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V.  WYMAGANIA EGZAMINACYJNE 
 
 
 
 

Standardy wymaga  egzaminacyjnych 

 
 
Zdaj!cy posiada umiej"tno#ci w zakresie: 
 

 
Zdaj!cy demonstruje poziom opanowania powy$szych umiej"tno#ci, 
rozwi!zuj!c zadania, w których: 
 

POZIOM PODSTAWOWY POZIOM ROZSZERZONY 

1) liczby rzeczywiste  
a) planuje i wykonuje obliczenia na 

liczbach rzeczywistych; w szczególno ci 
oblicza pierwiastki, w tym pierwiastki 
nieparzystego stopnia z liczb ujemnych, 

b) bada, czy wynik oblicze! jest liczb" 
wymiern", 

c) wyznacza rozwini#cia dziesi#tne; 
znajduje przybli$enia liczb; 
wykorzystuje poj#cie b%#du przybli$enia,  

d) stosuje poj#cie procentu i punktu 
procentowego w obliczeniach, 

e) pos%uguje si# poj#ciem osi liczbowej 
i przedzia%u liczbowego; zaznacza 
przedzia%y na osi liczbowej, 

 
jak na poziomie podstawowym oraz: 
a) stosuje twierdzenie o rozk%adzie liczby 

naturalnej na czynniki pierwsze; 
wyznacza najwi#kszy wspólny dzielnik 
i najmniejsz" wspóln" wielokrotno & pary 
liczb naturalnych, 

b) stosuje wzór na logarytm pot#gi i wzór 
na zamian# podstawy logarytmu, 

POZIOM PODSTAWOWY POZIOM ROZSZERZONY 

1. wykorzystania i tworzenia informacji: 

interpretuje tekst matematyczny  

i formu%uje uzyskane wyniki 

u$ywa j#zyka matematycznego do opisu 
rozumowania i uzyskanych wyników 

2. wykorzystania i interpretowania reprezentacji: 

u$ywa prostych, dobrze znanych obiektów 
matematycznych 

rozumie i interpretuje poj#cia 
matematyczne i operuje obiektami 
matematycznymi 

3. modelowania matematycznego: 

dobiera model matematyczny do prostej 
sytuacji 

buduje model matematyczny danej 
sytuacji, uwzgl#dniaj"c ograniczenia 
i zastrze$enia 

4. u$ycia i tworzenia strategii: 

stosuje strategi#, która jasno wynika 
z tre ci zadania 

tworzy strategi# rozwi"zania problemu 

5. rozumowania i argumentacji: 

prowadzi proste rozumowanie, sk%adaj"ce 
si# z niewielkiej liczby kroków. 

tworzy %a!cuch argumentów i uzasadnia 
jego poprawno &. 
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f) wykorzystuje poj#cie warto ci 
bezwzgl#dnej i jej interpretacj# 
geometryczn", zaznacza na osi 
liczbowej zbiory opisane za pomoc" 

równa! i nierówno ci typu: x - a = b , 

x - a > b ,  !x a b , 

g) oblicza pot#gi o wyk%adnikach 
wymiernych oraz stosuje prawa dzia%a! 
na pot#gach o wyk%adnikach 
wymiernych i rzeczywistych, 

h) zna definicj# logarytmu i stosuje 
w obliczeniach wzory na logarytm 
iloczynu, logarytm ilorazu i logarytm 
pot#gi o wyk%adniku naturalnym, 

