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MATEMATYKA  KLASA II 

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 i rozszerzonym  

WYMAGANIA  EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH  
opracowane na podstawie przedmiotowego systemu oceniania NOWEJ ERY 

 

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

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

UI┣Wﾑぎ 
-podaje przykłady wielomianów, okreWla ich 
stopieM i podaje wartoWci ich współczynników 
-zapisuje wielomian w sposób uporz>dkowany 
-oblicza wartoWć wielomianu dla danego 
argumentu; -sprawdza, czy dany punkt nalecy do 
wykresu danego wielomianu 
-wyznacza sumC, rócnicC, iloczyn wielomianów i 
okreWla ich stopieM 
-szkicuje wykres wielomianu bCd>cego sum> 
jednomianów stopnia pierwszego i drugiego 
-okreWla stopieM iloczynu wielomianów bez 
wykonywania mnocenia 
-podaje współczynnik przy najwycszej potCdze 
oraz wyraz wolny iloczynu wielomianów, bez 
wykonywania mnocenia wielomianów 
-oblicza wartoWć wielomianu dwóch (trzech) 
zmiennych dla danych argumentów 
-wyznacza punkty przeciCcia siC wykresu 
wielomianu i prostej 
-szkicuje wykres wielomianu, maj>c dan> jego 
postać iloczynow> 
-dobiera wzór wielomianu do szkicu wykresu 
-rozwi>zuje nierównoWci wielomianowe, 
korzystaj>c ze szkicu wykresu lub wykorzystuj>c 
postać iloczynow> wielomianu 

-stosuje wzory na kwadrat i szeWcian sumy 
i rócnicy oraz wzór na rócnicC kwadratów 
do wykonywania działaM na wielomianach 
oraz do rozkładu wielomianu na czynniki 
-stosuje wzory na sumC i rócnicC 
szeWcianów  
-rozkłada wielomian na czynniki, stosuj>c 
metodC grupowania wyrazów i wył>czania 
wspólnego czynnika poza nawias 
-dzieli wielomian przez dwumian ax   
-sprawdza poprawnoWć wykonanego 
dzielenia 
-zapisuje wielomian w postaci 

rxqxpxw  )()()(  

-sprawdza podzielnoWć wielomianu przez 
dwumian ax  bez wykonywania 
dzielenia 
-okreWla, które liczby mog> być 
pierwiastkami całkowitymi lub 
wymiernymi wielomianu 
-sprawdza, czy dana liczba jest 
pierwiastkiem wielomianu i wyznacza 
pozostałe pierwiastki 
-wyznacza pierwiastki wielomianu i 
podaje ich krotnoWć, maj>c dany 
wielomian w postaci iloczynowej  
-znaj>c stopieM wielomianu i jego 
pierwiastek, bada, czy wielomian ma inne 
pierwiastki oraz okreWla ich krotnoWć 
-rozwi>zuje proste równania 
wielomianowe 
-opisuje wielomianem zalecnoWci dane w 
zadaniu i wyznacza jego dziedzinC 
 

-wyznacza współczynniki wielomianu, maj>c 
dane warunki 
-stosuje wielomiany wielu zmiennych w 
zadaniach rócnych typów 
-rozkłada wielomian na czynniki mocliwie 
najnicszego stopnia 
-stosuje rozkład wielomianu na czynniki w 
zadaniach rócnych typów 
-analizuje i stosuje metodC podan> w 
przykładzie, aby rozłocyć dany wielomian na 
czynniki 
-wyznacza iloraz danych wielomianów 
-wyznacza resztC z dzielenia wielomianu, 
maj>c okreWlone warunki 
-porównuje wielomiany 
-rozwi>zuje równania i nierównoWci 
wielomianowe 
-szkicuje wykres wielomianu, wyznaczaj>c 
jego pierwiastki 
-wykonuje działania na zbiorach okreWlonych 
nierównoWciami wielomianowymi 
 

-stosuje wzór:

