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Ocena: 

dopuszczaj>cy dostateczny dobry bardzo dobry celuj>cy 

Funkcja liniowa 

 ヴﾗ┣ヮﾗ┣ﾐ;ﾃW a┌ﾐﾆIﾃ` ﾉｷﾐｷﾗ┘E ﾐ; 
podstawie wzoru lub wykresu 

 rysuje wykres funkcji liniowej danej 

wzorem 

 ﾗHﾉｷI┣; ┘;ヴデﾗゴJ a┌ﾐﾆIﾃｷ ﾉｷﾐｷﾗ┘Wﾃ Sﾉ; 
danego argumentu i odwrotnie 

 wyznacza miejsce zerowe funkcji 

liniowej  

 odczytuje z wykresu funkcji liniowej jej 

┘ﾍ;ゲﾐﾗゴIｷぎ S┣ｷWS┣ｷﾐ`が ┣Hｷﾙヴ ┘;ヴデﾗゴIｷが 
ﾏｷWﾃゲIW ┣Wヴﾗ┘Wが ﾏﾗﾐﾗデﾗﾐｷI┣ﾐﾗゴJ 

 ヴﾗ┣┘ｷE┣┌ﾃW ┌ﾆﾍ;S┞ ヴﾙ┘ﾐ;ﾑ ﾉｷﾐｷﾗ┘┞Iｴ ┣ 
S┘ｷWﾏ; ﾐｷW┘ｷ;Sﾗﾏ┞ﾏｷ ﾏWデﾗSE 
ヮﾗSゲデ;┘ｷ;ﾐｷ; ｷ ﾏWデﾗSE ヮヴ┣WIｷ┘ﾐ┞Iｴ 
┘ゲヮﾙﾍI┣┞ﾐﾐｷﾆﾙ┘ (proste przypadki) 

 ヮﾗS;ﾃW ヮヴ┣┞ﾆﾍ;S┞ a┌ﾐﾆIﾃｷ ﾉｷﾐｷﾗ┘┞Iｴ 
ﾗヮｷゲ┌ﾃEI┞Iｴ ヮヴﾗゲデW ゲ┞デ┌;IﾃW ┣ ┦┞Iｷ; 
codziennego  

 sprawdza algebraicznie i graficznie, 

I┣┞ S;ﾐ┞ ヮ┌ﾐﾆデ ﾐ;ﾉW┦┞ Sﾗ ┘┞ﾆヴWゲ┌ 
funkcji liniowej  

 ┘ゲﾆ;┣┌ﾃW ┘ｷWﾉﾆﾗゴIｷ ┘ヮヴﾗゲデ 
ヮヴﾗヮﾗヴIﾃﾗﾐ;ﾉﾐW ｷ ゲデﾗゲ┌ﾃW デ;ﾆE 
┣;ﾉW┦ﾐﾗゴJ Sﾗ ヴﾗ┣┘ｷE┣┞┘;ﾐｷ; ヮヴﾗゲデ┞Iｴ 
┣;S;ﾑ 

 ﾗﾆヴWゴﾉ; ﾉｷI┣H` ヴﾗ┣┘ｷE┣;ﾑ ┌ﾆﾍ;S┌ 
ヴﾙ┘ﾐ;ﾑ ﾉｷﾐｷﾗ┘┞Iｴが ﾆﾗヴ┣┞ゲデ;ﾃEI ﾃWｪﾗ 
interpretacji geometrycznej 

 

 interpretuje ┘ゲヮﾙﾍI┣┞ﾐﾐｷﾆｷ ┣W 
wzoru funkcji liniowej 

 ┘┞┣ﾐ;I┣; ┘ゲヮﾙﾍヴ┣`SﾐW ヮ┌ﾐﾆデﾙ┘ 
ヮヴ┣WIｷ`Iｷ; ┘┞ﾆヴWゲ┌ a┌ﾐﾆIﾃｷ 
liniowej z osi;ﾏｷ ┌ﾆﾍ;S┌ 
┘ゲヮﾙﾍヴ┣`Sﾐ┞Iｴ 

 ┘┞┣ﾐ;I┣; ┘┣ﾙヴ a┌ﾐﾆIﾃｷ ﾉｷﾐｷﾗ┘Wﾃが 
ﾆデﾙヴWﾃ ┘┞ﾆヴWゲ ヮヴ┣WIｴﾗS┣ｷ ヮヴ┣W┣ 
dane dwa punkty 

 ┘┞┣ﾐ;I┣; ┘┣ﾙヴ a┌ﾐﾆIﾃｷ ﾉｷﾐｷﾗ┘Wﾃが 
ﾆデﾙヴWﾃ ┘┞ﾆヴWゲ ヮヴ┣WIｴﾗS┣ｷ ヮヴ┣W┣ 
S;ﾐ┞ ヮ┌ﾐﾆデ ｷ ﾃWゲデ ヴﾙ┘ﾐﾗﾉWｪﾍ┞ Sﾗ 
wykresu danej funkcji liniowej 

 ┘ゲﾆ;┣┌ﾃW ┘ｷWﾉﾆﾗゴIｷ ┘ヮrost 

ヮヴﾗヮﾗヴIﾃﾗﾐ;ﾉﾐW ｷ ゲデﾗゲ┌ﾃW デ;ﾆE 
┣;ﾉW┦ﾐﾗゴJ Sﾗ ヴﾗ┣┘ｷE┣┞┘;ﾐｷ; 
┣;S;ﾑ 

 ヴﾗ┣ゲデヴ┣┞ｪ;が I┣┞ S;ﾐ┞ ┌ﾆﾍ;S 
S┘ﾙIｴ ヴﾙ┘ﾐ;ﾑ ﾉｷﾐｷﾗ┘┞Iｴ ﾃWゲデ 
oznaczony, nieoznaczony, czy 