2) wyra$enia algebraiczne: 

a) pos%uguje si# wzorami skróconego 
mno$enia: (a " b)2, (a " b)3, a2 ' b2,  

     a3 " b3,   

b) rozk%ada wielomian na czynniki stosuj"c 
wzory skróconego mno$enia, 
grupowanie wyrazów, wy%"czanie 
wspólnego czynnika poza nawias, 

c) dodaje, odejmuje i mno$y wielomiany, 

d) wyznacza dziedzin# prostego wyra$enia 
wymiernego z jedn" zmienn", w którym 
w mianowniku wyst#puj" tylko 
wyra$enia daj"ce si# sprowadzi& do 
iloczynu wielomianów liniowych 
i kwadratowych za pomoc" 
przekszta%ce! opisanych w punkcie b), 

e) oblicza warto & liczbow" wyra$enia 
wymiernego dla danej warto ci 
zmiennej, 

f) dodaje, odejmuje, mno$y i dzieli 
wyra$enia wymierne; skraca i rozszerza 
wyra$enia wymierne, 

 
jak na poziomie podstawowym oraz: 

a) pos%uguje si# wzorem  
    (a – 1)(1 + a + ...+ an-1) = an – 1, 
b) wykonuje dzielenie wielomianu przez 

dwumian x'a; stosuje twierdzenie 
o reszcie z dzielenia wielomianu przez 
dwumian x'a,  

c) stosuje twierdzenie o pierwiastkach 
wymiernych wielomianu 
o wspó%czynnikach ca%kowitych, 

3) równania i nierówno ci:  

a) rozwi"zuje równania i nierówno ci 
kwadratowe; zapisuje rozwi"zanie 
w postaci sumy przedzia%ów, 

b) rozwi"zuje zadania (równie$ 
umieszczone w kontek cie 
praktycznym), prowadz"ce do równa! 
i nierówno ci kwadratowych, 

c) rozwi"zuje uk%ady równa!, prowadz"ce 
do równa! kwadratowych, 

d) rozwi"zuje równania wielomianowe 
metod" rozk%adu na czynniki, 

e) rozwi"zuje proste równania wymierne, 
prowadz"ce do równa! liniowych lub  

kwadratowych, np. 
#

$
#

1
2

3

x

x
;  

 
jak na poziomie podstawowym oraz: 

a) stosuje wzory Viète’a, 

b) rozwi"zuje równania i nierówno ci 
kwadratowe z parametrem, 
przeprowadza dyskusj# i wyci"ga z niej 
wnioski, 

c) rozwi"zuje równania i nierówno ci 

wielomianowe, 

d) rozwi"zuje proste równania 

i nierówno ci wymierne, np. 
x +1

> 2
x +3

; 

 
x +1

< 3
x

, 

e) rozwi"zuje proste równania i nierówno ci 
z warto ci" bezwzgl#dn", typu: 
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#
$

1
2

x
x

x
, 

f) rozwi"zuje zadania (równie$ 
umieszczone w kontek cie 
praktycznym), prowadz"ce do prostych 
równa! wymiernych, 

# # %1 2 3x   

i # # # !1 2 3x x , 

 

4) funkcje: 

a) okre la funkcj# za pomoc" wzoru, 
tabeli, wykresu, opisu s%ownego, 

b) odczytuje z wykresu funkcji: dziedzin# 
i zbiór warto ci, miejsca zerowe, 
maksymalne przedzia%y, w których 
funkcja ro nie, maleje, ma sta%y znak, 

c) sporz"dza wykres funkcji spe%niaj"cej 
podane warunki, 

d) potrafi na podstawie wykresu funkcji 

& '$y f x  naszkicowa& wykresy funkcji 

& '$ #y f x a , & '$ #y f x a, & '$  y f x , 

& '$  y f x , 

e) sporz"dza wykresy funkcji liniowych, 

f) wyznacza wzór funkcji liniowej, 

g) wykorzystuje interpretacj# 
wspó%czynników we wzorze funkcji 
liniowej, 

h) sporz"dza wykresy funkcji 
kwadratowych, 

i) wyznacza wzór funkcji kwadratowej, 

j) wyznacza miejsca zerowe funkcji 
kwadratowej, 

k) wyznacza warto & najmniejsz" i warto & 
najwi#ksz" funkcji kwadratowej 
w przedziale domkni#tym, 

l) rozwi"zuje zadania (równie$ 
umieszczone w kontek cie 
praktycznym), prowadz"ce do badania 
funkcji kwadratowej, 