  1...11 1  nn aaa  

-sprawdza podzielnoWć wielomianu 
przez wielomian ))(( qxpx   bez 

wykonywania dzielenia 
-rozwi>zuje zadania z parametrem 
dotycz>ce pierwiastków wielokrotnych 
-stosuje nierównoWci wielomianowe do 
wyznaczenia dziedziny funkcji zapisanej 
za pomoc> pierwiastka 
-rozwi>zuje zadania z parametrem  
-opisuje za pomoc> wielomianu objCtoWć 
lub pole powierzchni bryły oraz okreWla 
dziedzinC powstałej w ten sposób 
funkcji 
-stosuje schemat Hornera przy dzieleniu 
wielomianów 

-rozwi>zuje zadania  z 
parametrem, o podwycszonym 
stopniu trudnoWci, dotycz>ce 
wyznaczania reszty z dzielenia 
wielomianu przez np. wielomian 
stopnia drugiego 
-stosuje równania i nierównoWci 
wielomianowe do rozwi>zywania 
zadaM praktycznych 
-przeprowadza dowody twierdzeM 
dotycz>cych wielomianów, np. 
twierdzenia Bézouta, twierdzenia 
o pierwiastkach całkowitych i  
wymiernych wielomianów 

 

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

UczeM: 
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-wskazuje wielkoWci odwrotnie proporcjonalne i 
stosuje tak> zalecnoWć do rozwi>zywania 
prostych zadaM 
-wyznacza współczynnik proporcjonalnoWci 
-podaje wzór proporcjonalnoWci odwrotnej, 
znaj>c współrzCdne punktu nalec>cego do 
wykresu 

-szkicuje wykres funkcji 
x

a
xf )(  (w 

prostych przypadkach takce w podanym zbiorze), 
gdzie 0a  i podaje jej własnoWci (dziedzinC, 
zbiór wartoWci, przedziały monotonicznoWci) 

-przesuwa wykres funkcji 
x

a
xf )( , gdzie 

0a o wektor i podaje jej własnoWci 
-podaje współrzCdne wektora, o jaki nalecy 

przesun>ć wykres funkcji 
x

a
xf )( , gdzie 

0a , aby otrzymać wykres 

q
px

a
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-dobiera wzór funkcji do jej wykresu 
-wyznacza dziedzinC prostego wyracenia 
wymiernego 
-oblicza wartoWć wyracenia wymiernego dla 
danej wartoWci zmiennej 
-skraca i rozszerza wyracenia wymierne 
-wykonuje działania na wyraceniach wymiernych 
w prostych przypadkach i podaje odpowiednie 
załocenia 

-rozwi>zuje proste równania wymierne 
-rozwi>zuje, równiec graficznie, proste 
nierównoWci wymierne 
-wykorzystuje wyracenia wymierne do 
rozwi>zywania prostych zadaM tekstowych 
-wyznacza ze wzoru dziedzinC i miejsce 
zerowe funkcji wymiernej 
-stosuje własnoWci wartoWci bezwzglCdnej 
do rozwi>zywania prostych równaM i 
nierównoWci wymiernych 
-przekształca wzór funkcji homograficznej 
do postaci kanonicznej w prostych 
przypadkach 
-wyznacza asymptoty wykresu funkcji 
homograficznej 
 

-rozwi>zuje zadania tekstowe, stosuj>c 
proporcjonalnoWć odwrotn> 
-wyznacza równania osi symetrii i współrzCdne 
Wrodka symetrii hiperboli opisanej równaniem 
-przekształca wzór funkcji homograficznej do 
postaci kanonicznej 
-szkicuje wykresy funkcji homograficznych i 
okreWla ich własnoWci 
-wyznacza wzór funkcji homograficznej 
spełniaj>cej podane warunki 
-wykonuje działania na wyraceniach 
wymiernych i podaje odpowiednie załocenia 
-przekształca wzory, stosuj>c działania na 
wyraceniach wymiernych 
-rozwi>zuje równania i nierównoWci wymierne 
-wykorzystuje wyracenia wymierne do 
rozwi>zywania trudniejszych zadaM 
tekstowych 
-zaznacza w układzie współrzCdnych zbiory 
punktów spełniaj>cych okreWlone warunki 