sprzeczny 

 ヴﾗ┣┘ｷE┣┌ﾃW ┌ﾆﾍ;S┞ ヴﾙ┘ﾐ;ﾑ 
liniowych z dwiema 

ﾐｷW┘ｷ;Sﾗﾏ┞ﾏｷ ﾏWデﾗSE 
ヮﾗSゲデ;┘ｷ;ﾐｷ; ｷ ﾏWデﾗSE 
przeciwn┞Iｴ ┘ゲヮﾙﾍI┣┞ﾐﾐｷﾆﾙ┘ 

 ヴﾗ┣┘ｷE┣┌ﾃW ┌ﾆﾍ;S┞ ヴﾙ┘ﾐ;ﾑ 
liniowych z dwiema 

niewiadomymi ﾏWデﾗSE 
ｪヴ;aｷI┣ﾐE 

 ┘┞ﾆﾗヴ┣┞ゲデ┌ﾃW ┣┘ｷE┣Wﾆ ﾏｷ`S┣┞ 

 ┘┞┣ﾐ;I┣; ┘┣ﾙヴ a┌ﾐﾆIﾃｷ 
ﾉｷﾐｷﾗ┘Wﾃが ﾆデﾙヴWﾃ 
wykresem jest dana 

prosta  

 ┘┞ﾆﾗヴ┣┞ゲデ┌ﾃW ┘ﾍ;ゲﾐﾗゴIｷ 
funkcji liniowej do 

ｷﾐデWヴヮヴWデ;Iﾃｷ ┣;ｪ;SﾐｷWﾑ 
geometrycznych, 

aｷ┣┞I┣ﾐ┞Iｴ ｷデヮく ふデ;ﾆ┦W 
ﾗゲ;S┣ﾗﾐ┞Iｴ ┘ ﾆﾗﾐデWﾆゴIｷW 
praktycznym)  

 ﾗﾆヴWゴﾉ; ┘ﾍ;ゲﾐﾗゴIｷ a┌ﾐﾆIﾃｷ ﾉｷﾐｷﾗ┘Wﾃ 
┘ ┣;ﾉW┦ﾐﾗゴIｷ ﾗS ┘;ヴデﾗゴIｷ 
ヮ;ヴ;ﾏWデヴﾙ┘ ┘┞ゲデ`ヮ┌ﾃEI┞Iｴ ┘ ﾃWﾃ 
wzorze  

 ヴ┞ゲ┌ﾃW ┘┞ﾆヴWゲ a┌ﾐﾆIﾃｷ ヮヴ┣WS┣ｷ;ﾍ;ﾏｷ 
liniowej i omawia jej ┘ﾍ;ゲﾐﾗゴIｷ 

 ヴﾗ┣┘ｷE┣┌ﾃW ┣;S;ﾐｷ; ﾗ ┣ﾐ;I┣ﾐ┞ﾏ 
ゲデﾗヮﾐｷ┌ デヴ┌SﾐﾗゴIｷ Sﾗデ┞I┣EIW 

funkcji ﾉｷﾐｷﾗ┘Wﾃ ｷ ┌ﾆﾍ;Sﾙ┘ ヴﾙ┘ﾐ;ﾑ 
z dwiema niewiadomymi 
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ﾉｷI┣HE ヴﾗ┣┘ｷE┣;ﾑ ┌ﾆﾍ;S┌ ヴﾙ┘ﾐ;ﾑ 
ヮﾗﾍﾗ┦WﾐｷWﾏ S┘ﾙIｴ ヮヴﾗゲデ┞Iｴ Sﾗ 
ヴﾗ┣┘ｷE┣┞┘;ﾐｷ; ┣;S;ﾑ  

 ヴﾗ┣┘ｷE┣┌ﾃW ┣;S;ﾐｷ; デWﾆゲデﾗ┘W 
ヮヴﾗ┘;S┣EIW Sﾗ ┌ﾆﾍ;Sﾙ┘ ヴﾙ┘ﾐ;ﾑ 
liniowych z dwiema 

niewiadomymi 

Planimetria 

 ヴﾗ┣ヴﾙ┦nia デヴﾙﾃﾆEty: ﾗゲデヴﾗﾆEデﾐWが 
ヮヴﾗゲデﾗﾆEデﾐW ｷ ヴﾗ┣┘;ヴデﾗﾆEデﾐW 

 stosuje twierdzenie o sumie miar 

ﾆEデﾙ┘ ┘ デヴﾙﾃﾆEIｷW  
 sprawdza, czy z 3 ﾗSIｷﾐﾆﾙ┘ ﾗ S;ﾐ┞Iｴ 

Sﾍ┌ｪﾗゴIｷ;Iｴ ﾏﾗ┦ﾐ; ┣H┌Sﾗ┘;J デヴﾙﾃﾆEデ 
 wykorzystuje cechy przystawania 

デヴﾙﾃﾆEデﾙ┘ Sﾗ ヴﾗ┣┘ｷE┣┞┘;ﾐｷ; ヮヴﾗゲデ┞Iｴ 
┣;S;ﾑ  

 ┣;ヮｷゲ┌ﾃW ヮヴﾗヮﾗヴIﾃW Hﾗﾆﾙ┘ ┘ デヴﾙﾃﾆEデ;Iｴ 
podobnych 

 oblicza Sﾍ┌ｪﾗゴIｷ Hﾗﾆﾙ┘ aｷｪ┌ヴ 
podobnych  

 stosuje twierdzenie Pitagorasa 

 ┘┞ﾆﾗヴ┣┞ゲデ┌ﾃW ┘┣ﾗヴ┞ ﾐ; ヮヴ┣WﾆEデﾐE 
ﾆ┘;Sヴ;デ┌ ｷ ┘┞ゲﾗﾆﾗゴJ デヴﾙﾃﾆEデ;  
ヴﾙ┘ﾐﾗHﾗI┣ﾐWｪﾗ  

 stosuje ┘ ┣;S;ﾐｷ;Iｴ ┘┣ﾙヴ ﾐ; ヮﾗﾉW 
Sﾗ┘ﾗﾉﾐWｪﾗ デヴﾙﾃﾆEデ;, ┘┣ﾙヴ ﾐ; ヮﾗﾉW 
デヴﾙﾃﾆEデ; ヴﾙ┘ﾐﾗHﾗI┣ﾐWｪﾗ -dany bok 

