjnych (wpisanie propozycji ocen do e- dziennika), 

b) ustnego poinformowania uczniów o przewidywanych dla nich rocznych ocenach 

klasyfikacyjnych oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana 

rocznej oceny klasyfikacyjnej;  

2. Przy wystawianiu oceny rocznej nauczyciel sugeruje się średnią ważoną: 

 

średnia ocena 

poniżej 1,74 niedostateczny 

1,75 - 2,67 dopuszczający 

 2,68 - 3,67 dostateczny 

3,68 - 4,67 dobry 

4,68 - 5,30 bardzo dobry 

5,31 - 6,00 celujący 

 



 

Średnia ważona jest oceną sugerowaną ale nie ostateczną. Nauczyciel może 

 w uzasadnionych przypadkach podwyższyć (jeśli prace pisemne zostały poprawione na 

ocenę wyższą) lub obniżyć ocenę (jeśli uczeń nie pisał kartkówek lub nie podejmuje 

próby poprawy ocen niedostatecznych) sugerowaną przez średnią ważoną. Ostateczna 

decyzja należy do nauczyciela. 

 

3. Przy wystawianiu oceny rocznej nauczyciel bierze pod uwagę oceny z I i II okresu. 

4. Przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej nauczyciel bierze także pod uwagę 

stopnie ucznia z poszczególnych obszarów działalności, rozwój ucznia, wkład pracy 

w stosunku do zdolności.  

5. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji śródrocznej otrzymał ocenę niedostateczną 

zobowiązany jest do zaliczenia materiału programowego w terminie wyznaczonym 

przez nauczyciela. Zaliczenie materiału odbywa się w formie pisemnej. 

6. Niezaliczenie I okresu może być podstawą do otrzymania niedostatecznej oceny 

rocznej. 

7. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną na koniec roku szkolnego jest 

zobowiązany do odebrania od nauczyciela zagadnień do egzaminu poprawkowego 

w ciągu 7 dni od daty konferencji klasyfikacyjnej. 

 

 

VI. WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA 

ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ. 

  

1. Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mają prawo ubiegać się u nauczyciela  

o podwyższenie o jeden stopień proponowanej oceny z matematyki stosowanej 

w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od otrzymania informacji 

o przewidywanej dla niego rocznej ocenie.  

2. Wolę taką powinien wyrazić uczeń lub jego rodzice/opiekunowie prawni na piśmie  

skierowanym do nauczyciela matematyki stosowanej. 

3. Nauczyciel uzgadnia z uczniem terminy formy i zakres sprawdzania wiedzy 

i umiejętności. 

4. W przypadku nieprzystąpienia ucznia do zaplanowanych form sprawdzania wiedzy 

 i umiejętności w wyznaczonym terminie z przyczyn nieusprawiedliwionych, traci 

on prawo do ubiegania się o podwyższenie oceny.  

5. Sposoby i terminy sprawdzania wiedzy i umiejętności określa nauczyciel 

przedmiotu. 

6. Stopień trudności zadań musi odpowiadać wymaganiom edukacyjnym na ocenę,  

o którą ubiega się uczeń.  



 

7. Prace sprawdzające przeprowadza nauczyciel przedmiotu.  

8. Na podstawie ocenionych prac nauczyciel podwyższa ocenę, jeśli uczeń spełnił 

wymagania niezbędne do uzyskania wyższej niż przewidywana ocena lub 

pozostawia wcześniej ustaloną ocenę, jeśli warunki jej podwyższenia nie zostały 

spełnione.  

 

VII. FORMY PRZEKAZYWANIA INFORMACJI ZWROTNEJ. 

       

Na początku roku szkolnego nauczyciel informuje uczniów o wymaganiach 

edukacyjnych, kryteriach oceniania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż 

przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej (zapis w e-dzienniku) oraz te same informacje 

przekazuje rodzicom (opiekunom prawnym) wychowawca w wiadomości przesłanej przez 

e-dziennik. Nauczyciel matematyki stosowanej przekazuje również uczniom informację 

jakie działy tematyczne będą realizowane w poszczególnych okresach roku szkolnego. 

Oceny cząstkowe są jawne dla ucznia i rodzica (prawnego opiekuna) w dzienniku 

elektronicznym. Nauczyciel kontaktuje się z rodzicami ucznia (prawnymi opiekunami) za 

pośrednictwem dziennika elektronicznego lub za pośrednictwem wychowawcy. Rodzic 

(prawny opiekun) podczas wywiadówek lub indywidualnych konsultacji ma możliwość 

uzyskać informacje o aktualnym stanie rozwoju i postępach w nauce dziecka,  

o trudnościach i uzdolnieniach oraz wskazówki do pracy z uczniem. 

 

 

VIII. DOSTOSOWANIE FORM I METOD PRACY NA LEKCJACH MATEMATYKI 

STOSOWANEJ DO MOŻLIWOŚCI UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI 

WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI. 

 

1. Uczniowie posiadający pisemna opinię Poradni psychologiczno–pedagogicznej  

o specyficznych trudnościach w uczeniu się oraz uczniowie posiadający orzeczenie 

 o potrzebie nauczania indywidualnego są oceniani z uwzględnieniem zaleceń 

poradni. 

2. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia posiadającego opinię PPP o specyficznych 

trudnościach w uczeniu się. 

3. W stosunku do wszystkich uczniów posiadających dysfunkcję zastosowane zostaną 

zasady wzmacniania poczucie własnej wartości, bezpieczeństwa, motywowania do 

pracy i docenianie małych sukcesów. 



 

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE dla klas realizujących 

matematykę stosowaną na poziomie podstawowym. 

 

Wymagania edukacyjne na ocenę dostateczną zawierają wymagania na ocenę 
dopuszczającą, wymagania na ocenę dobrą zawierają wszystkie wymagania na ocenę 
dostateczną i dopuszczającą, wymagania na oceną bardzo dobrą zawierają wymagania na 
ocenę dobrą, dostateczną i dopuszczającą a na celującą zawierają wszystkie wymagania 
na niższe oceny. 

 

Liczby rzeczywiste i zbiory 

Na ocenę dopuszczającą (poziom P) uczeń potrafi: 

 wyznaczać sumę, iloczyn i różnicę dwóch zbiorów liczbowych skończonych,   

 interpretować liczby naturalne na osi liczbowej, 

 rozpoznawać liczby naturalne podzielne przez 2, 3, 5, 9, 10, 100, 

 rozpoznawać liczbę złożoną, gdy jest ona jednocyfrowa lub dwucyfrowa, a także, 

gdy na istnienie dzielnika wskazuje poznana cecha podzielności, 

 rozkładać liczby na czynniki pierwsze, 

 wyznaczać NWD i NWW liczb, 

 wykonywać proste rachunki na liczbach całkowitych, 

 zamieniać ułamki zwykłe o mianownikach będących dzielnikami liczb 10, 100, 1000 

itd. na ułamki dziesiętne skończone dowolną metodą (przez rozszerzanie ułamków 

zwykłych, dzielenie licznika przez mianownik w pamięci, pisemnie lub za pomocą 

kalkulatora), 

 obliczać potęgi liczb wymiernych o wykładnikach naturalnych, 

 obliczać wartości pierwiastków drugiego i trzeciego stopnia z liczb, które są 

odpowiednio kwadratami lub sześcianami liczb wymiernych, 

 wyłączać czynnik przed znak pierwiastka oraz włączać czynnik pod znak 

pierwiastka, 

 mnożyć i dzielić pierwiastki drugiego stopnia, 

 przedstawiać liczby rzeczywiste w różnych postaciach (np. ułamka zwykłego, 

ułamka dziesiętnego okresowego, z użyciem symboli pierwiastków, potęg) 

