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MATEMATYKA  KLASY II 
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WYMAGANIA  EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH  

opracowane na podstawie przedmiotowego systemu oceniania NOWEJ ERY 

 
Dział programowy:  SUMY ALGEBRAICZNE 

Ocena dopuszczaj>cy Ocena dostateczny Ocena dobry Ocena bardzo dobry Ocena celuj>cy 
UczeM: 

- rozpoznaje jednomiany i sumy 
algebraiczne 
- oblicza wartoWci liczbowe wyraceM 
algebraicznych  
-redukuje wyrazy podobne w sumie 
algebraicznej 
- dodaje, odejmuje sumy algebraiczne 
- rozwi>zuje równania kwadratowe, 
stosuj>c wzory na pierwiastki 
 

- mnocy sumy algebraiczne 
- przekształca wyracenia algebraiczne, 
uwzglCdniaj>c kolejnoWć wykonywania 
działaM 
- przekształca wyracenie algebraiczne 
z zastosowaniem wzorów skróconego 
mnocenia 
- stosuje wzory skróconego mnocenia do 
wykonywania działaM na liczbach postaci 

cba   

-- rozwi>zuje równania kwadratowe 
niepełne metod> rozkładu na czynniki oraz 
stosuj>c wzory skróconego mnocenia 
- przedstawia trójmian kwadratowy w 
postaci iloczynowej 
 
 

-rozwi>zuje równania wycszych stopni, korzystaj>c z 
definicji pierwiastka i własnoWci iloczynu 
 rozwi>zuje proste  zadania tekstowe prowadz>ce do 
równaM kwadratowych 
- rozwi>zuje równania wycszych stopni, stosuj>c 
zasadC wył>czania wspólnego czynnika przed nawias 
 
 

- rozwi>zuje zadania tekstowe prowadz>ce 
do równaM kwadratowych 
- rozwi>zuje równania wycszych stopni 
dobieraj>c sposób do przykładu 

- rozwi>zuje zadania o 
znacznym stopniu trudnoWci 
dotycz>ce rozwi>zywania 
równaM wycszego stopnia 
- korzystaj>c z wykresu 
wielomianu, podaje miejsca 
zerowe, zbiór argumentów, 
dla których wielomian 
przyjmuje wartoWci 
dodatnie/ujemne/niedodatnie/
nieujemne zadania tekstowe 
z zastosowaniem wykresu 
lub wzoru wielomianu 
- rozwi>zuje zadania 
tekstowe z zastosowaniem 
wykresu lub wzoru 
wielomianu 

Dział programowy          FUNKCJE WYMIERNE 
Ocena dopuszczaj>cy Ocena dostateczny Ocena dobry Ocena bardzo dobry Ocena celuj>cy 

UczeM: 
-wskazuje wielkoWci odwrotnie 
proporcjonalne  
-wyznacza współczynnik 
proporcjonalnoWci 

-szkicuje wykres funkcji 
x

a
xf )( , 

gdzie 0a  i podaje jej własnoWci 
(dziedzinC, zbiór wartoWci, przedziały 
monotonicznoWci) 
-dobiera wzór funkcji do jej wykresu 
-wyznacza dziedzinC prostego wyracenia 
wymiernego 
-oblicza wartoWć wyracenia wymiernego 
dla danej wartoWci zmiennej 
 
 

- stosuje zalecnoWć miCdzy wielkoWciami 
odwrotnie proporcjonalnymi do 
rozwi>zywania prostych zadaM 
- podaje wzór proporcjonalnoWci 
odwrotnej, znaj>c współrzCdne punktu 
nalec>cego do wykresu 
- szkicuje wykresy funkcji  

q
x

a
xf )( oraz 

px

a
xf


)(  i 

odczytuje jej własnoWci 
-wyznacza asymptoty 
 wykresu powycszych funkcji  
- skraca i rozszerza proste wyracenia 
wymierne 
-wykonuje działania na wyraceniach 
wymiernych (proste przypadki) i podaje 
odpowiednie załocenia 
- wyznacza dziedzinC  wyracenia 
wymiernego 