 ヴﾗ┣ヴﾙ┦ﾐｷ; I┣┘ﾗヴﾗﾆEデ┞ぎ ﾆ┘;Sヴ;デが 
ヮヴﾗゲデﾗﾆEデが ヴﾗﾏHが ヴﾙ┘ﾐﾗﾉWｪﾍﾗHﾗﾆが 
デヴ;ヮW┣ ﾗヴ;┣ ┣ﾐ; ｷIｴ ┘ﾍ;ゲﾐﾗゴIｷ  

 wykorzystuje w zadaniach wzory na 

ヮﾗﾉ; I┣┘ﾗヴﾗﾆEデﾙ┘  
 obliI┣; Sﾍ┌ｪﾗゴJ ﾗﾆヴ`ｪ┌ ｷ ヮﾗﾉW ﾆﾗﾍ;  
 ヴﾗ┣ヮﾗ┣ﾐ;ﾃW ﾆEデ┞ ┘ヮｷゲ;ﾐW ｷ ゴヴﾗSﾆﾗ┘W ┘ 

ﾗﾆヴ`ｪ┌ ﾗヴ;┣ ┘ゲﾆ;┣┌ﾃW ﾍ┌ﾆｷが ﾐ; ﾆデﾙヴ┞Iｴ 
ゲE ﾗﾐW ﾗヮ;ヴデW  

 ┘┞ﾆﾗヴ┣┞ゲデ┌ﾃW ヮﾗSﾗHｷWﾑゲデ┘ﾗ デヴﾙﾃﾆEデﾙ┘ 
ヮヴﾗゲデﾗﾆEデﾐ┞Iｴ Sﾗ ヴﾗ┣┘ｷE┣┞┘;ﾐｷ; 
WﾉWﾏWﾐデ;ヴﾐ┞Iｴ ┣;S;ﾑ  

 ヮﾗゲﾍ┌ｪ┌ﾃW ゲｷ` ヮﾗﾃ`IｷWﾏ ゲﾆ;ﾉｷ Sﾗ 
ﾗHﾉｷI┣;ﾐｷ; ﾗSﾉWｪﾍﾗゴIｷ ｷ ヮﾗ┘ｷWヴ┣Iｴﾐｷ 
przedstawiﾗﾐ┞Iｴ ┣; ヮﾗﾏﾗIE ヮﾉ;ﾐ┌ ﾉ┌H 
mapy  

 stosuje w zadaniach twierdzenie o 

ゲデﾗゲ┌ﾐﾆ┌ ヮﾙﾉ aｷｪ┌ヴ ヮﾗSﾗHﾐ┞Iｴ  
 stosuje w prostych przypadkach, 

デ┘ｷWヴS┣WﾐｷW ﾗ ﾆEデ;Iｴ ゴヴﾗSﾆﾗ┘┞ﾏ ｷ 
wpisanym, opartych na tym samym 

ﾍ┌ﾆ┌ ﾗヴ;┣ デ┘ｷWヴS┣WﾐｷW ﾗ ﾆEIｷW ﾏｷ`S┣┞ 
ゲデ┞I┣ﾐE ; Iｷ`Iｷ┘E ﾗﾆヴ`ｪ┌  

 uzasadnia przystawanie 

デヴﾙﾃﾆEデﾙ┘が ┘┞ﾆﾗヴ┣┞ゲデ┌ﾃEI IWIｴ┞ 
przystawania  

 stosuje cechy przystawania 

デヴﾙﾃﾆEデﾙ┘ Sﾗ ヴﾗ┣┘ｷE┣┞┘;ﾐｷ; 
デヴ┌SﾐｷWﾃゲ┣┞Iｴ ┣;S;ﾑ 
geometrycznych  

 ┌┣;ゲ;Sﾐｷ; ヮﾗSﾗHｷWﾑゲデ┘ﾗ 
デヴﾙﾃﾆEデﾙ┘が ┘┞ﾆﾗヴ┣┞ゲデ┌ﾃEI IWIｴ┞ 
ヮﾗSﾗHｷWﾑゲデ┘;  

 sprawd┣;が I┣┞ S;ﾐW aｷｪ┌ヴ┞ ゲE 
podobne  

 ﾗHﾉｷI┣; Sﾍ┌ｪﾗゴJ ﾍ┌ﾆ┌ ﾗﾆヴ`ｪ┌ ｷ 
ヮﾗﾉW ┘┞Iｷﾐﾆ; ﾆﾗﾍ;  

 

 wykorzystuje 

ヮﾗSﾗHｷWﾑゲデ┘ﾗ デヴﾙﾃﾆEデﾙ┘ 
Sﾗ ヴﾗ┣┘ｷE┣┞┘;ﾐｷ; 
ヮヴﾗHﾉWﾏﾙ┘ ﾗ 
charakterze praktycznym  

 stosuje twierdzenie o 

ﾆEIｷW ゴヴﾗSﾆﾗ┘┞ﾏ ｷ 
wpisanym, opartych na 

デ┞ﾏ ゲ;ﾏ┞ﾏ ﾍ┌ﾆ┌ Sﾗ 
ヴﾗ┣┘ｷE┣┞┘;ﾐｷ; ┣ﾍﾗ┦ﾗﾐ┞Iｴ 
┣;S;ﾑ  

 

 uzasadnia twierdzenie o sumie 

ﾏｷ;ヴ ﾆEデﾙ┘ ┘ デヴﾙﾃﾆEIｷW  
 stosuje twierdzenia o ┣┘ｷE┣ﾆ;Iｴ 

ﾏｷ;ヴﾗ┘┞Iｴ ┘ aｷｪ┌ヴ;Iｴ ヮﾍ;ゲﾆｷIｴ ┘ 
sytuacjach nietypowych, 

problemowych  

 

W┞ヴ;┦Wﾐｷ; ;ﾉｪWHヴ;ｷI┣ﾐWく PヴﾗヮﾗヴIﾃﾗﾐ;ﾉﾐﾗゴJ ﾗS┘ヴﾗデﾐ; 

 opisuje za ヮﾗﾏﾗIE ┘┞ヴ;┦Wﾑ 
;ﾉｪWHヴ;ｷI┣ﾐ┞Iｴ ┣┘ｷE┣ﾆｷ ﾏｷ`S┣┞ ヴﾙ┦ﾐ┞ﾏｷ 
┘ｷWﾉﾆﾗゴIｷ;ﾏｷ ┘ ヮヴﾗゲデ┞Iｴ ヮヴ┣┞ヮ;Sﾆ;Iｴ  