w sytuacjach typowych, 

 obliczać wartości prostych wyrażeń arytmetycznych (wymiernych), 

 posługiwać się w obliczeniach pierwiastkami drugiego stopnia i stosować prawa 

działań na pierwiastkach, 

 obliczać typowe potęgi o wykładnikach wymiernych i stosować prawa działań na 

potęgach o wykładnikach wymiernych, 

 znać i wykorzystywać definicję logarytmu, 

 stosować w obliczeniach wzory na logarytm iloczynu, logarytm ilorazu i logarytm 

potęgi o wykładniku naturalnym w sytuacjach wymagających użycia jednego 

algorytmu, 

 interpretować liczby całkowite na osi liczbowej, 

 obliczać odległość dwóch punktów na osi, 



 

 przedstawiać część pewnej wielkości jako procent lub promil tej wielkości 

i odwrotnie,  

 obliczać procent danej liczby, 

 
Na ocenę dostateczną (poziom P) uczeń potrafi: 

 zapisywać ułamki zwykłe w postaci rozwinięcia dziesiętnego nieskończonego 

(z użyciem trzech kropek po ostatniej cyfrze), dzieląc licznik przez mianownik 

w pamięci, pisemnie lub za pomocą kalkulatora, 

 zamieniać ułamki zwykłe na ułamki dziesiętne (także okresowe), zamieniać ułamki 

dziesiętne skończone na ułamki zwykłe, 

 zapisywać w postaci jednej potęgi: iloczyny potęg o takich samych podstawach, 

iloczyny oraz ilorazy potęg o takich samych wykładnikach oraz potęgę potęgi (przy 

wykładnikach naturalnych),  

 porównywać potęgi o różnych wykładnikach naturalnych i takich samych 

podstawach oraz porównywać potęgi o takich samych wykładnikach naturalnych 

i różnych dodatnich podstawach, 

 zamieniać potęgi o wykładnikach całkowitych ujemnych na odpowiednie potęgi 

o wykładnikach naturalnych,  

 przedstawiać liczby rzeczywiste w różnych postaciach (np. ułamka zwykłego, 

ułamka dziesiętnego okresowego, z użyciem symboli pierwiastków, potęg) 

w sytuacjach typowych, 

 posługiwać się w obliczeniach pierwiastkami dowolnego stopnia i stosować prawa 

działań na pierwiastkach w sytuacjach typowych 

 obliczać potęgi o wykładnikach wymiernych i stosować prawa działań na potęgach 

o wykładnikach wymiernych 

 wykorzystywać definicję logarytmu 

 stosować w obliczeniach wzory na logarytm iloczynu, logarytm ilorazu i logarytm 

potęgi o wykładniku naturalnym w sytuacjach typowych 

 interpretować liczby wymierne na osi liczbowej; obliczać odległość między dwiema 

liczbami na osi liczbowej, 

 posługiwać się pojęciem przedziału liczbowego, zaznaczać przedziały na osi 

liczbowej w sytuacjach wymagających użycia jednego algorytmu. 

 zaokrąglać liczby naturalne, 

 szacować wartości wyrażeń arytmetycznych, 

 zaokrąglać rozwinięcia dziesiętne liczb, 

 obliczać liczbę na podstawie danego jej procentu,  

 wskazywać na osi liczbowej zbiór liczb spełniających warunek typu:  ,  

 zapisywać liczby w notacji wykładniczej, tzn. w postaci  , gdzie k jest liczbą 

całkowitą i , 

 mnożyć i dzielić pierwiastki trzeciego stopnia, 

 interpretować liczby całkowite na osi liczbowej,  

 obliczać wartość bezwzględną, 

 stosować obliczenia procentowe do rozwiązywania problemów w kontekście 

praktycznym, np. obliczać ceny po podwyżce lub obniżce o dany procent, 

 wykonywać obliczenia związane z VAT, obliczać odsetki dla lokaty rocznej,  



 

 obliczać podatki w sytuacjach typowych wymagających użycia jednego algorytmu, 

 obliczać zysk z lokat (również złożonych na procent składany i na okres krótszy niż 

rok) w sytuacjach typowych wymagających użycia jednego algorytmu. 

Na ocenę dobrą (poziom PP) uczeń potrafi: 

 obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych (wymiernych) w zagadnieniach 

złożonych wymagających doboru właściwego algorytmu, 

 posługiwać się w obliczeniach pierwiastkami dowolnego stopnia i stosować prawa 

działań na pierwiastkach w zagadnieniach złożonych wymagających doboru 

właściwego algorytmu, 

 obliczać potęgi o wykładnikach wymiernych i stosować prawa działań na potęgach 

o wykładnikach wymiernych w zagadnieniach złożonych wymagających doboru 

właściwego algorytmu, 

 wykorzystywać definicję logarytmu w zagadnieniach złożonych wymagających 

doboru właściwego algorytmu, 

 stosować w obliczeniach wzory na logarytm iloczynu, logarytm ilorazu i logarytm 

potęgi o wykładniku naturalnym w zagadnieniach złożonych wymagających 

doboru właściwego algorytmu, 

 wyznaczać współrzędne środka odcinka w zagadnieniach złożonych wymagających 

doboru właściwego algorytmu, 

 posługiwać się pojęciem przedziału liczbowego, zaznaczać przedziały na osi 

liczbowej w zagadnieniach złożonych wymagających doboru właściwego 

algorytmu, 

 obliczać błąd bezwzględny i błąd względny przybliżenia w sytuacjach typowych 

wymagających użycia jednego algorytmu, 

 wykonywać obliczenia procentowe w zagadnieniach złożonych wymagających 

doboru właściwego algorytmu. 

 
Na ocenę bardzo dobrą (poziom PP) uczeń potrafi: 

 obliczać błąd bezwzględny i błąd względny przybliżenia w zagadnieniach złożonych 

wymagających doboru właściwego algorytmu, 

 obliczać podatki w zagadnieniach złożonych wymagających doboru właściwego 

algorytmu, 

 obliczać zysk z lokat (również złożonych na procent składany i na okres krótszy niż 

rok) w zagadnieniach złożonych wymagających doboru właściwego algorytmu. 

 

Na ocenę celującą (poziom PP) uczeń potrafi: 

 rozwiązywać zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności, dotyczące 

własności liczb rzeczywistych  

 rozwiązać równania z wartością bezwzględną typu: ǀyǀ +ǀ zǀ = 0  

 rozwiązywać nietypowe zadania (o podwyższonym stopniu trudności) z działań 

w zbiorze liczb rzeczywistych 

 



 

Wyrażenia algebraiczne i wzory skróconego mnożenia 

Na ocenę dopuszczającą (poziom P) uczeń potrafi: 

 korzystać z nieskomplikowanych wzorów, w których występują oznaczenia 

literowe, zamieniać wzór na formę słowną, 

 stosować oznaczenia literowe nieznanych wielkości liczbowych i zapisywać proste 

wyrażenie algebraiczne na podstawie informacji osadzonych w kontekście 

praktycznym, 

 opisywać za pomocą wyrażeń algebraicznych związki między różnymi wielkościami, 

 obliczać wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych, 

 redukować wyrazy podobne w sumie algebraicznej, 

 dodawać i odejmować sumy algebraiczne, 

 mnożyć jednomiany, mnożyć sumę algebraiczną przez jednomian oraz 

w nietrudnych przykładach, mnożyć sumy algebraiczne, 

 używać wzorów skróconego mnożenia na w sytuacjach typowych, 

 używać wzorów skróconego mnożenia na w sytuacjach typowych. 