-rozwi>zuje proste zadania tekstowe, stosuj>c 
proporcjonalnoWć odwrotn> 

-szkicuje wykres funkcji 
x

a
xf )(  w podanych 

przedziałach  
-wyznacza współczynnik a tak, aby funkcja 

x

a
xf )(  spełniała podane warunki 

-wyznacza wzory funkcji q
x

a
xf )(  oraz

px

a
xf


)( spełniaj>cych podane warunki 

-wyznacza dziedzinC wyracenia wymiernego, 
korzystaj>c z prostych równaM kwadratowych 
-wykonuje działania na prostych wyraceniach 
wymiernych  

-rozwi>zuje zadania tekstowe, stosuj>c 
proporcjonalnoWć odwrotn> 

-szkicuje wykres funkcji 
x

a
xf )(  w 

podanych przedziałach  
-wyznacza wzory funkcji 

q
x

a
xf )(  oraz

px

a
xf


)(

spełniaj>cych podane warunki 
-wyznacza dziedzinC wyracenia 
wymiernego, korzystaj>c z prostych 
równaM kwadratowych 
-wykonuje działania na wyraceniach 
wymiernych i podaje odpowiednie 
załocenia 
-przekształca wzory, stosuj>c działania 
na wyraceniach wymiernych 
-rozwi>zuje równania wymierne 

rozwi>zuje zadania o 
znacznym stopniu 
trudnoWci dotycz>ce 
funkcji i wyraceM 
wymiernych 
przekształca wzór funkcji 
homograficznej do 
postaci kanonicznej i 
szkicuje wykres funkcji 

q
px

a
xf 


)(  

oraz podaje jej własnoWci 
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-rozwi>zuje proste równania  
wymierne 
-wykorzystuje wyracenia wymierne do 
rozwi>zywania prostych zadaM tekstowych 

-przekształca wzory, stosuj>c działania na 
wyraceniach wymiernych 
-rozwi>zuje równania wymierne 

-wykorzystuje wyracenia wymierne do 
rozwi>zywania trudniejszych zadaM 
tekstowych 
-wykorzystuje wielkoWci odwrotnie 
proporcjonalne do rozwi>zywania zadaM 
tekstowych dotycz>cych prCdkoWci 

Dział programowy               FUNKCJE WYKŁADNICZE I LOGARYTMICZNE 
Ocena dopuszczaj>cy Ocena dostateczny Ocena dobry Ocena bardzo dobry Ocena celuj>cy 

UczeM: 
-oblicza potCgi o wykładnikach 
wymiernych 
-zapisuje dan> liczbC w postaci potCgi o 
wykładniku wymiernym 
-porównuje liczby 
 przedstawione w postaci potCg (proste 
przypadki) 
-wyznacza wartoWci funkcji wykładniczej 
dla podanych argumentów 
-sprawdza, czy punkt nalecy do wykresu 
funkcji wykładniczej 
-oblicza logarytm danej liczby 
-wyznacza podstawC  
logarytmu lub liczbC logarytmowan>, gdy 
dana jest jego wartoWć  
 

-zapisuje dan> liczbC w postaci potCgi o 
danej podstawie 
- upraszcza wyracenia, stosuj>c prawa 
działaM na potCgach (proste przypadki) 
-wyznacza wzór funkcji wykładniczej i 
szkicuje jej wykres, znaj>c współrzCdne 
punktu nalec>cego do jej wykresu 
- szkicuje wykres funkcji wykładniczej, 
stosuj>c przesuniCcie o wektor i okreWla jej 
własnoWci 
-szkicuje wykres funkcji, bCd>cy efektem 
jednego przekształcenia wykresu funkcji 
wykładniczej i okreWla jej własnoWci 
-stosuje równoWci wynikaj>ce z definicji 
logarytmu do prostych obliczeM  
-rozwi>zuje równania wykładnicze, 
stosuj>c logarytm 
-oblicza logarytm iloczynu, ilorazu i 
potCgi, stosuj>c odpowiednie twierdzenia 
o logarytmach 

-upraszcza wyracenia, stosuj>c prawa działaM na 
potCgach 
-porównuje liczby przedstawione w postaci potCg 
-podaje odpowiednie załocenia dla podstawy 
logarytmu lub liczby logarytmowanej (w prostych 
przypadkach) 
-podaje przyblicon> wartoWć logarytmów dziesiCtnych 
z wykorzystaniem tablic 
-stosuje twierdzenie o logarytmie iloczynu, ilorazu  i 
potCgi do uzasadnienia równoWci wyraceM (proste 
przypadki) 
 