 ﾗHﾉｷI┣; ┘;ヴデﾗゴIｷ ﾉｷI┣Hﾗ┘W ヮヴﾗゲデ┞Iｴ 
┘┞ヴ;┦Wﾑ ;ﾉｪWHヴ;ｷI┣ﾐ┞Iｴ  

 pﾗヴ┣ESﾆ┌ﾃW ﾃWSﾐﾗﾏｷ;ﾐ┞ 

 redukuje wyrazy podobne w sumie 

algebraicznej  

 dodaje, odejﾏ┌ﾃW ｷ ﾏﾐﾗ┦┞ ゲ┌ﾏ┞ 
algebraiczne 

 ヴﾗ┣ヮﾗ┣ﾐ;ﾃW ┘ｷWﾉﾆﾗゴIｷ ﾗS┘ヴﾗデﾐｷW 

 ゲデﾗゲ┌ﾃW ﾗSヮﾗ┘ｷWSﾐｷ ┘┣ﾙヴ ゲﾆヴﾙIﾗﾐWｪﾗ 
ﾏﾐﾗ┦Wﾐｷ; Sﾗ ┘┞┣ﾐ;I┣Wﾐｷ; ﾆ┘;Sヴ;デ┌ 
ゲ┌ﾏ┞ ﾉ┌H ヴﾙ┦ﾐｷI┞ ﾗヴ;┣ ヴﾙ┦ﾐｷI┞ 
ﾆ┘;Sヴ;デﾙ┘  

 ゲデﾗゲ┌ﾃW ┣;ﾉW┦ﾐﾗゴJ ﾏｷ`S┣┞ ┘ｷWﾉﾆﾗゴIｷami 

odwrotnie proporcjonalnymi do 

ヴﾗ┣┘ｷE┣┞┘;ﾐｷ; ヮヴﾗゲデ┞Iｴ ┣;S;ﾑ  
 wyznacza ┘ゲヮﾙﾍI┣┞ﾐﾐｷﾆ 

ヮヴﾗヮﾗヴIﾃﾗﾐ;ﾉﾐﾗゴIｷ  
 podaje wzﾙヴ ヮヴﾗヮﾗヴIﾃﾗﾐ;ﾉﾐﾗゴIｷ 

odwrotnej  

 ﾗヮｷゲ┌ﾃW ┣; ヮﾗﾏﾗIE ┘┞ヴ;┦Wﾑ 
;ﾉｪWHヴ;ｷI┣ﾐ┞Iｴ ┣┘ｷE┣ﾆｷ ﾏｷ`S┣┞ 
ヴﾙ┦ﾐ┞ﾏｷ ┘ｷWﾉﾆﾗゴIｷ;ﾏｷが ┘ デ┞ﾏ 
ヴﾙ┘ﾐｷW┦ ┘ ｪWﾗﾏWデヴｷｷ 

 ヮヴ┣Wﾆゲ┣デ;ﾍI; ┘┞ヴ;┦Wﾐｷ; 
algebraiczne z zastosowaniem 

┘┣ﾗヴﾙ┘ ゲﾆヴﾙIﾗﾐWｪﾗ ﾏﾐﾗ┦Wﾐｷ;  
 szkicuje wykres funkcji f(x) = a/x, 

gdzie ; ﾃWゲデ ヴﾙ┦ﾐW ﾗS 0 w 

podanym zbiorze  

 ┘┞┣ﾐ;I┣; ┘ゲヮﾙﾍI┣┞ﾐﾐｷﾆ a tak, 

 uzasadnia wzory 

ゲﾆヴﾙIﾗﾐWｪﾗ ﾏﾐﾗ┦Wﾐｷ;  
 

 ゲデﾗゲ┌ﾃW ヮﾗ┣ﾐ;ﾐW ┘ｷ;SﾗﾏﾗゴIｷ ｷ 
┌ﾏｷWﾃ`デﾐﾗゴIｷが ┘ ゲ┞デ┌;Iﾃ;Iｴ 
problemowych 
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proporcjonalne   szkicuje wykres funkcji fx) = a/x, gdzie 

; ﾃWゲデ ヴﾙ┦ﾐW ﾗS ヰ ｷ ヮﾗS;ﾃW ﾃWﾃ ┘ﾍ;ゲﾐﾗゴIｷ 
ふS┣ｷWS┣ｷﾐ`が ┣Hｷﾙヴ ┘;ヴデﾗゴIｷが ヮヴ┣WS┣ｷ;ﾍ┞ 
ﾏﾗﾐﾗデﾗﾐｷI┣ﾐﾗゴIｷぶ  

 korzysta ze wzoru i wykresu funkcji 

f(x) = a/x Sﾗ ｷﾐデWヴヮヴWデ;Iﾃｷ ┣;ｪ;SﾐｷWﾑ 
┣┘ｷE┣;ﾐ┞Iｴ ┣ ┘ｷWﾉﾆﾗゴIｷ;ﾏｷ ﾗS┘ヴﾗデﾐｷW 
proporcjonalnymi  

aby funkcja fx) = ;っ┝ ゲヮWﾍﾐｷ;ﾍ; 
podane warunki 

 ヴﾗ┣┘ｷE┣uje zadania tekstowe, 

stoゲ┌ﾃEI ヮヴﾗヮﾗヴIﾃﾗﾐ;ﾉﾐﾗゴJ 
ﾗS┘ヴﾗデﾐE 

 

Funkcja kwadratowa 

 szkicuje wykres funkcji f(x) = ax
2
 i 

ヮﾗS;ﾃW ﾃWﾃ ┘ﾍ;ゲﾐﾗゴIｷ 
 ﾆﾗヴ┣┞ゲデ;ﾃEI ┣ ヮﾗゲデ;Iｷ ﾗｪﾙﾉﾐWﾃ a┌ﾐﾆIﾃｷ 

kwadratowej, oblicza jej waヴデﾗゴIｷ Sﾉ; 
ヮﾗS;ﾐ┞Iｴ ;ヴｪ┌ﾏWﾐデﾙ┘  

 sprawdza algebraicznie, czy dany punkt 

ﾐ;ﾉW┦┞ Sﾗ ┘┞ﾆヴWゲ┌ ﾗSpowiedniej 

funkcji kwadratowej  

 ﾗHﾉｷI┣; ┘ゲヮﾙﾍヴ┣`SﾐW ┘ｷWヴ┣Iｴﾗﾍﾆ; 
paraboli  

 