 

Na ocenę dostateczną (poziom P) uczeń potrafi: 

 wyznaczać wskazaną wielkość z podanych wzorów, w tym geometrycznych 

i fizycznych, 

 używać wzorów skróconego mnożenia na  oraz  w sytuacjach 

typowych wymagających użycia jednego algorytmu, 

 usuwać niewymierność z mianownika. 

 

Na ocenę dobrą (poziom PP) uczeń potrafi: 

 wykazywać proste równości, 

 sprawnie wykonuje działania na potęgach o wykładniku rzeczywistym, 

 wyłączać wspólną potęgę poza nawias, 

 oszacować wartość potęgi o wykładniku rzeczywistym, 

 rozkładać wyrażenia algebraiczne na czynniki. 

  

 Na ocenę bardzo dobrą (poziom PP) uczeń potrafi: 

 używać wzorów skróconego mnożenia na w sytuacjach złożonych 

wymagających doboru właściwego algorytmu, 

 używać wzorów skróconego mnożenia na w sytuacjach złożonych 

wymagających doboru właściwego algorytmu, 

 używać wzorów skróconego mnożenia na  oraz  w sytuacjach 

złożonych wymagających doboru właściwego algorytmu. 

 

Na ocenę celującą (poziom PP) uczeń potrafi: 

 sprawnie działać na wyrażeniach zawierających potęgi i pierwiastki 

z zastosowaniem wzorów skróconego mnożenia,  

 sprawnie rozkładać wyrażenia zawierające potęgi i pierwiastki na czynniki, stosując 

jednocześnie wzory skróconego mnożenia i metodę grupowania wyrazów, 



 

 rozwiązywać nietypowe zadania (o podwyższonym stopniu trudności) z działań 

wyrażeń algebraicznych. 

 

Elementy statystyki opisowej 

Na ocenę dopuszczającą (poziom P) uczeń potrafi: 

 wyszukiwać, selekcjonować i porządkować informacje z dostępnych źródeł,  

 przedstawiać dane w tabeli, za pomocą diagramu słupkowego lub kołowego, 

 odczytywać i interpretować dane przedstawione w postaci diagramów, wykresów 

i tabel.  

Na ocenę dostateczną (poziom P) uczeń potrafi: 

 obliczać medianę (także w przypadku danych pogrupowanych), 

 obliczać średnią arytmetyczną i średnią ważoną (także w przypadku danych 

pogrupowanych) w sytuacjach typowych wymagających użycia jednego algorytmu, 

 obliczać odchylenie standardowe zestawu danych (także w przypadku danych 

odpowiednio pogrupowanych). 

 

Na ocenę dobrą (poziom PP) uczeń potrafi: 

 interpretować średnią ważoną i odchylenie standardowe dla danych empirycznych 

w zagadnieniach złożonych wymagających doboru właściwego algorytmu, 

 obliczać średnią arytmetyczną i średnią ważoną (także w przypadku danych 

pogrupowanych) w zagadnieniach złożonych wymagających doboru właściwego 

algorytmu, 

 rozwiązywać złożone zadania statystyczne. 

 

Na ocenę bardzo dobrą (poziom PP) uczeń potrafi: 

 rozwiązywać niestandardowe zadania statystyczne. 

 
Na ocenę celującą (poziom PP) uczeń potrafi: 

 rozwiązywać nietypowe zadania (o podwyższonym stopniu trudności) ze statystyki. 

 

 

Równania i nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą 

Na ocenę dopuszczającą (poziom P) uczeń potrafi: 

 zapisywać związki między wielkościami za pomocą równania pierwszego stopnia 

z jedną niewiadomą,  

 sprawdzać, czy dana liczba spełnia równanie stopnia pierwszego z jedną 

niewiadomą, 

 rozwiązywać równania stopnia pierwszego z jedną niewiadomą. 

 

Na ocenę dostateczną (poziom P) uczeń potrafi: 



 

 za pomocą równań rozwiązywać zadania osadzone w kontekście praktycznym, 

 sprawdzać, czy dana liczba rzeczywista jest rozwiązaniem równania w sytuacjach 

typowych wymagających użycia jednego algorytmu, 

 rozwiązywać nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą w sytuacjach 

typowych wymagających użycia jednego algorytmu, 

  zapisywać związki między wielkościami wprost proporcjonalnymi i odwrotnie 

proporcjonalnymi, 

 sprawdzać, czy dana liczba jest rozwiązaniem nierówności, 

 rozwiązywać nierówności pierwszego stopnia z jedna niewiadomą w sytuacjach 

typowych wymagających użycia jednego algorytmu. 

 
Na ocenę dobrą (poziom PP) uczeń potrafi: 

 rozwiązywać nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą 

w zagadnieniach złożonych wymagających doboru właściwego algorytmu. 

 

Na ocenę bardzo dobrą (poziom PP) uczeń potrafi: 

 rozwiązywać nierówności pierwszego stopnia z jedna niewiadomą w 

zagadnieniach złożonych wymagających doboru właściwego algorytmu, 

 rozwiązywać niestandardowe zadania z wykorzystaniem poznanych pojęć. 

 
Na ocenę celującą (poziom PP) uczeń potrafi: 

 rozwiązywać nietypowe zadania (o podwyższonym stopniu trudności) dotyczące 

równań i nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą. 

 

Trójkąty podobne i twierdzenie Talesa  

Na ocenę dopuszczającą (poziom P) uczeń potrafi: 

 rozpoznawać wielokąty przystające i podobne, 

 obliczać wymiary wielokąta powiększonego lub pomniejszonego w danej skali, 

 rozpoznawać trójkąty podobne w sytuacjach typowych wymagających użycia 

jednego algorytmu. 

 
Na ocenę dostateczną (poziom P) uczeń potrafi: 

 wykorzystywać (także w kontekstach praktycznych) cechy podobieństwa trójkątów 

w sytuacjach typowych wymagających użycia jednego algorytmu, 

 obliczać stosunek pól wielokątów podobnych, 

 stosować cechy przystawania trójkątów, 

 korzystać z własności trójkątów prostokątnych podobnych, 

 wykorzystywać (także w kontekstach praktycznych) cechy podobieństwa trójkątów 

w sytuacjach typowych wymagających użycia jednego algorytmu. 

 

Na ocenę dobrą (poziom PP) uczeń potrafi: 

 rozpoznawać trójkąty podobne w zagadnieniach złożonych wymagających doboru 

właściwego algorytmu. 



 

 

Na ocenę bardzo dobrą (poziom PP) uczeń potrafi: 

 wykorzystywać (także w kontekstach praktycznych) cechy podobieństwa trójkątów 

w zagadnieniach złożonych wymagających doboru właściwego algorytmu, 

 rozwiązywać niestandardowe zadania z wykorzystaniem poznanych pojęć. 