-odczytuje rozwi>zania nierównoWci na 
postawie wykresów funkcji 
wykładniczych 
-podaje odpowiednie załocenia dla 
podstawy logarytmu lub liczby 
logarytmowanej 
-stosuje twierdzenie o logarytmie 
iloczynu, ilorazu i potCgi do 
uzasadnienia równoWci wyraceM 
-wykorzystuje własnoWci funkcji 
wykładniczej i logarytmu do 
rozwi>zywania zadaM o kontekWcie 
praktycznym 

-dowodzi twierdzenia o 
logarytmach 
-wykorzystuje twierdzenie o 
zmianie podstawy logarytmu w 
zadaniach   
-rozwi>zuje zadania o 
znacznym stopniu trudnoWci 
dotycz>ce funkcji wykładniczej 
i logarytmicznej 

Dział programowy     CI=GI 
Ocena dopuszczaj>cy Ocena dostateczny Ocena dobry Ocena bardzo dobry Ocena celuj>cy 

UczeM: 
-wyznacza kolejne wyrazy ci>gu, gdy 
danych jest kilka jego pocz>tkowych 
wyrazów 
-wyznacza pocz>tkowe wyrazy ci>gu 
okreWlonego wzorem ogólnym lub słownie 
-podaje przykłady ci>gów 
monotonicznych, których wyrazy spełniaj> 
dane warunki 
-uzasadnia, ce dany ci>g nie jest 
monotoniczny, maj>c dane jego kolejne 
wyrazy 
-podaje przykłady ci>gów 
 arytmetycznych 
-wyznacza wyrazy ci>gu arytmetycznego, 
maj>c dany pierwszy wyraz i rócnicC 
-okreWla monotonicznoWć ci>gu 
arytmetycznego i geometrycznego 
-podaje przykłady ci>gów geometrycznych 
-wyznacza wyrazy ci>gu geometrycznego, 
maj>c dany pierwszy wyraz i iloraz 

-szkicuje wykres ci>gu 
-wyznacza, które wyrazy ci>gu przyjmuj> 
dan> wartoWć  

-wyznacza wyraz 1na ci>gu okreWlonego 

wzorem ogólnym 
-wyznacza wzór ogólny ci>gu 
arytmetycznego, maj>c dane dowolne dwa 
jego wyrazy 
-sprawdza, czy dany ci>g jest 
arytmetyczny (proste przypadki) 
-wyznacza wzór ogólny ci>gu 
geometrycznego, maj>c dane dowolne dwa 
jego wyrazy 
-sprawdza, czy dany ci>g jest 
geometryczny (proste przypadki) 
-stosuje Wredni> arytmetyczn> do 
wyznaczania wyrazów ci>gu 
arytmetycznego (proste przypadki) 
-okreWla monotonicznoWć ci>gu 

-wyznacza wzór ogólny ci>gu spełniaj>cego podane 
warunki 
-bada monotonicznoWć ci>gów 
-sprawdza, czy dany ci>g jest arytmetyczny 
- sprawdza, czy dany ci>g jest geometryczny 
-rozwi>zuje równania z zastosowaniem wzoru na 
sumC wyrazów ci>gu arytmetycznego 
-rozwi>zuje równania z zastosowaniem wzoru na 
sumC wyrazów ci>gu geometrycznego 
-okreWla monotonicznoWć ci>gu arytmetycznego i 
geometrycznego 
-stosuje własnoWci ci>gu arytmetycznego i 
geometrycznego w zadaniach 
-rozwi>zuje zadania zwi>zane z kredytami dotycz>ce 
okresu oszczCdzania i wysokoWci oprocentowania  

-wyznacza wzór ogólny ci>gu 
spełniaj>cego podane warunki w 
zadaniach złoconych 
- bada monotonicznoWć ci>gów  danych 
wzorem ogólnym 
-rozwi>zuje zadania z parametrem 
dotycz>ce monotonicznoWci ci>gu 
-wyznacza wartoWci zmiennych tak, aby 
wraz z podanymi wartoWciami tworzyły 
ci>g arytmetyczny lub geometryczny 
-sprawdza, czy dany ci>g jest 
arytmetyczny w zadaniach złoconych 
-sprawdza, czy dany ci>g jest 
geometryczny w zadaniach złoconych  
-rozwi>zuje równania z zastosowaniem 
wzoru na sumC wyrazów ci>gu 
arytmetycznego w zadaniach złoconych  
-rozwi>zuje równania z zastosowaniem 
wzoru na sumC wyrazów ci>gu 
geometrycznego 

