
Zagadnienia na egzamin poprawkowy z matematyki – klasa III TŻiUG 

(w przypadku promocji warunkowej obowiązuje także materiał klasy drugiej) 

 

Funkcja wykładnicza, potęgowanie 

zna prawa działań na potęgach o wykładnikach wymiernych o wykładniku wymiernym 

• wykonuje działania na potęgach o wykładnikach wymiernych 

• zapisuje potęgi o wykładnikach wymiernych za pomocą pierwiastków 

• przedstawia liczby rzeczywiste zapisane z użyciem pierwiastków w postaci potęg o wykładnikach wymiernych 

• porównuje liczby zapisane w postaci potęg o tej samej podstawie 

• porównuje liczby zapisane w postaci potęg o tym samym wykładniku 

• wykorzystuje własności potęg w zagadnieniach związanych z innymi dziedzinami wiedzy: fizyką, chemią, informatyką 

Potęga o wykładniku rzeczywistym 

• zna pojęcia potęg o wykładnikach: naturalnym, całkowitym, wymiernym oraz rzeczywistym 

• stosuje poznane prawa działań na potęgach o wymienionych wykładnikach 

• zna definicję i własności pierwiastka arytmetycznego 

• oblicza wartości liczbowe wyrażeń zawierających potęgi oraz pierwiastki 

• przekształca wyrażenia zawierające potęgi oraz pierwiastki 

• stosuje wzory skróconego mnożenia do wykonywania obliczeń i przekształcania wyrażeń zawierających potęgi oraz 

pierwiastki  

• zna definicję funkcji wykładniczej 

• rozpoznaje funkcję wykładniczą 

• szkicuje wykresy funkcji wykładniczych 

• sprawdza, czy punkt należy do wykresu funkcji wykładniczej 

• podaje własności funkcji wykładniczej na podstawie jej wykresu 11.3. Przekształcanie wykresów funkcji wykładniczych 

• przekształca wykres funkcji wykładniczej, stosując symetrię względem osi x, symetrię względem osi y oraz symetrię 

względem punktu (0, 0) 

• przekształca wykres funkcji wykładniczej, stosując przesunięcie równoległe do osi x i do osi y 11.4. Zastosowanie funkcji 

wykładniczej w praktyce 

• opisuje zjawiska fizyczne, chemiczne, a także osadzone w kontekście praktycznym za pomocą funkcji wykładniczej 

 

Funkcja logarytmiczna, obliczanie logarytmów 

Ciągi liczbowe  

zna pojęcie ciągu liczbowego 

• odróżnia ciągi skończone od ciągów nieskończonych 

• oblicza dowolny wyraz ciągu, gdy dany jest wzór ogólny ciągu 

• sporządza wykres ciągu 

• sprawdza, czy podana liczba jest wyrazem ciągu  

• rozpoznaje ciąg arytmetyczny na podstawie opisu słownego, wykresu lub kilku wypisanych wyrazów 

• zna i stosuje wzór na n-ty wyraz ciągu arytmetycznego 

• wyznacza pierwszy wyraz ciągu arytmetycznego i jego różnicę na podstawie dwóch dowolnych wyrazów ciągu 

• sprawdza, na podstawie definicji, czy ciąg dany wzorem ogólnym jest ciągiem arytmetycznym 

• rozwiązuje zadania, które dotyczą ciągu arytmetycznego, a ich rozwiązanie sprowadza się do układów równań liniowych z 

dwiema niewiadomymi lub do równań kwadratowych 



• stosuje wzór na sumę n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego  

 Ciąg geometryczny • rozpoznaje ciąg geometryczny na podstawie opisu słownego lub kilku wypisanych wyrazów 

• zna i stosuje wzór na n-ty wyraz ciągu geometrycznego 

• wyznacza pierwszy wyraz ciągu geometrycznego i jego iloraz na podstawie dwóch dowolnych wyrazów ciągu 

• sprawdza, na podstawie definicji, czy ciąg dany wzorem ogólnym jest ciągiem geometrycznym 

