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Matematyka 3. ( LO ) 

Kゲ┣デ;ﾍIWﾐｷW ﾗｪﾙﾉﾐW ┘ ┣;ﾆヴWゲｷW ヮﾗSゲデ;┘ﾗ┘┞ﾏ 

W┞ﾏ;ｪ;ﾐｷ;  WS┌ﾆ;I┞ﾃﾐW ﾐｷW┣H`SﾐW Sﾗ ┌┣┞ゲﾆ;ﾐｷ; ヮﾗゲ┣I┣Wｪﾙﾉﾐ┞Iｴ ゴヴﾙSヴﾗI┣ﾐ┞Iｴ ｷ ヴﾗI┣ﾐ┞Iｴ ﾗIWﾐ ﾆﾉ;ゲ┞aｷﾆ;I┞ﾃﾐ┞Iｴ  
┣ ﾗHﾗ┘ｷE┣ﾆﾗ┘┞Iｴ ┣;ﾃ`J WS┌ﾆ;I┞ﾃﾐ┞Iｴ  ﾗヮヴ;Iﾗ┘;ﾐW ﾐ; ヮﾗSゲデ;┘ｷW ヮヴ┣WSﾏｷﾗデﾗ┘Wｪﾗ systemu oceniania NOWEJ ERY 

D┣ｷ;ﾍ ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾗ┘┞ STEREOMETRIA 

Ocenaぎ  Sﾗヮ┌ゲ┣I┣;ﾃEI┞ Ocena: dostateczny Ocena: dobry Ocena: bardzo dobry Ocenaぎ IWﾉ┌ﾃEI┞ 

UI┣Wﾑぎ 
- ┘ゲﾆ;┣;J ﾐ; ﾏﾗSWﾉ;Iｴが ヴ┞ゲ┌ﾐﾆ;Iｴ 
┘ｷWﾉﾗゴIｷ;ﾐﾙ┘ ┘ｷWヴ┣Iｴﾗﾍﾆｷが ﾆヴ;┘`S┣ｷWが 
ゴIｷ;ﾐ┞ 

- ┘ゲﾆ;┣;J ﾆヴ;┘`S┣ｷW ｷ ゴIｷ;ﾐ┞ ヮヴﾗゲデﾗヮ;SﾍW 
ﾉ┌H ヴﾙ┘ﾐﾗﾉWｪﾍW  
- ヴﾗ┣ヮﾗ┣ﾐ;J ｪヴ;ﾐｷ;ゲデﾗゲﾍ┌ヮ┞が ﾗゲデヴﾗゲﾍ┌ヮ┞が 
Hヴ┞ﾍ┞ ﾗHヴﾗデﾗ┘W 

- ﾆﾉ;ゲ┞aｷﾆﾗ┘;J Hヴ┞ﾍ┞ 

- ﾗHﾉｷI┣┞J ﾗHﾃ`デﾗゴJ ｷ ヮﾗﾉW ヮﾗ┘ｷWヴ┣Iｴﾐｷ 
ｪヴ;ﾐｷ;ゲデﾗゲﾍ┌ヮ;が ┘;ﾉI;が ﾆ┌ﾉｷ 
- ゲデﾗゲﾗ┘;J デ┘ｷWヴS┣WﾐｷW Pｷデ;ｪﾗヴ;ゲ; Sﾗ 
ﾗHﾉｷI┣;ﾐｷ; Sﾍ┌ｪﾗゴIｷ ﾗSIｷﾐﾆﾙ┘  
- ┘ゲﾆ;┣;J ﾐ; ヴ┞ゲ┌ﾐﾆ;Iｴ ｷ ﾏﾗSWﾉ;Iｴ 
ヮヴ┣WﾆEデﾐW ┘ｷWﾉﾗゴIｷ;ﾐﾙ┘が ┘┞ゲﾗﾆﾗゴJ ｷ 
┘┞ゲﾗﾆﾗゴJ ゴIｷ;ﾐ HﾗI┣ﾐ┞Iｴ  
- ┘ゲﾆ;┣;J ｪヴ;ﾐｷ;ゲデﾗゲﾍ┌ヮ ヮヴﾗゲデ┞ ｷ ﾗゲデヴﾗゲﾍ┌ヮ 
ヮヴ;┘ｷSﾍﾗ┘┞ 

- ヮﾗヮヴ;┘ﾐｷW ﾗヮWヴﾗ┘;J ﾐ;┣W┘ﾐｷIデ┘Wﾏ  
- szkiIﾗ┘;J ヮﾗSゲデ;┘ﾗ┘W ┘ｷWﾉﾗゴIｷ;ﾐ┞ ｷ Hヴ┞ﾍ┞ 
obrotowe podstawowe  