-rozwi>zuje zadania z parametrem 
dotycz>ce funkcji homograficznej 

-szkicuje wykresy funkcji )(xfy  , 

)( xfy  , )( xfy  , gdzie 

)(xfy  jest funkcj> homograficzn> 
i opisuje ich własnoWci 
-rozwi>zuje układy nierównoWci 
wymiernych 
-rozwi>zuje zadania z parametrem 
dotycz>ce funkcji wymiernej 
-stosuje własnoWci wartoWci 
bezwzglCdnej do rozwi>zywania 
równaM i nierównoWci wymiernych 
 

-stosuje własnoWci hiperboli do 
rozwi>zywania zadaM 
-stosuje funkcje wymierne do 
rozwi>zywania zadaM z 
parametrem o podwycszonym 
stopniu trudnoWci 

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 
-szkicuje wykres ci>gu 
-wyznacza wzór ogólny ci>gu, maj>c danych 
kilka jego pocz>tkowych wyrazów 
-wyznacza pocz>tkowe wyrazy ci>gu 
okreWlonego wzorem ogólnym oraz ci>gu 
okreWlonego rekurencyjnie 
-wyznacza, które wyrazy ci>gu przyjmuj> 
dan> wartoWć  
-podaje przykłady ci>gów monotonicznych, 
których wyrazy spełniaj> dane warunki  
-podaje przykłady ci>gów arytmetycznych 
-wyznacza wyrazy ci>gu arytmetycznego, 
maj>c dany pierwszy wyraz i rócnicC  

-uzasadnia, ce dany ci>g nie jest 
monotoniczny, maj>c dane jego kolejne 
wyrazy 
-bada, w prostszych przypadkach, 
monotonicznoWć ci>gu 
-bada monotonicznoWć sumy i rócnicy ci>gów 

-wyznacza wyraz 1na ci>gu okreWlonego 

wzorem ogólnym 
--stosuje Wredni> arytmetyczn> do wyznaczania 
wyrazów ci>gu arytmetycznego 
-oblicza wysokoWć kapitału przy rócnym 
okresie kapitalizacji 
-oblicza, oprocentowanie lokaty i okres 
oszczCdzania (proste przypadki) 
-bada na podstawie wykresu, czy dany ci>g ma 

-wyznacza wzór ogólny ci>gu spełniaj>cego 
podane warunki 
-bada monotonicznoWć ci>gów  
-bada monotonicznoWć iloczynu i ilorazu 
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 
i geometrycznego 
-wyznacza wartoWci zmiennych tak, aby wraz z 
podanymi wartoWciami tworzyły ci>g 
arytmetyczny i geometryczny 
-stosuje Wredni> geometryczn> do 
rozwi>zywania zadaM 
-okreWla monotonicznoWć ci>gu 

-rozwi>zuje zadania o podwycszonym 
stopniu trudnoWci zwi>zane ze wzorem 
rekurencyjnym ci>gu  
-rozwi>zuje zadania z parametrem 
dotycz>ce monotonicznoWci ci>gu 
-bada, ile wyrazów danego ci>gu jest 
oddalonych od liczby o podan> wartoWć 
oraz ile jest wiCkszych (mniejszych) od 
danej wartoWci 
-oblicza, granice ci>gów, korzystaj>c z 
twierdzeM o granicach ci>gów zbiecnych 
i rozbiecnych 
-stosuje wzór na sumC szeregu 
geometrycznego do rozwi>zywania 
zadaM, równiec osadzonych 
w kontekWcie praktycznym 