• rozwiązuje zadania, które dotyczą ciągu geometrycznego, a ich rozwiązanie sprowadza się do układów równań liniowych z 

dwiema niewiadomymi lub do równań kwadratowych 

• stosuje wzór na sumę n początkowych wyrazów ciągu geometrycznego 10.4. Obliczenia procentowe a ciąg geometryczny 

• oblicza odsetki od kwoty ulokowanej na kilka lat przy stałym oprocentowaniu i kapitalizacji rocznej lub krótszej niż rok 

• oblicza kapitał zgromadzony po kilku latach przy stałym oprocentowaniu i kapitalizacji rocznej lub krótszej niż rok 

• zna pojęcie procentu składanego 

• stosuje procent składany przy rozwiązywaniu zadań 

• rozwiązuje zadania dotyczące lokat i kredytów 

 

 

Planimetria  

Kąty i ich rodzaje • zna podział kątów ze względu na ich miarę 

• zna pojęcia: kąt przyległy i kąt wierzchołkowy, oraz stosuje ich własności do rozwiązywania prostych zadań 

• zna podział trójkątów ze względu na długości boków i miary kątów 7.3. Twierdzenie Pitagorasa • zna twierdzenie 

Pitagorasa oraz twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa 

• wykorzystuje powyższe twierdzenia do rozwiązywania typowych problemów matematycznych 

• ocenia, czy trójkąt jest prostokątny, ostrokątny, czy rozwartokątny, oraz to uzasadnia 7.4. Wzajemne położenie prostej i 

okręgu 

• zna określenie stycznej do okręgu (koła) 

• bada wzajemne położenie prostej i okręgu 

• konstruuje styczną do okręgu przechodzącą przez punkt leżący na okręgu oraz przez punkt leżący poza okręgiem 

• zna twierdzenie o stycznej do okręgu i wykorzystuje je do rozwiązywania prostych zadań 

• zna pojęcie siecznej okręgu (koła) 

• zna twierdzenie o odcinkach stycznych do okręgu  

 Wzajemne położenie dwóch okręgów 

• określa wzajemne położenie dwóch okręgów w zależności od odległości między środkami tych okręgów i długości ich 

promieni 

• bada warunki, jakie muszą być spełnione, aby okręgi były styczne zewnętrznie lub wewnętrznie, rozłączne zewnętrznie lub 

wewnętrznie, przecinające się 7.6. Kąty środkowe i wpisane 

• zna pojęcia: kąt środkowy w okręgu, kąt wpisany w okrąg 

• zna twierdzenie dotyczące kątów wpisanego i środkowego, opartych na tym samym łuku, oraz stosuje je do rozwiązywania 

prostych zadań 7.7. Okrąg opisany na trójkącie 

• zna pojęcie symetralnej odcinka 

• konstruuje symetralną odcinka 

• wyznacza środek okręgu opisanego na trójkącie 

• konstruuje okrąg opisany na trójkącie 7.8.Okrąg wpisany w trójkąt • zna pojęcie dwusiecznej kąta 

• konstruuje dwusieczną kąta 

• wyznacza środek okręgu wpisanego w trójkąt 

• konstruuje okrąg wpisany w trójkąt  

Trójkąty i ich punkty szczególne 

• zna pojęcie ortocentrum trójkąta 



• wykorzystuje związek między środkiem okręgu opisanego na trójkącie równobocznym a środkiem okręgu wpisanego w ten 

trójkąt 

• zna pojęcie środkowej trójkąta 

• zna twierdzenie o środkowych trójkąta 

• zna pojęcie środka ciężkości trójkąta 

• zna twierdzenie o dwusiecznej kąta w trójkącie 7.10. Trójkąty przystające • zna definicję trójkątów przystających 