 ゲデﾗゲ┌ﾃW ┘ﾍ;ゲﾐﾗゴIｷ a┌ﾐﾆIﾃｷ a┝ぶ Э ;┝2 
do 

ヴﾗ┣┘ｷE┣┞┘;ﾐｷ; ┣;S;ﾑ ﾗ デヴWゴIｷ 
praktycznej  

 szkicuje wykresy funkcji f(x) = ax
2
 + q, 

f(x) = a(x ね P)
2
. fx) = a(x ね p)

2
+ q i 

ヮﾗS;ﾃW ｷIｴ ┘ﾍ;ゲﾐﾗゴIｷ  
 ヮヴ┣Wﾆゲ┣デ;ﾍI; ヮﾗゲデ;J ﾗｪﾙﾉﾐE a┌ﾐﾆIﾃｷ 

kwadratowej do postaci kanonicznej 

z zastosowaniem wzoru na 

┘ゲヮﾙﾍヴ┣`SﾐW ┘ｷWヴ┣Iｴﾗﾍﾆ; paraboli i 

szkicuje jej wykres  

 ヴﾗ┣┘ｷE┣┌ﾃW ヴﾙ┘ﾐ;ﾐｷ; ﾆ┘;Sヴ;デﾗ┘W 
ﾐｷWヮWﾍﾐW ﾏWデﾗSE ヴﾗ┣ﾆﾍ;S┌ ﾐ; I┣┞ﾐﾐｷﾆｷ 
ﾗヴ;┣ ゲデﾗゲ┌ﾃEI ┘┣ﾗヴ┞ ゲﾆヴﾙIﾗﾐWｪﾗ 
ﾏﾐﾗ┦Wﾐｷ;  

 ﾗﾆヴWゴﾉ; ﾉｷI┣H` ヮｷWヴ┘ｷ;ゲデﾆﾙ┘ ヴﾙ┘ﾐ;ﾐｷ; 
kwadratowego w ┣;ﾉW┦ﾐﾗゴIｷ ﾗS ┣ﾐ;ﾆ┌ 
┘┞ヴﾙ┦ﾐｷﾆ;  

 ヴﾗ┣┘ｷE┣┌ﾃW ヴﾙ┘ﾐ;ﾐｷ; ﾆ┘adratowe, 

ゲデﾗゲ┌ﾃEI ┘┣ﾗヴ┞ ﾐ; ヮｷWヴ┘ｷ;ゲデﾆｷ  
 ┘┞┣ﾐ;I┣; ;ﾉｪWHヴ;ｷI┣ﾐｷW ┘ゲヮﾙﾍヴ┣`SﾐW 

ヮ┌ﾐﾆデﾙ┘ ヮヴ┣WIｷ`Iｷ; ヮ;ヴ;Hﾗﾉｷ z osiami 

┌ﾆﾍ;S┌ ┘ゲヮﾙﾍヴ┣`Sﾐ┞Iｴ  
 ゲヮヴﾗ┘;S┣; a┌ﾐﾆIﾃ` ﾆ┘;Sヴ;デﾗ┘E Sﾗ 

postaci iloczynowej, o ile jest to 

ﾏﾗ┦ﾉｷ┘W  
 odczytuje miejsca zerowe funkcji 

kwadratowej z jej postaci iloczynowej  

 rysuje wykres funkcji 

ﾆ┘;Sヴ;デﾗ┘Wﾃが ﾆﾗヴ┣┞ゲデ;ﾃEI ┣ 
ヮ┌ﾐﾆデﾙ┘ Iｴ;ヴ;ﾆデWヴ┞ゲデ┞I┣ﾐ┞Iｴ 
paraboli  

 ┘┞┣ﾐ;I┣; ﾐ;ﾃﾏﾐｷWﾃゲ┣E ｷ 
ﾐ;ﾃ┘ｷ`ﾆゲ┣E ┘;ヴデﾗゴJ a┌ﾐﾆIﾃｷ 
kwadratowej w podanym 

przedziale  

 znajduje brak┌ﾃEIW 
┘ゲヮﾙﾍI┣┞ﾐﾐｷﾆｷ a┌ﾐﾆIﾃｷ 
ﾆ┘;Sヴ;デﾗ┘Wﾃが ┣ﾐ;ﾃEI 
┘ゲヮﾙﾍヴ┣`SﾐW ヮ┌ﾐﾆデﾙ┘ 
ﾐ;ﾉW┦EI┞Iｴ Sﾗ ﾃWﾃ ┘┞ﾆヴWゲ┌  

 ヴﾗ┣┘ｷE┣┌ﾃW ﾐｷWヴﾙ┘ﾐﾗゴIｷ 
kwadratowe  

 

 ヴﾗ┣┘ｷE┣┌ﾃW ┣;S;ﾐｷ; 
デWﾆゲデﾗ┘W ヮヴﾗ┘;S┣EIW Sﾗ 
┘┞┣ﾐ;I┣;ﾐｷ; ┘;ヴデﾗゴIｷ 
ﾐ;ﾃﾏﾐｷWﾃゲ┣Wﾃ ｷ ﾐ;ﾃ┘ｷ`ﾆゲ┣Wﾃ 
funkcji kwadratowej  

 ┘┞ﾆﾗヴ┣┞ゲデ┌ﾃW ┘ﾍ;ゲﾐﾗゴIｷ 
funkcji kwadratowej do 

ｷﾐデWヴヮヴWデ;Iﾃｷ ┣;ｪ;SﾐｷWﾑ 
geometrycznych, 

aｷ┣┞I┣ﾐ┞Iｴ ｷデヮく ふデ;ﾆ┦W 
osadzonych w ﾆﾗﾐデWﾆゴIｷW 

praktycznym)  

 

 

 ヴﾗ┣┘ｷE┣┌ﾃW ┣;S;ﾐｷ; ﾗ ┣ﾐ;I┣ﾐ┞ﾏ 
ゲデﾗヮﾐｷ┌ デヴ┌SﾐﾗゴIｷ Sﾗデ┞I┣EIW 
funkcji kwadratowej  

 