-rozwi>zuje zadania o 
podwycszonym stopniu 
trudnoWci dotycz>ce 
monotonicznoWci ci>gu 
-wyznacza wyrazy ci>gu 
okreWlonego rekurencyjnie 
-dowodzi wzór na sumC n 
pocz>tkowych wyrazów ci>gu 
arytmetycznego 
-stosuje Wredni> geometryczn> 
do rozwi>zywania zadaM  
-rozwi>zuje zadania o 
znacznym stopniu trudnoWci 
dotycz>ce ci>gów 
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arytmetycznego i geometrycznego 
-oblicza sumC n pocz>tkowych wyrazów 
ci>gu arytmetycznego i geometrycznego 
-stosuje monotonicznoWć ci>gu 
geometrycznego do rozwi>zywania 
prostych zadaM 
-stosuje własnoWci ci>gu arytmetycznego 
lub geometrycznego do rozwi>zywania 
prostych zadaM 
-oblicza wysokoWć kapitału przy rócnym 
okresie kapitalizacji 
-oblicza oprocentowanie lokaty (proste 
przypadki) 
 

-okreWla monotonicznoWć ci>gu 
arytmetycznego i geometrycznego w 
zadaniach złoconych 
-stosuje własnoWci ci>gu arytmetycznego 
i geometrycznego w zadaniach 
złoconych  
-rozwi>zuje zadania zwi>zane z 
kredytami dotycz>ce okresu 
oszczCdzania i wysokoWci 
oprocentowania w zadaniach złoconych 

Dział programowy PLANIMETRIA 
Ocena:  dopuszczaj>cy Ocena: dostateczny Ocena: dobry Ocena: bardzo dobry Ocena: celuj>cy 

UczeM: 
-podaje i stosuje wzory na długoWć okrCgu, 
długoWć łuku, pole koła i pole wycinka 
koła 
-rozpoznaje k>ty wpisane i Wrodkowe w 
okrCgu oraz wskazuje łuki, na których s> 
one oparte 
-stosuje, w prostych przypadkach, 
twierdzenie o k>cie Wrodkowym i 
wpisanym, opartych na tym samym łuku 
oraz twierdzenie o k>cie miCdzy styczn> a 
ciCciw> okrCgu 
-rozwi>zuje zadania dotycz>ce okrCgu 
wpisanego w trójk>t -prostok>tny  
-rozwi>zuje zadania zwi>zane z okrCgiem 
opisanym na trójk>cie prostok>tnym lub 
równoramiennym 
-sprawdza, czy w dany czworok>t mocna 
wpisać okr>g  
-sprawdza, czy na danym czworok>cie 
mocna opisać okr>g 
-oblicza odległoWć punktów w układzie 
współrzCdnych 
-wyznacza współrzCdne Wrodka odcinka, 
maj>c dane współrzCdne jego koMców 

-okreWla własnoWci czworok>tów i stosuje 
je do rozwi>zywania prostych zadaM 
-stosuje twierdzenie o okrCgu opisanym na 
czworok>cie i wpisanym w czworok>t do 
rozwi>zywania prostszych zadaM takce o 
kontekWcie praktycznym  
- oblicza odległoWć punktu od prostej 
wyznacza Wrodek i promieM okrCgu, maj>c 
jego równanie 
-okreWla, ile punktów wspólnych maj> 
prosta i okr>g przy danych warunkach 
-oblicza pole figury stosuj>c zalecnoWci 
miCdzy okrCgami stycznymi w prostych 
przypadkach 
-okreWla, ile punktów wspólnych maj> 
prosta i okr>g przy danych warunkach 
 