rozwi>zuje zadania o 
podwycszonym stopniu trudnoWci 
dotycz>ce ci>gów, w 
szczególnoWci monotonicznoWci 
ci>gu 
oblicza granice ci>gów, 
korzystaj>c z twierdzenia o trzech 
ci>gach 
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-sprawdza, czy dany ci>g jest arytmetyczny 
(proste przypadki) 
-wyznacza wzór ogólny ci>gu bCd>cego 
wynikiem wykonania działaM na danych 
ci>gach w prostych przypadkach 
-wyznacza wzór ogólny ci>gu 
arytmetycznego, maj>c dane dowolne dwa 
jego wyrazy 
--oblicza sumC n pocz>tkowych wyrazów 
ci>gu arytmetycznego 
-podaje przykłady ci>gów geometrycznych 
-wyznacza wyrazy ci>gu geometrycznego, 
maj>c dany pierwszy wyraz i iloraz 
-sprawdza, czy dany ci>g jest geometryczny 
(proste przypadki) 
-wyznacza wzór ogólny ci>gu 
geometrycznego, maj>c dane dowolne dwa 
jego wyrazy 
-oblicza sumC n pocz>tkowych wyrazów 
ci>gu geometrycznego 
 -podaje przykłady ci>gów geometrycznych 
-wyznacza wyrazy ci>gu geometrycznego, 
maj>c dany pierwszy wyraz i iloraz 
-sprawdza, czy dany ci>g jest geometryczny 
(proste przypadki) 

granicC i w przypadku ci>gu zbiecnego podaje 
jego granicC  
-bada, ile wyrazów danego ci>gu jest 
oddalonych od liczby o podan> wartoWć oraz 
ile jest wiCkszych (mniejszych) od danej 
wartoWci  (proste przypadki) 

-podaje granicC ci>gów nq dla 

 q  1;1 oraz 
k

n

1
 dla k > 0 

-rozpoznaje ci>g rozbiecny na podstawie 
wykresy  i okreWla, czy ma on granicC 
niewłaWciw>, czy nie ma granicy 
-oblicza,  granice ci>gów, korzystaj>c z 
twierdzeM o granicach ci>gów zbiecnych i 
rozbiecnych (proste przypadki) 
-podaje twierdzenie o rozbiecnoWci ci>gów: 

nq dla q > 0 oraz nk dla k > 0 

-sprawdza, czy dany szereg geometryczny jest 
zbiecny 
oblicza sumC szeregu geometrycznego w 
prostych przypadkach 
 
 

arytmetycznego i geometrycznego 
-rozwi>zuje zadania zwi>zane z kredytami 
dotycz>ce okresu oszczCdzania i wysokoWci 
oprocentowania  
-stosuje własnoWci ci>gu arytmetycznego i 
geometrycznego w zadaniach 
-stosuje wzór na sumC n pocz>tkowych 
wyrazów ci>gu geometrycznego w zadaniach 
 

Dział programowy RACHUNEK RÓbNICZKOWY 
Ocena:  dopuszczaj>cy Ocena: dostateczny Ocena: dobry Ocena: bardzo dobry Ocena: celuj>cy 

UczeM: 
-uzasadnia w prostych przypadkach, ce 
funkcja nie ma granicy w punkcie 
-oblicza granice funkcji w punkcie, 
korzystaj>c z twierdzeM o granicach (proste 
przypadki) 
-oblicza granice jednostronne funkcji w 
punkcie (proste przypadki) 
-oblicza granice niewłaWciwe jednostronne w 
punkcie i granice w punkcie (proste 
przypadki) 
-oblicza granice funkcji w nieskoMczonoWci 
(proste przypadki) 
-wyznacza równania asymptot pionowych i 
poziomych wykresu funkcji (proste 
przypadki) 
-sprawdza ci>głoWć nieskomplikowanych 
funkcji w punkcie 
-oblicza pochodn> funkcji w punkcie, 
korzystaj>c z definicji (proste przypadki) 
-stosuje interpretacjC geometryczn> 
pochodnej funkcji w punkcie do 
wyznaczenia współczynnika kierunkowego 
stycznej do wykresu funkcji w punkcie i 
oblicza k>t, jaki ta styczna tworzy z osi> OX 
(proste przypadki) 