- ┘ゲﾆ;┣;J ﾐ; ﾏﾗSWﾉ;Iｴ ｷ ヴ┞ゲ┌ﾐﾆ;Iｴ 
┘ｷWﾉﾗゴIｷ;ﾐﾙ┘ ﾆヴ;┘`S┣ｷW ゲﾆﾗゴﾐW  
- ヴ┞ゲﾗ┘;J ゲｷ;デﾆｷ デ┞ヮﾗ┘┞Iｴ Hヴ┞ﾍ  
- ﾗHﾉｷI┣;J ヮﾗﾉW ヮﾗ┘ｷWヴ┣Iｴﾐｷ ﾗヴ;┣ ﾗHﾃ`デﾗゴJ 
ﾗゲデヴﾗゲﾍ┌ヮ;が ゲデﾗ┦ﾆ; ｷ デ┞ヮﾗ┘┞Iｴ 
┘ｷWﾉﾗゴIｷ;ﾐﾙ┘が デ;ﾆ┦W ┣ ┣;ゲデﾗゲﾗwaniem 

trygonometrii 

- ┘ゲﾆ;┣;J ふ┣;┣ﾐ;I┣┞J ﾐ; ヴ┞ゲ┌ﾐﾆ┌ぶ ﾆEデ 
ヮヴﾗゲデWﾃ ┣ ヮﾍ;ゲ┣I┣┞┣ﾐE ｷ ﾆEデ S┘┌ゴIｷWﾐﾐ┞ ┘ 
typowych sytuacjach  

- ﾗヮｷゲ;J Hヴ┞ﾍ┞ ﾗHヴﾗデﾗ┘W ヮﾗ┘ゲデ;ﾍW ┘ ┘┞ﾐｷﾆ┌ 
ﾗHヴﾗデ┌ aｷｪ┌ヴ ヮﾍ;ゲﾆｷIｴ 

- ﾗﾆヴWゴﾉｷJ ┘┣;ﾃWﾏﾐW ヮﾗﾍﾗ┦WﾐｷW ﾆヴ;┘`S┣ｷ ｷ 
ゴIｷ;ﾐ Hヴ┞ﾍ ﾗヴ;┣ ┣ﾐ;ﾃSﾗ┘;J ┣ 
wykorzystaniem trygonometrii 

ヮﾗSゲデ;┘ﾗ┘W ┣┘ｷE┣ﾆｷ ﾏｷ;ヴﾗ┘W ┘ Hヴ┞ﾍ;Iｴ  

- ┘┞ﾏｷWﾐｷJ ┘ﾍ;ゲﾐﾗゴIｷ ┘ゲﾆ;┣;ﾐ┞Iｴ Hヴ┞ﾍ  
- ┘ゲﾆ;┣┞┘;J ｷ ﾗHﾉｷI┣;J ﾆEデ┞ ﾏｷ`S┣┞ 
ゴIｷ;ﾐ;ﾏｷ ｷ ﾗSIｷﾐﾆ;ﾏｷ ﾗヴ;┣ ﾏｷ`S┣┞ 
ﾗSIｷﾐﾆ;ﾏｷ ふﾆヴ;┘`S┣ｷWが ヮヴ┣WﾆEデﾐWが 
┘┞ゲﾗﾆﾗゴIｷぶ  
- HｷWｪﾉW ゲデﾗゲﾗ┘;J デ┘ｷWヴS┣Wﾐｷ; Pｷデ;ｪﾗヴ;ゲ;が 
Talesa i funkcje trygonometryczne do 

┘┞┣ﾐ;I┣;ﾐｷ; Sﾍ┌ｪﾗゴIｷ ﾗSIｷﾐﾆﾙ┘ ｷ ﾏｷ;ヴ 
ﾆEデﾙ┘  
- ┣;┣ﾐ;I┣┞J ﾆEデ S┘┌ゴIｷWﾐﾐ┞ ｷ ヮヴﾗゲデWﾃ ┣ 
ヮﾍ;ゲ┣I┣┞┣ﾐEが デ;ﾆ┦W ┘ ﾐｷWデ┞ヮﾗ┘┞Iｴ 
sytuacjach  

- ヴ┞ゲﾗ┘;J ヮヴ┣WﾆヴﾗﾃW ヮﾍ;ゲﾆｷW 
ｪヴ;ﾐｷ;ゲデﾗゲﾍ┌ヮﾙ┘ ｷ ﾗゲデヴﾗゲﾍ┌ヮﾙ┘が ┘┞┣ﾐ;I┣;J 
ﾆEデ ﾐ;Iｴ┞ﾉWﾐｷ; ヮヴ┣Wﾆヴoju do danej 