Trygonometria 

 stosuje twierdzenie Pitagorasa 

 ┘┞ﾆﾗヴ┣┞ゲデ┌ﾃW ┘┣ﾗヴ┞ ﾐ; ヮヴ┣WﾆEデﾐE 
ﾆ┘;Sヴ;デ┌ ｷ ┘┞ゲﾗﾆﾗゴJ デヴﾙﾃﾆEデ; 
ヴﾙ┘ﾐﾗHﾗI┣ﾐWｪﾗ  

 ﾗSI┣┞デ┌ﾃW ┣ デ;HﾉｷI ┘;ヴデﾗゴIｷ a┌ﾐﾆIﾃｷ 
デヴ┞ｪﾗﾐﾗﾏWデヴ┞I┣ﾐ┞Iｴ S;ﾐWｪﾗ ﾆEデ; 

 ﾗHﾉｷI┣; ┘;ヴデﾗゴIｷ a┌ﾐﾆIﾃｷ 
デヴ┞ｪﾗﾐﾗﾏWデヴ┞I┣ﾐ┞Iｴ ﾆEデ; ﾗゲデヴWgo w 

デヴﾙﾃﾆEIｷW ヮヴﾗゲデﾗﾆEデﾐ┞ﾏが ｪS┞ S;ﾐW ゲE 

Hﾗﾆｷ デWｪﾗ デヴﾙﾃﾆEデ;  
 ヮﾗS;ﾃW ┘;ヴデﾗゴIｷ a┌ﾐﾆIﾃｷ 

デヴ┞ｪﾗﾐﾗﾏWデヴ┞I┣ﾐ┞Iｴ ﾆEデﾙ┘ ンヰェが ヴヵェが 

 ┘┞┣ﾐ;I┣; ┘;ヴデﾗゴIｷ ヮﾗ┣ﾗゲデ;ﾍ┞Iｴ 
funkcji trygonometrycznych, gdy 

S;ﾐ┞ ﾃWゲデ デ;ﾐｪWﾐゲ ﾆEデ; ﾗゲデヴWｪﾗ  
 ゲデﾗゲ┌ﾃW ┣;ﾉW┦ﾐﾗゴIｷ ﾏｷ`S┣┞ 

funkcjami trygonometrycznymi 

do ┌ヮヴ;ゲ┣I┣;ﾐｷ; ┘┞ヴ;┦Wﾑ 

 stosuje podczas 

ヴﾗ┣┘ｷE┣┞┘;ﾐｷ; ┣;S;ﾑ ┘┣ﾙヴ 
ﾐ; ヮﾗﾉW デヴﾙﾃﾆEデ; P = 1/2ab 

siná ﾗヴ;┣ ┘┣ﾙヴ ﾐ; ヮﾗﾉW 
ヴﾙ┘ﾐﾗﾉWｪﾍﾗHﾗﾆ┌ P = ab ゲｷﾐá 

 stosuje funkcje 

 ┌┣;ゲ;Sﾐｷ; ┣┘ｷE┣ﾆｷ ﾏｷ`S┣┞ 
funkcjami trygonometrycznymi  
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ostrego  

 ┣ﾐ;ﾃS┌ﾃW ┘ デ;HﾉｷI;Iｴ ﾆEデ ﾗゲデヴ┞, gdy zna 

┘;ヴデﾗゴJ ﾃWｪﾗ a┌ﾐﾆIﾃｷ trygonometrycznej  

 

60ェ  

 ﾗHﾉｷI┣; ┘;ヴデﾗゴIｷ ヮﾗ┣ﾗゲデ;ﾍ┞Iｴ a┌ﾐkcji 

デヴ┞ｪﾗﾐﾗﾏWデヴ┞I┣ﾐ┞Iｴが ﾏ;ﾃEI dany 

sinus lub Iﾗゲｷﾐ┌ゲ ﾆEデ; ﾗゲデヴWｪﾗ  
 wykorzystuje funkcje 

trygonometryczﾐW Sﾗ ﾗHﾉｷI┣;ﾐｷ; ヮﾙﾉ 
デヴﾙﾃﾆEデﾙ┘が czwoヴﾗﾆEデﾙ┘ ┘ ヮヴﾗゲデ┞Iｴ 
przypadkach  

 ┌┦┞┘; ﾆ;ﾉﾆ┌ﾉ;デﾗヴ; Sﾗ ┘┞┣ﾐ;I┣Wnia 

ヮヴ┣┞Hﾉｷ┦ﾗﾐWﾃ ﾉ┌H Sﾗﾆﾍ;SﾐWﾃ ┘;ヴデﾗゴIｷ 
funkcji trygonometrycznej danego 

ﾆEデ; ﾗゲデヴWｪﾗ  
 ┌┦┞┘; kalkulatora do wyznaczenia 

pr┣┞Hﾉｷ┦ﾗﾐWﾃ ﾉ┌H Sﾗﾆﾍ;SﾐWﾃ ﾏｷ;ヴ┞ ﾆEデ; 
ﾗゲデヴWｪﾗが Sﾉ; ﾆデﾙヴWﾃ a┌ﾐﾆIﾃ; 
デヴ┞ｪﾗﾐﾗﾏWデヴ┞I┣ﾐ; ヮヴ┣┞ﾃﾏ┌ﾃW S;ﾐE 
┘;ヴデﾗゴJ  

zawierajEI┞Iｴ a┌ﾐﾆIﾃW 
trygonometryczne  

 wykorzystuje funkcje 

trygonometryczne do obliczania 

ヮﾙﾉ デヴﾙﾃﾆEデﾙ┘ ｷ I┣┘ﾗヴﾗﾆEデﾙ┘  
 stosuje funkcje 

trygonometryczne do 

ヴﾗ┣┘ｷE┣┞┘;ﾐｷ; ┣;S;ﾑ 
ﾗゲ;S┣ﾗﾐ┞Iｴ ┘ ﾆﾗﾐデWﾆゴIｷW 
praktycznym  

 

trygonometryczne do 

ヴﾗ┣┘ｷE┣┞┘;ﾐｷ; ┣;S;ﾑ o 

ヮﾗS┘┞┦ゲ┣ﾗﾐ┞ﾏ ゲデﾗヮﾐｷ┌ 
デヴ┌SﾐﾗゴIｷ  

 

 