m) sporz"dza wykres, odczytuje w%asno ci 
i rozwi"zuje zadania umieszczone 
w kontek cie praktycznym zwi"zane 
z proporcjonalno ci" odwrotn", 

n) sporz"dza wykresy funkcji 
wyk%adniczych dla ró$nych podstaw 
i rozwi"zuje zadania umieszczone 
w kontek cie praktycznym, 

 
jak na poziomie podstawowym oraz:  

maj"c dany wykres funkcji & '$y f x  potrafi 

naszkicowa&: 

a) wykres funkcji & '$y f x , 

b) wykresy funkcji & '$ (y c f x , & '$ (y f c x , 

gdzie f jest funkcj" trygonometryczn", 

c) wykres b#d"cy efektem wykonania kilku 

operacji, na przyk%ad & '$ #  y f x 2 3 , 

d) wykresy funkcji logarytmicznych dla 
ró$nych podstaw, 

e) rozwi"zuje zadania (równie$ 
umieszczone w kontek cie praktycznym) 
z wykorzystaniem takich funkcji, 
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5) ci"gi liczbowe: 

a) wyznacza wyrazy ci"gu okre lonego 
wzorem ogólnym, 

b) bada, czy dany ci"g jest arytmetyczny 
lub geometryczny, 

c) stosuje wzory na n-ty wyraz i sum# 
n pocz"tkowych wyrazów ci"gu 
arytmetycznego i ci"gu 
geometrycznego, równie$ umieszczone 
w kontek cie praktycznym, 

 
jak na poziomie podstawowym oraz  

wyznacza wyrazy ci"gów zdefiniowanych 
rekurencyjnie, 
 

6) trygonometria: 

a) wykorzystuje definicje i wyznacza 
warto ci funkcji trygonometrycznych dla 
k"tów ostrych, 

b) rozwi"zuje równania typu sinx=a, 

cosx=a, $tgx a , dla 0o < x < 90o, 

c) stosuje proste zwi"zki mi#dzy funkcjami 
trygonometrycznymi k"ta ostrego, 

d) znaj"c warto & jednej z funkcji 
trygonometrycznych, wyznacza warto ci 
pozosta%ych funkcji tego samego k"ta 
ostrego, 

 

jak na poziomie podstawowym oraz: 

a) stosuje miar# %ukow" i miar# stopniow" 
k"ta, 

b) wyznacza warto ci funkcji 
trygonometrycznych dowolnego k"ta 
przez sprowadzenie do przypadku k"ta 
ostrego, 

c) pos%uguje si# wykresami funkcji 
trygonometrycznych przy rozwi"zywaniu 
nierówno ci typu !sinx a , %cos x a , 

%tgx a , 

d) stosuje zwi"zki: # $2 2sin x cos x 1 , 

$
sinx

tgx
cos x

 oraz wzory na sinus i 

cosinus sumy i ró$nicy k"tów w 
dowodach to$samo ci 
trygonometrycznych, 

e) rozwi"zuje równania i nierówno ci 
trygonometryczne, na przyk%ad 

$
1

sin2x
2

, # $2sin x cos x 1, !
1

cos2x
2

 

7) planimetria: 

a) korzysta ze zwi"zków mi#dzy k"tem 
 rodkowym, k"tem wpisanym i k"tem 
mi#dzy styczn" a ci#ciw" okr#gu, 

b) wykorzystuje w%asno ci figur podobnych 
w  zadaniach, w tym umieszczonych 
w kontek cie praktycznym, 

c) znajduje zwi"zki miarowe w figurach 
p%askich, tak$e z zastosowaniem 
trygonometrii, równie$ w zadaniach 
umieszczonych w kontek cie 
praktycznym, 

d) okre la wzajemne po%o$enie prostej 
i okr#gu, 

 