 

Na ocenę celującą (poziom PP) uczeń potrafi: 

 rozwiązywać nietypowe zadania (o podwyższonym stopniu trudności) dotyczące 

trójkątów podobnych. 

 

Prosta na płaszczyźnie kartezjańskiej  

Na ocenę dopuszczającą (poziom P) uczeń potrafi: 

 zaznaczać w układzie współrzędnych na płaszczyźnie punkty o danych 

współrzędnych,  

 odczytywać współrzędne danych punktów, 

 rozpoznawać postać ogólną i kierunkową równania prostej, 

 narysować prostą określoną równaniem ogólnym w sytuacjach typowych 

wymagających użycia jednego algorytmu, 

 rozwiązywać układy równań stopnia pierwszego z dwiema niewiadomymi. 

 

Na ocenę dostateczną (poziom P) uczeń potrafi: 

 obliczać odległość dwóch punktów w sytuacjach typowych wymagających użycia 

jednego algorytmu, 

 narysować prostą określoną równaniem ogólnym albo kierunkowym w typowych 

wymagających użycia jednego algorytmu, 

 wyznaczać równanie prostej przechodzącej przez dwa dane punkty (w postaci 

kierunkowej lub ogólnej) w sytuacjach typowych wymagających użycia jednego 

algorytmu, 

 sprawdzać, czy dana para liczb spełnia układ dwóch równań stopnia pierwszego 

z dwiema niewiadomymi, 

 wykorzystywać interpretację geometryczną układu równań pierwszego stopnia 

z dwiema niewiadomymi w sytuacjach typowych wymagających użycia jednego 

algorytmu. 

 

Na ocenę dobrą (poziom PP) uczeń potrafi: 

 obliczać odległość dwóch punktów w zagadnieniach złożonych wymagających 

doboru właściwego algorytmu, 

 narysować prostą określoną równaniem ogólnym albo kierunkowym 

w zagadnieniach złożonych wymagających doboru właściwego algorytmu, 



 

 wyznaczać równanie prostej przechodzącej przez dwa dane punkty (w postaci 

kierunkowej lub ogólnej) w zagadnieniach złożonych wymagających doboru 

właściwego algorytmu. 

 

Na ocenę bardzo dobrą (poziom PP) uczeń potrafi: 

 wykorzystywać interpretację geometryczną układu równań pierwszego stopnia 

z dwiema niewiadomymi w zagadnieniach złożonych wymagających doboru 

właściwego algorytmu, 

 rozwiązywać niestandardowe zadania z wykorzystaniem poznanych pojęć. 

 
Na ocenę celującą (poziom PP) uczeń potrafi: 

 rozwiązywać nietypowe zadania (o podwyższonym stopniu trudności) dotyczące 

trójkątów podobnych. 

 

Funkcja i jej własności 

Na ocenę dopuszczającą (poziom P) uczeń potrafi: 

 odczytywać z wykresu funkcji: wartość funkcji dla danego argumentu, argumenty 

dla danej wartości funkcji, 

 obliczać wartości funkcji podanych nieskomplikowanym wzorem i zaznaczać 

punkty należące do jej wykresu, 

 określać funkcję za pomocą wzoru, tabeli, wykresu, opisu słownego, 

 obliczać ze wzoru wartość funkcji dla danego argumentu w sytuacjach typowych 

wymagających użycia jednego algorytmu, 

 odczytywać z wykresu funkcji dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości 

dodatnie, dla jakich ujemne, a dla jakich zero, 

 odczytywać z wykresu funkcji miejsca zerowe oraz maksymalne przedziały, 

w których funkcja ma stały znak w sytuacjach typowych wymagających użycia 

jednego algorytmu, 

 odczytywać z wykresu funkcji maksymalne przedziały, w których funkcja rośnie, 

maleje w sytuacjach typowych wymagających użycia jednego algorytmu, 

 odczytywać i interpretować informacje przedstawione za pomocą wykresu funkcji, 

 odczytywać z wykresu funkcji f rozwiązanie równania  , gdzie . 

 

Na ocenę dostateczną (poziom P) uczeń potrafi: 

 odczytywać z wykresu dziedzinę i zbiór wartości funkcji w zagadnieniach złożonych 

wymagających doboru właściwego algorytmu, 

 rozpoznawać zmianę wartości funkcji przy określonych zmianach argumentów, 

 odczytywać i interpretować informacje przedstawione za pomocą wykresów 

funkcji (w tym wykresów opisujących zjawiska występujące w przyrodzie, 

gospodarce, życiu codziennym), 

 odczytywać z wykresu funkcji punkty, w których funkcja przyjmuje w danym 

przedziale wartość największą lub najmniejszą w sytuacjach typowych 

wymagających użycia jednego algorytmu, 



 

 odczytywać z wykresu funkcji f rozwiązanie nierówności 

, 

 obliczać ze wzoru wartość funkcji dla danego argumentu w sytuacjach typowych 

wymagających użycia jednego algorytmu. 

 
Na ocenę dobrą (poziom PP) uczeń potrafi: 

 odczytywać z wykresu dziedzinę i zbiór wartości funkcji w zagadnieniach złożonych 

wymagających doboru właściwego algorytmu, 

 odczytywać z wykresu funkcji miejsca zerowe oraz maksymalne przedziały, 

w których funkcja ma stały znak w zagadnieniach złożonych wymagających doboru 

właściwego algorytmu, 

 odczytywać z wykresu funkcji maksymalne przedziały, w których funkcja rośnie, 

maleje w zagadnieniach złożonych wymagających doboru właściwego algorytmu, 

 odczytywać z wykresu funkcji punkty, w których funkcja przyjmuje w danym 

przedziale wartość największą lub najmniejszą w zagadnieniach złożonych 

wymagających doboru właściwego algorytmu. 

 

Na ocenę bardzo dobrą (poziom PP) uczeń potrafi: 

 obliczać ze wzoru wartość funkcji dla danego argumentu w zagadnieniach 

złożonych wymagających doboru właściwego algorytmu, 

 rozwiązywać niestandardowe zadania z wykorzystaniem poznanych pojęć. 

 
Na ocenę celującą (poziom PP) uczeń potrafi: 

 rozwiązywać nietypowe zadania (o podwyższonym stopniu trudności) dotyczące 

funkcji i jej własności. 

 

Trygonometria 

Na ocenę dopuszczającą (poziom P) uczeń potrafi: 

 stosować twierdzenie Pitagorasa, 

 korzystać z własności trójkątów podobnych, 

 wykorzystywać definicję i wyznaczać wartości funkcji tangens kątów ostrych 

w sytuacjach typowych wymagających użycia jednego algorytmu, 

 wykorzystywać definicje i wyznaczać wartości funkcji sinus i cosinus kątów ostrych 

w sytuacjach typowych wymagających użycia jednego algorytmu, 

 wykorzystywać definicje i wyznaczać dokładne wartości funkcji sinus, cosinus 

i tangens dla kątów 30°, 45° i 60°, 

 interpretować współczynnik a występujący we wzorze funkcji liniowej  

w sytuacjach typowych wymagających użycia jednego algorytmu, 

 obliczać dokładną miarę kąta ostrego równego 30°, 45° i 60° dla której funkcja 

trygonometryczna przyjmuje daną wartość w sytuacjach typowych wymagających 

użycia jednego algorytmu, 

 stosować proste zależności między funkcjami trygonometrycznymi: 

. 



