
Egzamin poprawkowy klasa III THot(g) 

Ciągi; 

• wyznacza kolejne wyrazy ciągu, gdy danych jest kilka jego początkowych wyrazów 

• szkicuje wykres ciągu 

• wyznacza wzór ogólny ciągu, mając danych kilka jego początkowych wyrazów 

• wyznacza początkowe wyrazy ciągu określonego wzorem ogólnym lub słownie 

• wyznacza, które wyrazy ciągu przyjmują daną wartość  

• podaje przykłady ciągów monotonicznych, których wyrazy spełniają dane warunki 

• uzasadnia, że dany ciąg nie jest monotoniczny, mając dane jego kolejne wyrazy 

• wyznacza wyraz 1+na ciągu określonego wzorem ogólnym 

• podaje przykłady ciągów arytmetycznych 

• wyznacza wyrazy ciągu arytmetycznego, mając dany pierwszy wyraz i różnicę  

• wyznacza wzór ogólny ciągu arytmetycznego, mając dane dowolne dwa jego wyrazy 

• sprawdza, czy dany ciąg jest arytmetyczny (proste przypadki) 

• wyznacza wzór ogólny ciągu geometrycznego, mając dane dowolne dwa jego wyrazy 

• sprawdza, czy dany ciąg jest geometryczny (proste przypadki) 

• stosuje średnią arytmetyczną do wyznaczania wyrazów ciągu arytmetycznego (proste przypadki) 

• określa monotoniczność ciągu arytmetycznego i geometrycznego 

• oblicza sumę n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego i geometrycznego 

• podaje przykłady ciągów geometrycznych 

• wyznacza wyrazy ciągu geometrycznego, mając dany pierwszy wyraz i iloraz 

• stosuje monotoniczność ciągu geometrycznego do rozwiązywania prostych zadań 

• stosuje własności ciągu arytmetycznego lub geometrycznego do rozwiązywania prostych zadań 

• oblicza wysokość kapitału przy różnym okresie kapitalizacji 

• oblicza oprocentowanie lokaty (proste przypadki) 

Trygonometria: 

• podaje definicje funkcji trygonometrycznych kąta ostrego w trójkącie prostokątnym 

• podaje wartości funkcji trygonometrycznych kątów 30°, 45°, 60° 

• oblicza wartości funkcji trygonometrycznych kątów ostrych  w trójkącie prostokątnym 

• odczytuje z tablic wartości funkcji trygonometrycznych danego kąta ostrego 

• znajduje w tablicach kąt ostry, gdy dana jest wartość jego funkcji trygonometrycznej 

• rozwiązuje trójkąty prostokątne w prostych zadaniach 
• oblicza wartości pozostałych funkcji trygonometrycznych, mając dany sinus, cosinus kąta 
• podaje związki między funkcjami trygonometrycznymi tego samego kąta 

• stosuje zależności między funkcjami trygonometrycznymi do upraszczania wyrażeń zawierających 

funkcje trygonometryczne 

• stosuje funkcje trygonometryczne do rozwiązywania prostych zadań osadzonych w kontekście 

praktycznym 

• zaznacza kąt w układzie współrzędnych 
• wyznacza wartości funkcji trygonometrycznych kąta, gdy dane są współrzędne punktu leżącego na 

jego końcowym ramieniu 

• określa znaki funkcji trygonometrycznych danego kąta 

• oblicza wartości funkcji trygonometrycznych szczególnych kątów, np.: 90°, 120°, 135° 

Planimetria; 

• podaje i stosuje wzory na długość okręgu, długość łuku, pole koła i pole wycinka koła 

• określa wzajemne położenie okręgów, mając dane promienie tych okręgów oraz odległość ich środków 

• oblicza pola figur, stosując zależności między okręgami (proste przypadki) 

• określa liczbę punktów wspólnych prostej i okręgu przy danych warunkach 



• stosuje własności stycznej do okręgu do rozwiązywania prostych zadań 

• rozpoznaje kąty wpisane i środkowe w okręgu oraz wskazuje łuki, na których są one oparte 

• stosuje twierdzenie o kącie środkowym i kącie wpisanym, opartych na tym samym łuku (proste 

przypadki) 

• podaje różne wzory na pole trójkąta 

• oblicza pole trójkąta, dobierając odpowiedni wzór (proste przypadki) 

• rozwiązuje zadania dotyczące okręgu wpisanego w trójkąt prostokątny lub równoboczny 

• rozwiązuje zadania związane z okręgiem opisanym na trójkącie  

• podaje wzory na pole równoległoboku, rombu i trapezu 

• wykorzystuje funkcje trygonometryczne do wyznaczania pól czworokątów (proste przypadki) 

• oblicza odległość punktów w układzie współrzędnych 

• oblicza odwód wielokąta, mając dane współrzędne jego wierzchołków 

• stosuje wzór na odległość między punktami do rozwiązywania prostych zadań 

• wyznacza współrzędne środka odcinka, mając dane współrzędne jego końców 

• rysuje figury symetryczne w danej symetrii osiowej 

• konstruuje figury symetryczne w danej symetrii środkowej 

• określa liczbę i wskazuje osi symetrii figury 

• wskazuje środek symetrii figury 

• znajduje obrazy figur geometrycznych w symetrii osiowej względem osi układu współrzędnych 

• znajduje obrazy figur geometrycznych w symetrii środkowej względem środka układu współrzędnych 

• stosuje własności symetrii osiowej i środkowej do rozwiązywania prostych zadań 

Statystyka: 

• oblicza średnią arytmetyczną, wyznacza medianę i dominantę  

• oblicza średnią arytmetyczną, wyznacza medianę i dominantę danych pogrupowanych na różne 

sposoby 

• oblicza wariancję i odchylenie standardowe  

• oblicza średnią ważoną liczb z podanymi wagami 

 Rachunek prawdopodobieństwa: 

• wypisuje wyniki danego doświadczenia 

• stosuje w typowych sytuacjach regułę mnożenia  

• przedstawia w prostych sytuacjach drzewo ilustrujące wyniki danego doświadczenia  

• wypisuje permutacje danego zbioru 

• stosuje definicję silni 

• oblicza w prostych sytuacjach liczbę permutacji danego zbioru 

• oblicza w prostych sytuacjach liczbę wariacji bez powtórzeń  

• oblicza w prostych sytuacjach liczbę wariacji z powtórzeniami  

• stosuje w prostych sytuacjach regułę dodawania do wyznaczenia liczby wyników doświadczenia 

spełniających dany warunek  

• określa zbiór zdarzeń elementarnych danego doświadczenia 

• określa zbiór zdarzeń elementarnych sprzyjających danemu zdarzeniu losowemu 

• określa zdarzenia przeciwne, zdarzenia niemożliwe, zdarzenia pewne i zdarzenia wykluczające się 

• podaje rozkład prawdopodobieństwa dla rzutów kostką, monetą 

• stosuje w prostych, typowych sytuacjach klasyczną definicję prawdopodobieństwa do obliczania 

prawdopodobieństw zdarzeń losowych  

• podaje rozkład prawdopodobieństwa 

• oblicza prawdopodobieństwo zdarzenia przeciwnego 

• stosuje w prostych sytuacjach twierdzenie o prawdopodobieństwie sumy zdarzeń  

 