 

jak na poziomie podstawowym oraz:  

a) stosuje twierdzenia charakteryzuj"ce 
czworok"ty wpisane w okr"g 
i czworok"ty opisane na okr#gu, 

b) stosuje twierdzenie o zwi"zkach 
miarowych mi#dzy odcinkami stycznych 
i siecznych, 

c) stosuje w%asno ci figur podobnych 
i jednok%adnych w zadaniach, tak$e 
umieszczonych w kontek cie 
praktycznym, 

d) znajduje zwi"zki miarowe w figurach 
p%askich z zastosowaniem twierdzenia 
sinusów i twierdzenia cosinusów, 
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8) geometria na p%aszczy(nie 
kartezja!skiej: 

a) wykorzystuje poj#cie uk%adu 
wspó%rz#dnych na p%aszczy(nie, 

b) podaje równanie prostej w postaci 
# # $ 0Ax By C  lub $ #y ax b , maj"c 

dane dwa jej punkty lub jeden punkt 
i wspó%czynnik a w równaniu 
kierunkowym, 

c) bada równoleg%o & i prostopad%o & 
prostych na podstawie ich równa! 
kierunkowych, 

d) interpretuje geometrycznie uk%ad dwóch 
równa! liniowych z dwiema 
niewiadomymi, 

e) oblicza odleg%o ci punktów na 
p%aszczy(nie kartezja!skiej,  

f) wyznacza wspó%rz#dne  rodka odcinka, 

g) pos%uguje si# równaniem okr#gu 

& ' & ' #  $
2 2 2x a y b r , 

 

 

jak na poziomie podstawowym oraz: 

a) interpretuje geometrycznie nierówno & 
liniow" z dwiema niewiadomymi i uk%ady 
takich nierówno ci, 

b) rozwi"zuje zadania dotycz"ce 
wzajemnego po%o$enia prostej  
i okr#gu, oraz dwóch okr#gów 
na p%aszczy(nie kartezja!skiej,  

c) oblicza odleg%o & punktu od prostej, 

d) opisuje ko%a za pomoc" nierówno ci, 

e) oblicza wspó%rz#dne oraz d%ugo & 
wektora; dodaje i odejmuje wektory 
oraz mno$y je przez liczb#, 

f) interpretuje geometrycznie dzia%ania na 
wektorach, 

g) stosuje wektory do rozwi"zywania 
zada!, a tak$e do dowodzenia w%asno ci 
figur, 

h) stosuje wektory do opisu przesuni#cia 
wykresu funkcji, 

9) stereometria: 

a) wskazuje i oblicza k"ty mi#dzy  cianami 
wielo cianu, mi#dzy  cianami 
i odcinkami oraz mi#dzy odcinkami 
takimi jak kraw#dzie, przek"tne, 
wysoko ci,  

b) wyznacza zwi"zki miarowe 
w wielo cianach i bry%ach obrotowych 
z zastosowaniem trygonometrii, 

 
jak na poziomie podstawowym  
oraz  

a) wyznacza przekroje  wielo cianów 
p%aszczyzn", 

b) stosuje twierdzenie o trzech prostych 
prostopad%ych, 

10) elementy statystyki opisowej;  
teoria prawdopodobie!stwa 
i kombinatoryka: 

a) oblicza  redni" arytmetyczn",  redni" 
wa$on", median# i odchylenie 
standardowe danych; interpretuje te 
parametry dla danych empirycznych, 

b) zlicza obiekty w prostych sytuacjach 
kombinatorycznych, niewymagaj"cych 
u$ycia wzorów kombinatorycznych; 
stosuje zasad# mno$enia, 

c) wykorzystuje sum#, iloczyn i ró$nic# 
zdarze! do obliczania 
prawdopodobie!stw zdarze!, 

d) wykorzystuje w%asno ci 
prawdopodobie!stwa i stosuje 
twierdzenie znane jako klasyczna 
definicja prawdopodobie!stwa do 
obliczania prawdopodobie!stw zdarze!. 

 

jak na poziomie podstawowym oraz  
wykorzystuje wzory na liczb# permutacji, 
kombinacji i wariacji do zliczania obiektów 
w sytuacjach kombinatorycznych. 

 