 

 
Na ocenę dostateczną (poziom P) uczeń potrafi: 

 stosować proste zależności między funkcjami trygonometrycznymi typu: 

, 

 znając wartość jednej z funkcji trygonometrycznych, wyznaczać wartości 

pozostałych funkcji tego samego kąta ostrego w sytuacjach typowych 

wymagających użycia jednego algorytmu, 

 wykorzystywać definicje i wyznaczać wartości funkcji sinus, cosinus i tangens 

kątów o miarach od 0° do 180° w sytuacjach typowych wymagających użycia 

jednego algorytmu, 

 obliczać pole trójkąta, gdy dane są dwa boki i kąt między nimi zawarty. 

 

Na ocenę dobrą (poziom PP) uczeń potrafi: 

 wykorzystywać definicję i wyznaczać wartości funkcji tangens kątów ostrych 

w zagadnieniach złożonych wymagających doboru właściwego algorytmu, 

 wykorzystywać definicje i wyznaczać wartości funkcji sinus i cosinus kątów ostrych 

w zagadnieniach złożonych wymagających doboru właściwego algorytmu, 

 obliczać dokładną miarę kąta ostrego równego 30°, 45° i 60° dla której funkcja 

trygonometryczna przyjmuje daną wartość w zagadnieniach złożonych 

wymagających doboru właściwego algorytmu, 

 korzystać z przybliżonych wartości funkcji trygonometrycznych (odczytanych 

z tablic lub obliczonych za pomocą kalkulatora), 

 znając wartość jednej z funkcji trygonometrycznych, wyznaczać wartości 

pozostałych funkcji tego samego kąta ostrego: w zagadnieniach złożonych 

wymagających doboru właściwego algorytmu, 

 interpretować współczynnik a występujący we wzorze funkcji liniowej  

w zagadnieniach złożonych wymagających doboru właściwego algorytmu. 

 

Na ocenę bardzo dobrą (poziom PP) uczeń potrafi: 

 obliczać miarę kąta ostrego, dla której funkcja trygonometryczna przyjmuje daną 

przybliżoną wartość (korzystając z tablic lub kalkulatora) w zagadnieniach 

złożonych wymagających doboru właściwego algorytmu, 

 wykorzystywać definicje i wyznaczać wartości funkcji sinus, cosinus i tangens 

kątów o miarach od 0° do 180° w zagadnieniach złożonych wymagających doboru 

właściwego algorytmu, 

 dowodzić tożsamości trygonometryczne. 

 

Na ocenę celującą (poziom PP) uczeń potrafi: 

 rozwiązywać zadania o podwyższonym stopniu trudności, wymagające 

niekonwencjonalnych pomysłów i metod. 

 



 

Funkcja liniowa 

Na ocenę dopuszczającą (poziom P) uczeń potrafi: 

 rysować wykres funkcji liniowej, korzystając z jej wzoru, 

 obliczać, dla jakiego argumentu funkcja liniowa przyjmuje daną wartość, 

 odczytywać z wykresu dziedzinę i zbiór wartości funkcji w sytuacjach typowych 

wymagających użycia jednego algorytmu, 

 interpretować współczynniki występujące we wzorze funkcji liniowej w sytuacjach 

typowych wymagających użycia jednego algorytmu, 

 odczytywać z wykresu funkcji liniowej miejsce zerowe i przedziały, w których 

funkcja ma stały znak w sytuacjach typowych wymagających użycia jednego 

algorytmu, 

 wyznaczać wzór funkcji liniowej na podstawie informacji o tej funkcji lub o jej 

wykresie w sytuacjach typowych wymagających użycia jednego algorytmu. 

 

Na ocenę dostateczną (poziom P) uczeń potrafi: 

 wykorzystywać własności funkcji liniowej do interpretacji zagadnień 

geometrycznych, fizycznych itp. (także osadzonych w kontekście praktycznym) 

w sytuacjach typowych wymagających użycia jednego algorytmu, 

 za pomocą układów równań opisywać i rozwiązywać zadania osadzone w 

kontekście praktycznym, 

 wykorzystywać interpretację geometryczną układu równań pierwszego stopnia 

z dwiema niewiadomymi w sytuacjach typowych wymagających użycia jednego 

algorytmu. 

 

Na ocenę dobrą (poziom PP) uczeń potrafi: 

 odczytywać z wykresu dziedzinę i zbiór wartości funkcji w zagadnieniach złożonych 

wymagających doboru właściwego algorytmu, 

 interpretować współczynniki występujące we wzorze funkcji liniowej 

w zagadnieniach złożonych wymagających doboru właściwego algorytmu, 

 odczytywać z wykresu funkcji liniowej miejsce zerowe i przedziały, w których 

funkcja ma stały znak w zagadnieniach złożonych wymagających doboru 

właściwego algorytmu, 

 wyznaczać wzór funkcji liniowej na podstawie informacji o tej funkcji lub o jej 

wykresie w zagadnieniach złożonych wymagających doboru właściwego 

algorytmu, 

 wykorzystywać własności funkcji liniowej do interpretacji zagadnień 

geometrycznych, fizycznych itp. (także osadzonych w kontekście praktycznym) 

w zagadnieniach złożonych wymagających doboru właściwego algorytmu. 

 

Na ocenę bardzo dobrą (poziom PP) uczeń potrafi: 



 

 wykorzystywać interpretację geometryczną układu równań pierwszego stopnia 

z dwiema niewiadomymi w zagadnieniach złożonych wymagających doboru 

właściwego algorytmu, 

 wyznaczać algebraicznie zbiór tych argumentów, dla których funkcja kawałkami 

liniowa przyjmuje wartości dodatnie (ujemne), 

 rozwiązywać zadania z wartością bezwzględną i parametrem dotyczące własności 

funkcji liniowej, 

 rozwiązywać niestandardowe zadania z wykorzystaniem poznanych pojęć. 

 
Na ocenę celującą (poziom PP) uczeń potrafi: 

 rozwiązywać nietypowe zadania (o podwyższonym stopniu trudności) dotyczące 

funkcji liniowej. 

Funkcja  

Na ocenę dopuszczającą (poziom P) uczeń potrafi: 

 szkicować wykres funkcji  dla każdego , 

 odczytywać z wykresu funkcji niektóre jej własności w sytuacjach typowych 

wymagających użycia jednego algorytmu, 

 zapisywać związki między wielkościami wprost proporcjonalnymi i odwrotnie 

proporcjonalnymi, 

 korzystać ze wzoru i wykresu funkcji  do interpretacji zagadnień związanych 

z wielkościami odwrotnie proporcjonalnymi w sytuacjach typowych wymagających 

użycia jednego algorytmu. 

 

Na ocenę dostateczną (poziom P) uczeń potrafi: 

 na podstawie wykresu funkcji  szkicować wykres funkcji   ,  

,   w sytuacjach typowych wymagających użycia jednego 

algorytmu. 

 

Na ocenę dobrą (poziom PP) uczeń potrafi: 

 odczytywać z wykresu funkcji niektóre jej własności: w zagadnieniach złożonych 

wymagających doboru właściwego algorytmu, 

 korzystać ze wzoru i wykresu funkcji  do interpretacji zagadnień związanych 

z wielkościami odwrotnie proporcjonalnymi w zagadnieniach złożonych 

wymagających doboru właściwego algorytmu. 