• zna twierdzenie o cechach przystawania trójkątów 

• rozpoznaje trójkąty przystające 

• uzasadnia przystawanie trójkątów, stosując twierdzenie o cechach przystawania trójkątów 7.11. Trójkąty podobne • zna 

definicję trójkątów podobnych 

• zna twierdzenie o cechach podobieństwa trójkątów 

• rozpoznaje trójkąty podobne 

• uzasadnia podobieństwo trójkątów, stosując twierdzenie o cechach podobieństwa trójkątów 7.12. Wielokąty • rozpoznaje 

podstawowe wielokąty wypukłe: kwadrat, prostokąt, trójkąt, 

równoległobok, romb, trapez, deltoid 

• oblicza obwody i pola wymienionych figur 

 

Przykładowe zadania -ciągi 

(dla każdego ciągu przyjmujemy, że n należy do zbioru liczb naturalnych dodatnich) 

 

1. Wyznacz pięć pierwszych wyrazów każdego z poniższych ciągów: 

a)  b)  c)  d)  e) 

. 

2. Które wyrazy poniższych ciągów są równe zero? 

a)  b)   c)  d) . 

3. Określ, które wyrazy ciągów z poprzedniego zadania są dodatnie, a które ujemne? 

4. Oblicz wszystkie różnice  dla , jeśli ciąg  dany jest 

wzorem: 

a) ,  b) , c) . Który ciąg  nie jest arytmetyczny? 

5. Jak wykazać, że dany ciąg jest arytmetyczny? Wykaż, że ciąg  jest 

ciągiem arytmetycznym. 

6. Jak wykazać, że dany ciąg nie jest arytmetyczny? Wykaż, że ciąg  nie 

jest ciągiem arytmetycznym. 

7. Wyznacz pierwszy wyraz i różnicę ciągu arytmetycznego, w którym , . 

8. Wyznacz dwudziesty wyraz ciągu arytmetycznego, w którym , . 

Oblicz sumę 20 początkowych wyrazów tego ciągu: . 

9. Adam spłaca pewną kwotę w 20 ratach. Pierwsza rata wynosi 220 zł, a każda następna 

jest o 5 złotych mniejsza. Jaką w sumie kwotę spłaci? 

10. Uzupełnij, aby wszystkie liczby, w podanej kolejności tworzyły ciąg arytmetyczny: _, 

_, 4, _, _, , _. 



11. Suma trzech liczb tworzących (w podanej kolejności) ciąg arytmetyczny wynosi 21. 

Wyznacz te liczby, jeśli ostatnia z nich jest o 6 większa od pierwszej. 

12. Jak wykazać, że dany ciąg jest geometryczny? Wykaż, że ciąg  jest ciągiem 

geometrycznym.  

13. Jak wykazać, że dany ciąg nie jest geometryczny? Wykaż, że ciąg  nie jest 

ciągiem geometrycznym. 

14. Wyznacz pierwszy wyraz i iloraz ciągu geometrycznego, w którym , . 

Podaj wszystkie możliwości. 

15. Wyznacz dziewiąty wyraz ciągu geometrycznego, w którym , . 

Oblicz sumę dziesięciu początkowych wyrazów tego ciągu: . 

16. Adam wpłacił na konto 1000 zł. Co miesiąc kwota wzrasta o 1%. Napisz wzór na 

kwotę uzyskaną po 3 latach. Korzystając z kalkulatora (liczącego dowolne potęgi ) oblicz 

tę kwotę i podaj wynik z dokładnością do całego złotego. 

17. Uzupełnij, aby wszystkie liczby, w podanej kolejności, tworzyły ciąg geometryczny: 

_, , _, _, -27, _ 

18. Iloczyn trzech dodatnich liczb tworzących (w podanej kolejności) ciąg geometryczny 

wynosi 1000. Ostatnia z tych liczb jest 4 razy większa od pierwszej. Wyznacz te liczby. 

19. Wyznacz a i b, tak aby liczby: a, 2, -4, b  w podanej kolejności tworzyły ciąg  

a) arytmetyczny,  b) geometryczny. 

20. Wyznacz a i b, jeśli trzy pierwsze liczby (w podanej kolejności) tworzą ciąg 

arytmetyczny, a ostatnie trzy (w podanej kolejności) – geometryczny: . 
 