Stereometria 

 ﾗﾆヴWゴﾉ; ﾉｷI┣H` ゴIｷ;ﾐが ┘ｷWヴ┣Iｴﾗﾍﾆﾙ┘ ｷ 
ﾆヴ;┘`S┣ｷ ｪヴ;ﾐｷ;ゲデﾗゲﾍ┌ヮﾙ┘ ｷ 
ﾗゲデヴﾗゲﾍ┌ヮﾙ┘  

 ゲヮﾗヴ┣ES┣; ヴ┞ゲ┌ﾐWﾆ ┘ｷWﾉﾗゴIｷ;ﾐ┌  
 ﾗHﾉｷI┣; Sﾍ┌ｪﾗゴIｷ ヮヴ┣WﾆEtnych 

ｪヴ;ﾐｷ;ゲデﾗゲﾍ┌ヮﾙ┘ ヮヴﾗゲデ┞Iｴ  
 oblicza pola powierzchni bocznej i 

I;ﾍﾆﾗ┘ｷデWﾃ ｪヴ;ﾐｷ;ゲデﾗゲﾍ┌ヮﾙ┘ 
ﾗゲデヴﾗゲﾍ┌ヮﾙ┘  

 ヴ┞ゲ┌ﾃW ゲｷ;デﾆ` ┘ｷWﾉﾗゴIｷ;ﾐ┌が ヴﾙ┘ﾐｷW┦ 
ﾏ;ﾃEI S;ﾐ┞ ﾃWﾃ aヴ;ｪﾏWﾐデ 

 ┣;ﾏｷWﾐｷ; ﾃWSﾐﾗゲデﾆｷ ﾗHﾃ`デﾗゴIｷ  

 ┘ゲﾆ;┣┌ﾃW ┘ ┘ｷWﾉﾗゴIｷ;ﾐ;Iｴ ヮヴﾗゲデW 
ヮヴﾗゲデﾗヮ;SﾍWが ヴﾙ┘ﾐﾗﾉWｪﾍW ｷ ゲﾆﾗゴﾐW  

 ┘ゲﾆ;┣┌ﾃW ┘ ┘ｷWﾉﾗゴIｷ;ﾐ;Iｴ ヴzut 

ヮヴﾗゲデﾗﾆEデﾐ┞ S;ﾐWｪﾗ ﾗSIｷﾐﾆ;  
 ┘ゲﾆ;┣┌ﾃW ﾆEデ ﾏｷ`S┣┞ ヮヴ┣WﾆEデﾐE 

ｪヴ;ﾐｷ;ゲデﾗゲﾍ┌ヮ; ; ヮﾍ;ゲ┣I┣┞┣ﾐE ﾃWｪﾗ 
podstawy  

 ┘ゲﾆ;┣┌ﾃW ﾆEデ┞ ﾏｷ`S┣┞ ﾗSIｷﾐﾆ;ﾏｷ ┘ 
ﾗゲデヴﾗゲﾍ┌ヮｷW ; ヮﾍ;ゲ┣I┣┞┣ﾐE ﾃWｪﾗ 
podstawy  

 ┘ゲﾆ;┣┌ﾃW ﾆEデ ﾏｷ`S┣┞ ゲEゲｷWSﾐｷﾏｷ 
ゴIｷ;ﾐ;ﾏｷ ┘ｷWﾉﾗゴIｷ;ﾐﾙ┘  

 ヴﾗ┣┘ｷE┣┌ﾃW デ┞ヮﾗ┘W ┣;S;ﾐｷ; Sﾗデ┞I┣EIW 
ﾆEデ; ﾏｷ`S┣┞ ヮヴﾗゲデE ; ヮﾍ;ゲ┣I┣┞┣ﾐE  

 ﾗHﾉｷI┣; ﾗHﾃ`デﾗゴIｷ ｪヴ;ﾐｷ;ゲデﾗゲﾍ┌ヮﾙ┘ ｷ 
ﾗゲデヴﾗゲﾍ┌ヮﾙ┘ ヮヴ;┘ｷSﾍﾗ┘┞Iｴ  

 SﾗHｷWヴ; ﾗSヮﾗ┘ｷWSﾐｷE ﾃWSﾐﾗゲデﾆ` 
ﾗHﾃ`デﾗゴIｷ Sﾗ S;ﾐWﾃ ゲ┞デ┌;Iﾃｷ ヮヴ;ﾆデ┞I┣ﾐWﾃ 
┘┞ﾐｷﾆ;ﾃEIWﾃ ┣ デヴWゴIｷ ┣;S;ﾐｷ;  

 ﾗHﾉｷI┣; ヮﾗﾉ; ヮﾗ┘ｷWヴ┣Iｴﾐｷ ｷ ﾗHﾃ`デﾗゴIｷ 
Hヴ┞ﾍ ﾗHヴﾗデﾗ┘┞Iｴが ﾆﾗヴ┣┞ゲデ;ﾃEI ┣W 
┘┣ﾗヴﾙ┘  

 wskazuje przekroje 

ヮヴﾗゲデﾗヮ;SﾍﾗゴIｷ;ﾐﾙ┘ ｷ ﾗHﾉｷI┣; ｷIｴ ヮﾗﾉ; 

 oblicza pola powierzchni i 

ﾗHﾃ`デﾗゴIｷ Hヴ┞ﾍ ﾗHヴﾗデﾗ┘┞Iｴ ┣ 
zastosowaniem funkcji 

デヴ┞ｪﾗﾐﾗﾏWデヴ┞I┣ﾐ┞Iｴ ｷ デ┘ｷWヴS┣Wﾑ 
planimetrii  

 ヴﾗ┣┘ｷE┣┌ﾃW ┣;S;ﾐｷ; Sﾗデ┞I┣EIW 
ヮﾗﾉ; ヮﾗ┘ｷWヴ┣Iｴﾐｷ HﾗI┣ﾐWﾃ ゲデﾗ┦ﾆ;  

 

 przeprowadza 

wniﾗゲﾆﾗ┘;ﾐｷ; Sﾗデ┞I┣EIW 
ヮﾗﾍﾗ┦Wﾐｷ; ヮヴﾗゲデ┞Iｴ ┘ 
przestrzeni  

 ┘┞ﾆﾗヴ┣┞ゲデ┌ﾃW ┘ﾍ;ゲﾐﾗゴIｷ 
┘ｷWﾉﾗゴIｷ;ﾐﾙ┘ ｷ Hヴ┞ﾍ ﾗHヴﾗデﾗ┘┞Iｴ 
Sﾗ ヴﾗ┣┘ｷE┣┞┘;ﾐｷ; ┣;S;ﾑ 
nietypowych, problemowych  