 
Na ocenę bardzo dobrą (poziom PP) uczeń potrafi: 

 na podstawie wykresu funkcji  szkicować wykres funkcji   ,  

,   w zagadnieniach złożonych wymagających doboru 

właściwego algorytmu, 

 rozwiązywać niestandardowe zadania z wykorzystaniem poznanych pojęć. 



 

 

Na ocenę celującą (poziom PP) uczeń potrafi: 

 rozwiązywać nietypowe zadania (o podwyższonym stopniu trudności) dotyczące 

funkcji . 

 

Równanie kwadratowe 

Na ocenę dopuszczającą (poziom P) uczeń potrafi: 

 rozwiązywać równania kwadratowe niezupełne w sytuacjach typowych 

wymagających użycia jednego algorytmu, 

 rozwiązywać równania kwadratowe z jedną niewiadomą w sytuacjach typowych 

wymagających użycia jednego algorytmu. 

 

Na ocenę dostateczną (poziom P) uczeń potrafi: 

 rozwiązywać równania kwadratowe niezupełne w sytuacjach wymagających użycia 

jednego algorytmu, 

 rozwiązywać równania kwadratowe z jedną niewiadomą w sytuacjach 

wymagających użycia jednego algorytmu. 

 

Na ocenę dobrą (poziom PP) uczeń potrafi: 

 rozwiązywać równania kwadratowe niezupełne w zagadnieniach złożonych 

wymagających doboru właściwego algorytmu, 

 rozwiązywać równania kwadratowe z jedną niewiadomą w zagadnieniach 

złożonych wymagających doboru właściwego algorytmu, 
 

Na ocenę bardzo dobrą (poziom PP) uczeń potrafi: 

 za pomocą równań kwadratowych opisywać i rozwiązywać zadania osadzone 

w kontekście praktycznym z geometrii, fizyki itp. 
 

Na ocenę celującą (poziom PP) uczeń potrafi: 

 rozwiązywać nietypowe równania kwadratowe (o podwyższonym stopniu 

trudności). 

Figury na płaszczyźnie kartezjańskiej 

Na ocenę dopuszczającą (poziom P) uczeń potrafi: 

 rozpoznać równanie kierunkowe i ogólne prostej, 

 obliczać współrzędne punktów przecięcia prostej z osiami układu współrzędnych, 

 przekształcać równanie ogólne prostej do postaci kierunkowej i odwrotnie, 

 wyznaczać równanie prostej przechodzącej przez dany punkt i równoległej 

(prostopadłej) do danej prostej, 

 pisać równanie prostej o danym współczynniku kierunkowym, do której należy 

punkt o danym współrzędnych, 



 

 obliczać współrzędne punktu przecięcia się dwóch prostych, 

 badać wzajemne położenie dwóch prostych (równoległość i prostopadłość), 

 obliczać odległość dwóch punktów o danych współrzędnych, 

 obliczać obwody wielokątów o danych wierzchołkach, 

 obliczać współrzędne środka o danych współrzędnych jego końców, 

 konstruować symetralną odcinka i dwusieczną kąta, 

 konstruować obraz dowolnej figury w symetrii osiowej, 

 konstruować obraz dowolnej figury w symetrii środkowej, 

 wskazywać osie, środki symetrii figury, 

 podawać przykłady figur środkowo symetrycznych lub je wskazać na rysunkach. 

 
Na ocenę dostateczną (poziom P) uczeń potrafi: 

 obliczać współczynnik kierunkowy prostej, do której należą dwa punkty o danych 

współrzędnych, 

 na podstawie wykresu odczytywać podstawowe własności funkcji, zapisywać jej 

równanie w postaci kierunkowej lub ogólnej, 

 wyznaczać równanie prostej przechodzącej przez dwa punkty, 

 wykorzystywać w zadaniach związek między współczynnikiem kierunkowym 

prostej, a kątem jej nachylenia do osi OX, 

 pisać równanie prostych zawierających pewne odcinki w trójkącie, czworokącie np. 

równanie prostej zawierającej bok, równanie symetralnej boku, równanie prostej 

zawierającej wysokość, środkową trójkąta, 

 na podstawie równań ogólnych rozpoznawać proste równoległe, proste 

prostopadłe. 

 
Na ocenę dobrą (poziom PP) uczeń potrafi: 

 na podstawie rysunku figury i jej obrazu określić wykonane przekształcenie 

geometryczne, 

 określać liczbę rozwiązań układu równań liniowych, korzystając z jego interpretacji 

geometrycznej, 

 rozwiązywać zadania z zastosowaniem obliczeń długości odcinka. 

 
Na ocenę bardzo dobrą (poziom PP) uczeń potrafi: 

 szkicować wykres funkcji określonej w różnych przedziałach różnymi wzorami: 

odczytywać własności takiej funkcji z wykresu, 

 stosować poznane wzory w zadaniach wymagających strategii. 

 
Na ocenę celującą (poziom PP) uczeń potrafi: 

 rozwiązywać różnorodne zadania z zakresu geometrii analitycznej dotyczącej 

równania prostej. 
 

Przekształcanie wykresów funkcji 

Na ocenę dopuszczającą (poziom P) uczeń potrafi: 

 przesuwać wykres funkcji wzdłuż osi , osi , 



 

 wyznaczać współrzędne obrazu danego punktu w , w , 

 przekształcać wykres funkcji  w , w  ,   i napisać wzór obrazu tego 

wykresu. 
 

Na ocenę dostateczną (poziom P) uczeń potrafi: 

 mając wykres funkcji  narysować wykres , , 

 wyznaczać współrzędne punktu na podstawie współrzędnych jego obrazu w  

,w , 

 sporządzić wykres funkcji,     mając dany wykres funkcji 

. 

 
Na ocenę dobrą (poziom PP) uczeń potrafi: 

 mając wykres funkcji  narysować wykres . 
 
Na ocenę bardzo dobrą (poziom PP) uczeń potrafi: 

 stosować poznane wzory w zadaniach wymagających strategii. 
 
Na ocenę celującą (poziom PP) uczeń potrafi: 

  rozwiązywać zadania wymagające zastosowania wiadomości i umiejętności z 

innych działów. 

 

 

Funkcja kwadratowa 

Na ocenę dopuszczającą (poziom P) uczeń potrafi: 

 rysować wykres funkcji   i na podstawie wykresu omówić jej własności, 

 rozpoznawać funkcję kwadratową na podstawie wzoru, 

 podać przykład trójmianu kwadratowego, 

 obliczać miejsca zerowe funkcji kwadratowej, 

 zamieniać postać ogólną funkcji kwadratowej na iloczynową i odwrotnie, 

 rysować wykres funkcji kwadratowej danej w postaci kanonicznej i odczytywać 

własności funkcji, 

 zamieniać postać kanoniczną na ogólną, 

 rozwiązywać równanie kwadratowe, 

 wyznaczać współrzędne wierzchołka na podstawie wzoru funkcji, 

 wyznaczać dziedzinę wyrażenia wymiernego, którego mianownik jest funkcją 

liniową lub kwadratową, 

 obliczać wartość wyrażenia wymiernego dla danej wartości zmiennej, 

 sprawdzać czy dana liczba jest pierwiastkiem równania wymiernego, 

 rozwiązywać proste równania wymierne z zastosowaniem proporcji. 
 