-stosuje pochodn> do wyznaczenia prCdkoWci 
oraz przyspieszenia poruszaj>cych siC ciał 
(proste przypadki) 
korzysta, w prostych przypadkach, z własnoWci 
pochodnej do wyznaczenia przedziałów 
monotonicznoWci funkcji 
-podaje ekstremum funkcji, korzystaj>c z jej 
wykresu 
-wyznacza ekstrema funkcji stosuj>c warunek 
konieczny istnienia ekstremum 
-uzasadnia, ce dana funkcja nie ma ekstremum 
(proste przypadki) 
-wyznacza najmniejsz> i najwiCksz> wartoWć 
funkcji w przedziale domkniCtym i stosuje do 
rozwi>zywania prostych zadaM 
-zna i stosuje schemat badania własnoWci 
funkcji 
-szkicuje wykres funkcji na podstawie jej 
własnoWci (proste przypadki) 

-uzasadnia, takce na odstawie wykresu, ce 
funkcja nie ma granicy w punkcie 
-uzasadnia, ce dana liczba jest granic> funkcji 
w punkcie 

-oblicza granicC funkcji )(xfy  w 

punkcie 
-oblicza granice w punkcie, takce niewłaWciwe 
-stosuje twierdzenie o zwi>zku miCdzy 
wartoWciami granic jednostronnych w punkcie 
a granic> funkcji w punkcie 
-oblicza w granice funkcji w nieskoMczonoWci 
-wyznacza równania asymptot pionowych i 
poziomych wykresu funkcji 
-sprawdza ci>głoWć funkcji 
-oblicza pochodn> funkcji w punkcie 
-stosuje  interpretacjC geometryczn> pochodnej 
funkcji w punkcie do wyznaczenia 
współczynnika kierunkowego stycznej do 
wykresu funkcji w punkcie i oblicza k>t, jaki ta 
styczna tworzy z osi> OX 
-korzysta ze wzorów (xn)' = nxn – 1  dla 

}0{\Cn i x ≠ 0 oraz   
x

x
2

1
'  dla 

-oblicza granice funkcji w punkcie, 
stosuj>c własnoWci granic funkcji sinus i 
cosinus w punkcie 
-wyznacza wartoWci parametrów, dla 
których funkcja jest ci>gła w danym 
punkcie lub zbiorze 
-uzasadnia istnienie pochodnej w 
punkcie 
-wyprowadza wzory na pochodn> sumy 
i rócnicy funkcji 
-stosuje twierdzenie o przyjmowaniu 
wartoWci poWrednich oraz twierdzenie 
Weierstrassa 
-wyznacza najmniejsz> i najwiCksz> 
wartoWć funkcji w przedziale 
domkniCtym  i stosuje do 
rozwi>zywania trudniejszych zadaM w 
tym optymalizacyjnych 
 

-wyprowadza wzory na pochodn> 
iloczynu i ilorazu funkcji 
-rozwi>zuje zadania o 
podwycszonym stopniu trudnoWci 
dotycz>ce rachunku 
rócniczkowego 
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-korzysta ze wzorów (c)' = 0, 
 (x)' = 1, (x2)' = 2x oraz (x3)' = 3x2 do 
wyznaczenia funkcji pochodnej oraz 
wartoWci pochodnej w punkcie  
 

x ≥ 0 do wyznaczenia funkcji pochodnej oraz 
wartoWci pochodnej w punkcie 
-wyznacza przedziały monotonicznoWci funkcji 
-uzasadnia monotonicznoWć funkcji w danym 
zbiorze 
-wyznacza wartoWci parametrów tak, aby 
funkcja była monotoniczna 
-wyznacza ekstrema funkcji stosuj>c warunek 
konieczny i wystarczaj>cy istnienia ekstremum 
-uzasadnia, ce funkcja nie ma ekstremum 
bada własnoWci funkcji i szkicuje jej wykres 
 

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 
 

-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  
-stosuje twierdzenie sinusów do wyznaczenia 
długoWci boku trójk>ta, miary k>ta lub długoWci 
promienia okrCgu opisanego na trójk>cie 
-stosuje twierdzenie cosinusów do 
wyznaczenia długoWci boku lub miary k>ta 
trójk>ta 