ヮﾍ;ゲ┣I┣┞┣ﾐ┞ ┘ デ┞ヮﾗ┘┞Iｴ ゲ┞デ┌;Iﾃ;Iｴ 

- ﾗHﾉｷI┣┞J ﾗHﾃ`デﾗゴJ Hヴ┞ﾍ┞ ヮﾗ┘ゲデ;ﾍWﾃ ヮヴ┣W┣ 
ﾗHヴﾙデ aｷｪ┌ヴ┞ ヮﾍ;ゲﾆｷWﾃ ┘ﾗﾆﾙﾍ ┘ゲﾆ;┣;ﾐWﾃ ﾗゲｷ 

- ﾗHﾉｷI┣┞J ヮﾗﾉ; ヮﾗ┘ｷWヴ┣Iｴﾐｷが 
ﾗHﾃ`デﾗゴJが ﾏｷ;ヴ┞ ﾆEデﾙ┘ ｷ 
Sﾍ┌ｪﾗゴIｷ ﾗSIｷﾐﾆﾙ┘ 
┘┞ﾆﾗヴ┣┞ゲデ┌ﾃEI ヮﾗ┣ﾐ;ﾐW 
wzory i twierdzenia  

- ﾗHﾉｷI┣┞J pole powierzchni 

Hヴ┞ﾍ┞ ヮﾗ┘ゲデ;ﾍWﾃ ヮヴ┣W┣ ﾗHヴﾙデ 
aｷｪ┌ヴ┞ ヮﾍ;ゲﾆｷWﾃ ┘ﾗﾆﾙﾍ S;ﾐWﾃ 
osi 

- ヴﾗ┣┘ｷE┣;J ┣;S;ﾐｷW 
problemowe 

Sﾗデ┞I┣EIW デ┞ヮﾗ┘┞Iｴ 
Hヴ┞ﾍ  
- ヴﾗ┣┘ｷE┣;J ┣;S;ﾐｷW 
┣┘ｷE┣;ﾐW ┣ 
ヮヴ┣Wﾆヴﾗﾃ;ﾏｷ Hヴ┞ﾍ┞ 

- ヴﾗ┣ヮﾗ┣ﾐ;┘;J 
┘ｷWﾉﾗゴIｷ;ﾐ┞ aﾗヴWﾏﾐW 

- ;ﾐ;ﾉｷ┣ﾗ┘;J ┘┞ﾐｷﾆｷ ｷ 
┘┞IｷEｪ;J ┘ﾐｷﾗゲﾆｷ 
b`SEIW ﾆﾗﾐゲWﾆ┘WﾐIﾃE 
nietypowych 

ヴﾗ┣┘ｷE┣;ﾑ 

D┣ｷ;ﾍ ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾗ┘┞ぎ STATYSTYKA 

OIWﾐ; Sﾗヮ┌ゲ┣I┣;ﾃEI; Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra OIWﾐ; IWﾉ┌ﾃEI; 

UI┣Wﾑ ヮﾗデヴ;aｷぎ 
- ﾗSI┣┞デ;J S;ﾐW ゲデ;デ┞ゲデ┞I┣ﾐW ┣ デ;HWﾉが 
Sｷ;ｪヴ;ﾏﾙ┘が ┘┞ﾆヴWゲﾙ┘ 

- ヮﾗヴﾙ┘ﾐ;J S;ﾐW ┘ デ;HWﾉ;Iｴ ｷ Sｷ;ｪヴ;ﾏ;Iｴ  
- ┘┞ゲ┣┌ﾆｷ┘;J S;ﾐW ゲデ;デ┞ゲデ┞I┣ﾐW  
- ヮヴ┣WSゲデ;┘ｷ;J S;ﾐW ┘ デ;HWﾉ;Iｴが ﾐ; 
┘┞ﾆヴWゲｷW ┘ ┌ﾆﾍ;S┣ｷW ┘ゲヮﾙﾍヴ┣`Sﾐ┞Iｴ ｷ ﾐ; 
Sｷ;ｪヴ;ﾏ;Iｴ ヴﾙ┦ﾐWｪﾗ デ┞ヮ┌  
- ﾗHﾉｷI┣┞J ゴヴWSﾐｷE ;ヴ┞デﾏWデ┞I┣ﾐE ｷ 
┣;ゲデﾗゲﾗ┘;J デ` ┌ﾏｷWﾃ`デﾐﾗゴJ ┘ ヮヴﾗゲデ┞Iｴ 
zadaniach 

-ﾗHﾉｷI┣;J ﾏWSｷ;ﾐ` ｷ Sﾗﾏｷﾐ;ﾐデ` ゲﾆﾗﾑI┣ﾗﾐWｪﾗ 
zbioru danych  

- ﾗHﾉｷI┣;J ゴヴWSﾐｷE ;ヴ┞デﾏWデ┞I┣ﾐE ｷ ゴヴWSﾐｷE 
┘;┦ﾗﾐE 

 - ﾗHﾉｷI┣;J ┘;ヴｷ;ﾐIﾃ` ｷ ﾗSIｴ┞ﾉWﾐｷW 
ゲデ;ﾐS;ヴSﾗ┘W ゲﾆﾗﾑI┣ﾗﾐWｪﾗ ┣Hｷﾗヴ┌ S;ﾐ┞Iｴ 

 - ┘┞ﾆﾗﾐ;J ヮヴﾗゲデW ﾗHﾉｷI┣Wﾐｷ; ﾆﾗヴ┣┞ゲデ;ﾃEI ┣ 
danych zawartych w tabelach, diagramach  