 

Na ocenę dostateczną (poziom P) uczeń potrafi: 

 przekształcać wykres funkcji  w przesunięciu o wektor o danych 

współrzędnych i zapisywać wzór funkcji otrzymanej w wyniku przesunięcia 

wykresu, 



 

 zamieniać postać ogólną funkcji kwadratowej na kanoniczną, 

 wyznaczać współrzędne wierzchołka ze wzorów, 

 rysować wykres funkcji kwadratowej danej w postaci ogólnej, 

 określać ekstremum funkcji kwadratowej i obliczać wartość ekstremalną, 

 obliczać największą i najmniejszą wartość funkcji w przedziale domkniętym, 

 przeprowadzać dyskusję rozwiązalności równania kwadratowego, 

 rozwiązać nierówność kwadratową, 

 napisać wzór funkcji kwadratowej spełniającej określone warunki, 

 stosować własności funkcji kwadratowej do rozwiązywania zadań realistycznych, 

 rozwiązywać równanie stopnia trzeciego przez rozkład na czynniki 

z zastosowaniem wzorów skróconego mnożenia, 

 wyznaczać dziedzinę wyrażenia wymiernego, funkcji wymiernej (w trudniejszych 

sytuacjach), 

 wykonywać proste działanie na ułamkach algebraicznych. 

 
Na ocenę dobrą (poziom PP) uczeń potrafi: 

 rozwiązywać metodą graficzną układ nierówności kwadratowych, 

 rozwiązywać problemy związane z maksimum, minimum funkcji kwadratowej, 

 pisać wzór funkcji kwadratowej na podstawie pewnych informacji o tej funkcji lub 

o jej wykresie, 

 obliczać wartość największą, najmniejszą funkcji kwadratowej w danym zbiorze 

w zadaniu tekstowym, 

 rozwiązywać równanie stopnia wyższego od trzech mając postać iloczynową. 

 
Na ocenę bardzo dobrą (poziom PP) uczeń potrafi: 

 rozwiązywać zadanie tekstowe prowadzące do równania lub nierówności 

kwadratowej, 

 rozwiązywać równanie dwukwadratowe, 

 rozwiązywać algebraicznie trudniejsze równania wymierne. 

 
Na ocenę celującą (poziom PP) uczeń potrafi: 

 rozwiązywać zadania optymalizacyjne z funkcji kwadratowej, 

 rozwiązywać równanie wymierne z zastosowaniem działań na ułamkach 

algebraicznych. 

 

Funkcja wykładnicza 

Na ocenę dopuszczającą (poziom P) uczeń potrafi: 

 obliczać wartość potęgi o wykładniku naturalnym, całkowitym i wymiernym, 

 przekształcać wyrażenie zawierające potęgi o wykładniku wymiernym, 

 rysować wykres funkcji wykładniczej i określać jej własności, 

 obliczać logarytm liczby dodatniej, 

 stosować w obliczeniach twierdzenia dotyczące działań na potęgach i logarytmach. 

 
Na ocenę dostateczną (poziom P) uczeń potrafi: 



 

 wykonywać proste przekształcenia wykresu funkcji wykładniczej, 

 mając wzór funkcji rozpoznawać przekształcenie geometryczne i szkicować wykres 

funkcji. 

 
Na ocenę dobrą (poziom PP) uczeń potrafi: 

 zbudować wzór otrzymanej funkcji po przekształceniu wykresu funkcji 

wykładniczej i określać własności funkcji na podstawie otrzymanego wykresu, 

 rozwiązywać zadanie realistyczne z zastosowaniem własności funkcji wykładniczej 

i logarytmów. 

 
Na ocenę bardzo dobrą (poziom PP) uczeń potrafi: 

 stosować w obliczeniach twierdzenia dotyczące działań na potęgach i logarytmach 

w trudniejszych przykładach, 

 rozwiązywać równanie stosując definicję logarytmu. 

 
Na ocenę celującą (poziom PP) uczeń potrafi: 

 posługiwać się funkcjami wykładniczymi do opisu zjawisk fizycznych, chemicznych 

a także osadzonych w kontekście realistycznym, 

 rozwiązywać zadania tekstowe prowadzące do równań lub nierówności 

wykładniczych. 

 

Ciągi liczbowe 

Na ocenę dopuszczającą (poziom P) uczeń potrafi: 

 podawać przykłady ciągów liczbowych, 

 obliczać wartość dowolnego wyrazu ciągu, gdy dany jest wzór ogólny, 

 określać monotoniczność ciągu na podstawie jego wyrazów, 

 szkicować wykres ciągu, 

 rozpoznawać ciąg arytmetyczny, geometryczny, 

 zapisywać kolejne wyrazy ciągu arytmetycznego, gdy dane jest  i , 

 stosować definicję ciągu arytmetycznego do rozwiązywania zadań, 

 obliczać dowolny wyraz ciągu arytmetycznego, korzystając ze wzoru na n-ty wyraz 

ciągu, 

 zapisywać kolejne wyrazy ciągu geometrycznego, gdy dane jest  i , 

 obliczać dowolny wyraz ciągu geometrycznego, korzystając ze wzoru na n-ty wyraz 

ciągu, 

 stosować definicję ciągu geometrycznego do rozwiązywania zadań, 

 obliczać sumę n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego i geometrycznego. 

 
Na ocenę dostateczną (poziom P) uczeń potrafi: 

 określać ciąg wzorem ogólnym, gdy dane są jego wyrazy, 

 obliczać sumę częściową ciągu arytmetycznego, geometrycznego w zadaniach z 

treścią, 

 wyznaczać ciąg arytmetyczny, geometryczny, na podstawie wskazanych danych, 



 

 rozwiązywać zadanie tekstowe, w tym zadanie realistyczne, z zastosowaniem 

własności ciągu arytmetycznego, geometrycznego, 

 obliczać procent składany, 

 dokonywać stosownych obliczeń i na ich podstawie oceniać opłacalność lokaty lub 

atrakcyjność kredytu, 

 obliczać oprocentowanie wkładu (lokaty) przy różnych stopach procentowych 

i różnych terminach stosując poznane wzory. 
 

Na ocenę dobrą (poziom PP) uczeń potrafi: 

 zbadać na podstawie definicji, czy ciąg jest arytmetyczny, geometryczny, 

 rozwiązywać zadanie tekstowe o trudniejszej strukturze z zastosowaniem 

własności ciągu arytmetycznego, geometrycznego. 

 
Na ocenę bardzo dobrą (poziom PP) uczeń potrafi: 

 rozwiązywać problemy wymagające zastosowania własności ciągu arytmetycznego 

i geometrycznego. 

 
Na ocenę celującą (poziom PP) uczeń potrafi: 

 rozwiązywać niestandardowe zadnia tekstowe z zastosowaniem ciągów. 

 

Okręgi i wielokąty na płaszczyźnie, obliczenia z zastosowaniem 

trygonometrii 

Na ocenę dopuszczającą (poziom P) uczeń potrafi: 

 narysować kąt wpisany i środkowy oparty na tym samym łuku, 

 zastosować twierdzenie o kącie wpisanym i środkowym opartych na tym samym 

łuku, 

 wymieniać i wskazywać na rysunkach wielokąty foremne, 

 wskazywać czworokąty wypukłe wśród innych czworokątów, 

 w dany trójkąt, kwadrat wpisać i na danym trójkącie, kwadracie opisać okrąg, 

 na danym prostokącie opisać okrąg, 

 stosować własności kątów w zadaniach, 

 przeliczać jednostki miary długości i pola, 

 obliczać obwód, pole prostokąta, kwadratu, rombu, równoległoboku, trapezu, 

mając dane długości potrzebnych odcinków, 

 obliczać obwód, pole trójkąta ze wzoru , mając dane 

długości potrzebnych odcinków, 

 obliczać pole trójkąta równobocznego, sześciokąta foremnego, 

 obliczać pole koła i wycinka koła o danym promieniu, 

 obliczać długość okręgu i długość łuku okręgu. 