-stosuje twierdzenie o k>cie Wrodkowym i wpisanym, 
opartych na tym samym łuku oraz twierdzenie o k>cie 
miCdzy styczn> a ciCciw> okrCgu do rozwi>zywania 
zadaM o wiCkszym stopniu trudnoWci 
-rozwi>zuje zadania zwi>zane z okrCgiem wpisanym 
w dowolny trójk>t i opisanym na dowolnym trójk>cie 
-stosuje własnoWci Wrodka okrCgu opisanego na 
trójk>cie w zadaniach z geometrii analitycznej 
-stosuje rócne wzory na pole trójk>ta i przekształca je 
 

-stosuje własnoWci czworok>tów 
wypukłych oraz twierdzenia o okrCgu 
opisanym na czworok>cie i wpisanym w 
czworok>t do rozwi>zywania 
trudniejszych zadaM z planimetrii  
 

-dowodzi twierdzenia 
dotycz>ce k>tów w okrCgu 
-dowodzi wzory na pole 
trójk>ta 
-dowodzi twierdzenia 
dotycz>ce okrCgu wpisanego w 
wielok>t 
-rozwi>zuje zadania o 
podwycszonym stopniu 
trudnoWci  

Dział programowy STEREOMETRIA 
Ocena:  dopuszczaj>cy Ocena: dostateczny Ocena: dobry Ocena: bardzo dobry Ocena: celuj>cy 

UczeM: 
- wskazać na modelach, rysunkach 
wieloWcianów wierzchołki, krawCdzie, 
Wciany 
- wskazać krawCdzie i Wciany prostopadłe 
lub równoległe  
- rozpoznać graniastosłupy, ostrosłupy, 
bryły obrotowe 
- klasyfikować bryły 
- obliczyć objCtoWć i pole powierzchni 
graniastosłupa, walca, kuli 

- wskazać na modelach i rysunkach 
wieloWcianów krawCdzie skoWne  
- rysować siatki typowych brył  
- obliczać pole powierzchni oraz objCtoWć 
ostrosłupa, stocka i typowych 
wieloWcianów, takce z zastosowaniem 
trygonometrii 
- wskazać (zaznaczyć na rysunku) k>t 
prostej z płaszczyzn> i k>t dwuWcienny w 
typowych sytuacjach  

- wymienić własnoWci wskazanych brył  
- wskazywać i obliczać k>ty miCdzy Wcianami i 
odcinkami oraz miCdzy odcinkami (krawCdzie, 
przek>tne, wysokoWci)  
- biegle stosować twierdzenia Pitagorasa, Talesa i 
funkcje trygonometryczne do wyznaczania długoWci 
odcinków i miar k>tów  
- zaznaczyć k>t dwuWcienny i prostej z płaszczyzn>, 
takce w nietypowych sytuacjach  
- rysować przekroje płaskie graniastosłupów i 

- obliczyć pola powierzchni, objCtoWć, 
miary k>tów i długoWci odcinków 
wykorzystuj>c poznane wzory i 
twierdzenia  
- obliczyć pole powierzchni bryły 
powstałej przez obrót figury płaskiej 
wokół danej osi 

- rozwi>zać zadanie 
problemowe dotycz>ce 
typowych brył  
- rozwi>zać zadanie zwi>zane z 
przekrojami bryły 
- rozpoznawać wieloWciany 
foremne 
- analizować wyniki i wyci>gać 
wnioski bCd>ce konsekwencj> 
nietypowych rozwi>zaM 
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- stosować twierdzenie Pitagorasa do 
obliczania długoWci odcinków  
- wskazać na rysunkach i modelach 
przek>tne wieloWcianów, wysokoWć i 
wysokoWć Wcian bocznych  
- wskazać graniastosłup prosty i ostrosłup 
prawidłowy 
- poprawnie operować nazewnictwem  
- szkicować podstawowe wieloWciany i 
bryły obrotowe podstawowe  

- opisać bryły obrotowe powstałe w 
wyniku obrotu figur płaskich 
- okreWlić wzajemne połocenie krawCdzi i 
Wcian brył oraz znajdować z 
wykorzystaniem trygonometrii 
podstawowe zwi>zki miarowe w bryłach  

ostrosłupów, wyznaczać k>t nachylenia przekroju do 
danej płaszczyzny w typowych sytuacjach 
- obliczyć objCtoWć bryły powstałej przez obrót figury 
płaskiej wokół wskazanej osi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