 ┌┣;ゲ;Sﾐｷ; ┣┘ｷE┣ﾆｷ ﾏｷ`S┣y 

ﾗSIｷﾐﾆ;ﾏｷ ｷ ﾆEデ;ﾏｷ ┘ Hヴ┞ﾍ;Iｴ  
 ゲヮヴ;┘S┣; ヮﾗSﾗHｷWﾑゲデ┘ﾗ Hヴ┞ﾍ  
 ┘┞┣ﾐ;I┣; ゲﾆ;ﾉ` ヮﾗSﾗHｷWﾑゲデ┘; 

Hヴ┞ﾍ ヮﾗSﾗHﾐ┞Iｴ ｷ ゲデﾗゲ┌ﾃW ﾃE Sﾗ 
ヴﾗ┣┘ｷE┣┞┘;ﾐｷ; ┣;S;ﾑ 
Sﾗデ┞I┣EI┞Iｴ ich pola 

ヮﾗ┘ｷWヴ┣Iｴﾐｷ ﾗHﾃ`デﾗゴIｷ  
 ┘┞ﾆﾗヴ┣┞ゲデ┌ﾃW ヮﾗSﾗHｷWﾑゲデ┘ﾗ Hヴ┞ﾍ 

Sﾗ ヴﾗ┣┘ｷE┣┞┘;ﾐｷ; ヮヴﾗHﾉWﾏﾙ┘ ﾗ 
charakterze praktycznym  
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Statystyka 

 ﾗHﾉｷI┣; ゴヴWSﾐｷE ;ヴ┞デﾏWデ┞I┣ﾐEが ┘┞┣ﾐ;I┣; 
ﾏWSｷ;ﾐ` ┣Wゲデ;┘┌ S;ﾐ┞Iｴ  

 

 odczytuje i interpretuje dane 

przedstawione w postaIｷ Sｷ;ｪヴ;ﾏﾙ┘が 
┘┞ﾆヴWゲﾙ┘ ｷ デ;HWﾉ  

 ﾗHﾉｷI┣; ゴヴWSﾐｷE ;ヴ┞デﾏWデ┞I┣ﾐEが 
┘┞┣ﾐ;I┣; ﾏWSｷ;ﾐ` S;ﾐ┞Iｴ 
przedstawionych na diagramie w 

prostych sytuacjach 

 wykoヴ┣┞ゲデ┌ﾃW ゴヴWSﾐｷE ;ヴ┞デﾏWデ┞I┣ﾐEが 
ﾏWSｷ;ﾐ` Sﾗ ヴﾗ┣┘ｷE┣┞┘;ﾐｷ; ヮヴﾗゲデ┞Iｴ 
┣;S;ﾑ  

 ﾗHﾉｷI┣; ゴヴWSﾐｷE ┘;┦ﾗﾐE 

 ﾗHﾉｷI┣; ゴヴWSﾐｷE ;ヴ┞デﾏWデ┞I┣ﾐEが 
ゴヴWSﾐｷE ┘;┦ﾗﾐEが ┘┞┣ﾐ;I┣; 
ﾏWSｷ;ﾐ` Sﾗﾏｷﾐ;ﾐデ` S;ﾐ┞Iｴ 
pogrupowanych  

 ｷﾐデWヴヮヴWデ┌ﾃW ゴヴWSﾐｷE 
;ヴ┞デﾏWデ┞I┣ﾐEが ﾏWSｷ;ﾐ`が 
Sﾗﾏｷﾐ;ﾐデ` ｷ ゴヴWSﾐｷE ┘;┦ﾗﾐE  

 opracowuje i przedstawia dane 

statystyczne w zadanej postaci  

 ┘┞ﾆﾗヴ┣┞ゲデ┌ﾃW ゴヴWSﾐｷE 
;ヴ┞デﾏWデ┞I┣ﾐEが ﾏWSｷ;ﾐ`が 
Sﾗﾏｷﾐ;ﾐデ` ｷ ゴヴWSﾐｷE ┘;┦ﾗﾐE Sﾗ 
ヴﾗ┣┘ｷE┣┞┘;ﾐｷ; ┣;S;ﾑ  

 zbiera i opracowuje dane 

statystyczne w postaci 

odpowiednio dobranej do 

sytuacji  

 ヮヴ┣Wヮヴﾗ┘;S┣; ;ﾐ;ﾉｷ┣` 
ﾆヴ┞デ┞I┣ﾐE ｷﾐデWヴヮヴWデ;Iji 

ヮﾗS;ﾐ┞Iｴ ┣Wゲデ;┘ﾙ┘ 
danych 

 przeprowadza wnioskowanie 

Sﾗデ┞I┣EIW ┣Wゲデ;┘ﾙ┘ S;ﾐ┞Iｴ ﾐ; 
ヮﾗSゲデ;┘ｷW ┘;ヴデﾗゴIｷ ﾉｷI┣H ﾃW 
Iｴ;ヴ;ﾆデWヴ┞┣┌ﾃEI┞Iｴ  

 sデﾗゲ┌ﾃW ゴヴWSﾐｷE ;ヴ┞デﾏWデ┞I┣ﾐEが 
ゴヴWSﾐｷ; ┘;┦ﾗﾐEが ﾏWSｷ;ﾐ`が 
Sﾗﾏｷﾐ;ﾐデ`  
Sﾗ ヴﾗ┣┘ｷE┣┞┘;ﾐｷ; ﾐｷWデ┞ヮﾗ┘┞Iｴ 
┣;S;ﾑ ﾉ┌H ヮヴﾗHﾉWﾏﾙ┘ 

OIWﾐ` ﾐｷWSﾗゲデ;デWI┣ﾐE ﾗデヴ┣┞ﾏ┌ﾃW ┌I┣Wﾑが ﾆデﾙヴ┞ ﾐｷW ゲヮWﾍﾐｷ; ┘┞ﾏ;ｪ;ﾑ ﾐ; ﾗIWﾐ` Sﾗヮ┌ゲ┣I┣;ﾃEIEく 

 

 

 

 