-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  
-stosuje twierdzenie sinusów i 
cosinusów do rozwi>zywania trójk>tów 
takce o kontekWcie praktycznym 
-rozwi>zuje zadania o podwycszonym 
stopniu trudnoWci dotycz>ce 
zastosowania twierdzenia sinusów 
i cosinusów 

-dowodzi twierdzenia dotycz>ce 
k>tów w okrCgu 
-dowodzi wzory na pole trójk>ta 
-dowodzi twierdzenia dotycz>ce 
okrCgu wpisanego w wielok>t 
-przeprowadza dowód 
twierdzenia sinusów i twierdzenia 
cosinusów 
 

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

UczeM: 
-zaznacza k>t w układzie współrzCdnych, 
wskazuje jego ramiC pocz>tkowe i koMcowe  
-wyznacza wartoWci funkcji 
trygonometrycznych k>ta, gdy dane s> 
współrzCdne punktu lec>cego na jego 
koMcowym ramieniu 
-okreWla znaki funkcji trygonometrycznych 
danego k>ta  
-oblicza wartoWci funkcji 
trygonometrycznych szczególnych k>tów, 
np.: 90°, 120°, 135°, 225° 
-okreWla, w której ćwiartce układu 
współrzCdnych lecy koMcowe ramiC k>ta, 
maj>c dane wartoWci funkcji 
trygonometrycznych 
-wykorzystuje funkcje trygonometryczne do 

-szkicuje wykresy funkcji )(xafy  oraz

)(xfy  , gdzie )(xfy  jest funkcj> 

trygonometryczn> i okreWla ich własnoWci 
-stosuje tocsamoWci trygonometryczne 
-dowodzi proste tocsamoWci trygonometryczne, 
podaj>c odpowiednie załocenia 
-oblicza wartoWci pozostałych funkcji 
trygonometrycznych, znaj>c wartoWć funkcji 
sinus lub cosinus 
-wyznacza wartoWci funkcji 
trygonometrycznych k>tów z zastosowaniem 
wzorów na funkcje trygonometryczne sumy i 
rócnicy k>tów 
-stosuje wzory na funkcje trygonometryczne 
k>ta podwojonego 

-oblicza wartoWci funkcji trygonometrycznych 
szczególnych k>tów, np.: – 90°, 315°, 1080° 
-stosuje funkcje trygonometryczne do 
rozwi>zywania zadaM 
-oblicza wartoWci funkcji trygonometrycznych 
dowolnych k>tów 
-wyznacza k>t, maj>c dan> wartoWć jednej z 
jego funkcji trygonometrycznych 
-szkicuje wykres funkcji okresowej  
-stosuje okresowoWć funkcji do wyznaczania 
jej wartoWci 
-wykorzystuje własnoWci funkcji 
trygonometrycznych do obliczenia wartoWci tej 
funkcji dla danego k>ta 

-szkicuje wykresy funkcji )(axfy  oraz 

-oblicza wartoWci pozostałych funkcji 
trygonometrycznych, znaj>c wartoWć 
funkcji tangens lub cotangens 
-stosuje wzory na funkcje 
trygonometryczne k>ta podwojonego do 
przekształcania wyraceM, w tym równiec 
do uzasadniania tocsamoWci 
trygonometrycznych 
-stosuje zwi>zki miCdzy funkcjami 
trygonometrycznymi do rozwi>zywania 
trudniejszych równaM i nierównoWci 
trygonometrycznych 

-wyprowadza wzory na funkcje 
trygonometryczne sumy i rócnicy 
k>tów oraz na funkcje k>ta 
podwojonego 
-rozwi>zuje zadania o znacznym 
stopniu trudnoWci dotycz>ce 
funkcji trygonometrycznych 



Zespół Szkół im┻ Jarosława Iwaszkiewicza  w Sochaczewie 

 
rozwi>zywania prostych zadaM 
-zamienia miarC stopniow> na łukow> i 
odwrotnie 
-odczytuje okres podstawowy funkcji na 
podstawie jej wykresu 
-szkicuje wykresy funkcji 
trygonometrycznych w danym przedziale i 
okreWla ich własnoWci 
-szkicuje wykresy funkcji 
trygonometrycznych, stosuj>c przesuniCcie o 
wektor i okreWla ich własnoWci  
-szkicuje wykresy funkcji 
trygonometrycznych, stosuj>c symetriC 
wzglCdem osi układu współrzCdnych oraz 
symetriC wzglCdem pocz>tku układu 
współrzCdnych i okreWla ich własnoWci 
  