 
Na ocenę dostateczną (poziom P) uczeń potrafi:  

 stosować własności równoległoboku, rombu do rozwiązywania zadań, 



 

 obliczać obwód i pole dowolnego wielokąta, stosując wzory na pola trójkąta 

i czworokątów, 

 obliczać pola wielokątów, gdy dane są miary niektórych elementów i zależności 

pomiędzy miarami innych, 

 obliczać miary wybranych elementów figury, gdy dane jest jej pole i miary innych 

elementów, 

 stosować w obliczaniu pól wielokątów funkcje trygonometryczne, 

 przekształcać wzory na pola wielokątów, pole koła i długość okręgu, 

 stosować twierdzenie o polach figur podobnych do rozwiązywania zadań, 

 obliczać pole koła opisanego na danym trójkącie, wpisanego w dany trójkąt, 

 obliczać pole koła opisanego na danym prostokącie, kwadracie, 

 stosować własności miarowe figur do rozwiązywania zadań realistycznych, 

 uzasadniać na podstawie odpowiednich cech podobieństwo trójkątów, 

 obliczać pole trójkąta, stosując wzór Herona oraz wzory: ,   

w prostych przypadkach 

 określać wzajemne położenie dwóch okręgów znając ich promienie i odległość 

między ich środkami  

 
Na ocenę dobrą (poziom PP) uczeń potrafi:  

 stosować własności podobieństwa w rozwiązywaniu zadań realistycznych, 

 stosować własności trapezu równoramiennego do rozwiązywania zadań, 

 stosować twierdzenia o okręgu wpisanym, opisanym na trójkącie do 

rozwiązywania zadań. 

 
Na ocenę bardzo dobrą (poziom PP) uczeń potrafi: 

 obliczać pole trójkąta, stosując wzór Herona oraz wzory:  ,   , 

 rozpoznawać deltoid i obliczać jego pole, 

 obliczać pole wielokąta, gdy dane są miary niektórych elementów i zależności 

pomiędzy miarami innych, zależności między polem a promieniem okręgu 

wpisanego lub opisanego, 

 rozwiązywać zadanie złożone z zastosowaniem kątów w kole, 

 rozwiązywać zadania dotyczące czworokątów wykorzystując własności 

geometryczne i trygonometryczne, 

 rozwiązywać zadania optymalizacyjne z planimetrii. 

 
Na ocenę celującą (poziom PP) uczeń potrafi: 

 stosować własności podobieństwa figur w rozwiązywaniu zadań problemowych 

i w zadaniach wymagających przeprowadzenia dowodu, 

 stosować cechy podobieństwa i przystawania trójkątów w zadaniach 

wymagających przeprowadzenia dowodu, 

 stosować własności czworokątów w zadaniach wymagających przeprowadzenia 

dowodu. 

 



 

Stereometria 

Na ocenę dopuszczającą (poziom P) uczeń potrafi: 

 określić wzajemne położenie prostych i płaszczyzn w przestrzeni oraz wskazać na 

modelach, 

 wskazać kąt nachylenia prostej do płaszczyzny na modelach figur przestrzennych 

oraz rysunkach tych figur, 

 wskazać kąty dwuścienne na modelach figur przestrzennych oraz na rysunkach 

tych figur, 

 rozpoznawać i nazywać wielościany, bryły obrotowe na podstawie modeli 

i rysunków, 

 opisywać graniastosłup prosty oraz ostrosłup, wskazywać ich elementy, 

 wykreślać siatkę graniastosłupa prostego oraz ostrosłupa prawidłowego, 

 opisywać własności brył obrotowych (walec, stożek, kula), 

 wykreślać siatkę walca, stożka, 

 obliczać pole powierzchni i objętość: graniastosłupa prawidłowego, walca, stożka, 

kuli 
 
 

Na ocenę dostateczną (poziom P) uczeń potrafi: 

 narysować graniastosłup prosty, ostrosłup prosty, bryłę obrotową w rzucie 

równoległym, 

 wykreślić siatkę wielościanu foremnego, 

 stosować własności graniastosłupów, ostrosłupów i brył obrotowych do 

rozwiązania prostych zadań, 

 stosować funkcje trygonometryczne oraz twierdzenia geometrii płaskiej do 

rozwiązywania zadań rachunkowych dotyczących figur przestrzennych, 

 obliczać pole powierzchni i objętość: graniastosłupa prostego oraz ostrosłupa 

prawidłowego, 

 rozwiązywać zadania realistyczne, 

 określać jaką figura jest dany przekrój prostopadłościanu płaszczyzną. 
 

Na ocenę dobrą (poziom PP) uczeń potrafi: 

 obliczać pole przekroju prostopadłościanu płaszczyzną, 

 stosować własności brył obrotowych, wielościanów w zadaniach problemowych, 

 obliczać pole powierzchni i objętość: ostrosłupa prostego (który nie jest 

prawidłowy). 

 
Na ocenę bardzo dobrą (poziom PP) uczeń potrafi: 

 stosować twierdzenia o figurach podobnych do obliczania objętości i pola 

powierzchni. 

 
Na ocenę celującą (poziom PP) uczeń potrafi: 

 stosować funkcje trygonometryczne oraz twierdzenia geometrii płaskiej do 

rozwiązywania zadań rachunkowych dotyczących figur przestrzennych bardziej 

złożonych, 



 

 rozwiązywać zadanie problemowe dotyczące pola powierzchni, objętości bryły. 

 

Rachunek prawdopodobieństwa 

Na ocenę dopuszczającą (poziom P) uczeń potrafi: 

 stosować regułę mnożenia i regułę dodawania w prostych zadaniach, 

 określać zbiór zdarzeń elementarnych prostego doświadczenia losowego i podać 

moc tego zbioru, 

 wypisywać zdarzenia elementarne sprzyjające danemu zdarzeniu losowemu 

i podać moc tego zbioru, 

 obliczać prawdopodobieństwo zdarzenia w prostym doświadczeniu na podstawie 

definicji klasycznej. 

 
Na ocenę dostateczną (poziom P) uczeń potrafi: 

 rozwiązywać zadanie z zastosowaniem poznanych reguł, 

 wykonywać działania na zdarzeniach, 

 stosować metodę „drzewa stochastycznego” do obliczania prawdopodobieństwa. 

 
Na ocenę dobrą (poziom PP) uczeń potrafi: 

 obliczać prawdopodobieństwo zdarzenia na podstawie definicji klasycznej. 

 
Na ocenę bardzo dobrą (poziom PP) uczeń potrafi: 

 stosować własności prawdopodobieństwa w zadaniach. 

 
Na ocenę celującą (poziom PP) uczeń potrafi: 

 obliczać prawdopodobieństwo zdarzenia na podstawie definicji klasycznej 

w bardziej złożonych zadaniach. 

 
 