- ゲヮヴ;┘ﾐｷW ﾆﾗヴ┣┞ゲデ;J ┣ S;ﾐ┞Iｴ ┣;┘;ヴデ┞Iｴ ┘ 
roczniku statystycznym 

- ｷﾐデWヴヮヴWデﾗ┘;J ゴヴWSﾐｷE ;ヴ┞デﾏWデ┞I┣ﾐE ｷ 
ゴヴWSﾐｷE ┘;┦ﾗﾐE  
- ゲデﾗゲﾗ┘;J ゴヴWSﾐｷE ┘;┦ﾗﾐE ┘ ┣;S;ﾐｷ;Iｴ 

- ┣HｷWヴ;Jが ﾗヮヴ;Iﾗ┘┞┘;Jが ;ﾐ;ﾉｷ┣ﾗ┘;J ｷ 
ヮヴW┣Wﾐデﾗ┘;J S;ﾐW 

- ｷﾐデWヴヮヴWデﾗ┘;J S;ﾐW ゲデ;デ┞ゲデ┞I┣ﾐW  

- ｷﾐデWヴヮヴWデﾗ┘;J ┘;ヴｷ;ﾐIﾃ` ｷ 
odchylenie standardowe  

- Sﾗﾆﾗﾐ;J ;ﾐ;ﾉｷ┣┞ 
ﾃ;ﾆﾗゴIｷﾗ┘Wﾃ S;ﾐ┞Iｴ 
statystycznych oraz 

;ヴｪ┌ﾏWﾐデﾗ┘;J ｷ ┘┞IｷEｪ;J 
wnioski 

 

- ヴﾗ┣┘ｷE┣;J ┣;S;ﾐｷW 
projektowe 

statystyczne 

ふゲaﾗヴﾏ┌ﾍﾗ┘;J 
ヮヴﾗHﾉWﾏが ヮﾉ;ﾐﾗ┘;Jが 
ヮヴ┣Wヮヴﾗ┘;S┣ｷJ 
H;S;ﾐｷWが ﾗヮヴ;Iﾗ┘;J 
wyniki i 

┣;ヮヴW┣Wﾐデﾗ┘;J ﾃWぶ  
 

 

D┣ｷ;ﾍ ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾗ┘┞ぎ RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA 

OIWﾐ; Sﾗヮ┌ゲ┣I┣;ﾃEI; Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra OIWﾐ; IWﾉ┌ﾃEI; 
UI┣Wﾑ ヮﾗデヴ;aｷぎ 



Zespół Szkół im┻ Jarosława Iwaszkiewicza  w Sochaczewie 

 
- stosować regułC mnocenia do 
rozwi>zywania zadaM  
- obliczać wartoWć silni  
- podać przykłady eksperymentów 
losowych i zapisać ich wyniki  
- podać liczbC zdarzeM elementarnych 
w prostych doWwiadczeniach losowych  
- okreWlić zdarzenia jako podzbiory 
zbioru zdarzeM elementarnych, w tym 
zdarzenie niemocliwe i pewne 
- obliczać prawdopodobieMstwo w 
prostych przypadkach 
 

- zapisać i przedstawić wyniki 
eksperymentu, np. za pomoc> drzewa 
- opisać zdarzenie przeciwne do danego 
zdarzenia losowego w prostych 
przypadkach  
- wykonać działania na podanych 
zdarzeniach 
- stosować klasyczn> definicjC 
prawdopodobieMstwa do obliczania 
prawdopodobieMstwa zdarzeM  
- obliczyć prawdopodobieMstwo 
zdarzenia z zastosowaniem drzewa 
- obliczyć prawdopodobieMstwo 
zdarzenia przeciwnego znaj>c 
prawdopodobieMstwo zdarzenia 

- stosować własnoWci 
prawdopodobieMstwa  
- wykorzystywać sumC, iloczyn, 
rócnicC zdarzeM do obliczania 
prawdopodobieMstwa zdarzeM, 
- stosować wzór na 
prawdopodobieMstwo sumy zdarzeM  

- obliczać 
prawdopodobieMstwo 
stosuj>c elementy 
kombinatoryki 
- dowodzić podstawowe 
własnoWci 
prawdopodobieMstwa  
 

- stosować poznane 
zalecnoWci do 
rozwi>zywania 
problemów 

 