-wyznacza wartoWci funkcji 
trygonometrycznych danych k>tów z 
zastosowaniem wzorów redukcyjnych 
-rozwi>zuje proste równania i nierównoWci 
trygonometryczne 
-posługuje siC tablicami lub kalkulatorem do 
wyznaczenia k>ta, przy danej wartoWci funkcji 
trygonometrycznej 

 xfy  , gdzie )(xfy  jest funkcj> 

trygonometryczn> i okreWla ich własnoWci 
-na podstawie wykresów funkcji 
trygonometrycznych szkicuje wykresy funkcji, 
bCd>ce efektem wykonania kilku operacji oraz 
okreWla ich własnoWci 
 

Dział programowy:      GEOMETRIA ANALITYCZNA 
Ocena:  dopuszczaj>cy Ocena: dostateczny Ocena: dobry Ocena: bardzo dobry Ocena: celuj>cy 

UczeM: 
-oblicza odległoWć punktów w układzie 
współrzCdnych  
-wyznacza współrzCdne Wrodka odcinka, 
maj>c dane współrzCdne jego koMców 
-oblicza odległoWć punktu od prostej 
-wyznacza Wrodek i promieM okrCgu, maj>c 
jego równanie  
-opisuje równaniem okr>g o danym Wrodku i 
przechodz>cy przez dany punkt 
-okreWla, ile punktów wspólnych maj> prosta 
i okr>g przy danych warunkach 
 -sprawdza, czy punkt nalecy do danego 
okrCgu (koła) 
-podaje, w prostych przypadkach, 
geometryczn> interpretacjC rozwi>zania 
układu nierównoWci stopnia drugiego 
-sprawdza, czy wektory maj> ten sam 
kierunek i zwrot 
-wykonuje działania na wektorach 
-stosuje działania na wektorach do badania 
współliniowoWci punktów 
 
 

-oblicza pole figury stosuj>c zalecnoWci miCdzy 
okrCgami stycznymi w prostych przypadkach 
-okreWla, ile punktów wspólnych maj> prosta i 
okr>g przy danych warunkach 
-opisuje koło w układzie współrzCdnych 
-stosuje działania na wektorach do podziału 
odcinka 
-wyznacza współrzCdne punktów w danej 
jednokładnoWci 
stosuje działania na wektorach do podziału 
odcinka 
-wyznacza współrzCdne punktów w danej 
jednokładnoWci 
-wyznacza współrzCdne punktów w danej 
symetrii osiowej lub Wrodkowej 
-rozpoznaje figury osiowosymetryczne i 
Wrodkowosymetryczne 

-stosuje własnoWci stycznej do okrCgu do 
rozwi>zywania zadaM 
-stosuje wzory na odległoWć miCdzy punktami i 
Wrodek odcinka do rozwi>zywania zadaM 
dotycz>cych równoległoboków 
-sprawdza, czy dane równanie jest równaniem 
okrCgu 
-wyznacza wartoWć parametru tak, aby 
równanie opisywało okr>g 
-stosuje równanie okrCgu w zadaniach 
-stosuje układy równaM drugiego stopnia do 
rozwi>zywania zadaM z geometrii analitycznej 
 
 

-stosuje działania na wektorach oraz ich 
interpretacjC geometryczn> w zadaniach 
-opisuje układem nierównoWci 
przedstawiony podzbiór płaszczyzny 
stosuje własnoWci jednokładnoWci w 
zadaniach 

-wyprowadza wzór na odległoWć 
punktu od prostej 
-wykorzystuje działania na 
wektorach do dowodzenia 
twierdzeM 
-rozwi>zuje zadania z geometrii 
analitycznej o znacznym stopniu 
trudnoWci 

 


