
Egzamin poprawkowy dla klasy II THot /II TŻiUG 

Funkcja kwadratowa 

• szkicuje wykres funkcji 2)( axxf =  i podaje jej własności  

• sprawdza algebraicznie, czy dany punkt należy do wykresu danej funkcji kwadratowej 

• szkicuje wykres funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej i podaje jej własności  

• ustala wzór funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej na podstawie informacji 

o przesunięciach wykresu funkcji 2)( axxf =  

• przekształca wzór funkcji kwadratowej z postaci kanonicznej do postaci ogólnej i odwrotnie 

• oblicza wyróżnik trójmianu kwadratowego 

• oblicza współrzędne wierzchołka paraboli, podaje równanie jej osi symetrii 

• ustala wzór funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej, jeśli ma dane współrzędne 
wierzchołka i innego punktu jej wykresu 

• szkicuje wykres funkcji f(x) = ax2, gdzie 𝑎≠0, i odczytuje z wykresu jej własności 

• szkicuje wykres funkcji kwadratowej 𝑓𝑥=𝑎𝑥−𝑝2+𝑞, gdzie 𝑎≠0, i odczytuje z wykresu jej 
własności 

• podaje wzór funkcji kwadratowej w postaci ogólnej i kanonicznej 

• oblicza współrzędne wierzchołka paraboli, wyznacza równanie osi symetrii paraboli 

• przekształca postać kanoniczną funkcji kwadratowej do postaci ogólnej 

• przekształca postać ogólną funkcji kwadratowej do postaci kanonicznej (z zastosowaniem 
wzoru na współrzędne wierzchołka paraboli); szkicuje wykres danej funkcji kwadratowej oraz 
opisuje jej własności 

• wyznacza wzór ogólny funkcji kwadratowej, gdy dane są współrzędne wierzchołka i innego 
punktu jej wykresu 

• rozwiązuje równanie kwadratowe niepełne metodą wyłączania wspólnego czynnika przed 
nawias lub stosując wzór skróconego mnożenia 

• określa liczbę pierwiastków równania kwadratowego w zależności od znaku wyróżnika 

• rozwiązuje równanie kwadratowe, stosując wzory na pierwiastki w prostych przypadkach 

• interpretuje geometrycznie rozwiązania równania kwadratowego w zależności od 
współczynnika a i wyróżnika Δ 

• wyznacza algebraicznie współrzędne punktów przecięcia paraboli z osiami układu 
współrzędnych 

• przedstawia trójmian kwadratowy w postaci iloczynowej, jeśli taka postać istnieje 

• odczytuje miejsca zerowe funkcji kwadratowej z jej postaci iloczynowej 

• rozwiązuje nierówność kwadratową w prostych przypadkach 

• rozwiązuje algebraicznie układ równań, z których jedno jest równaniem paraboli, a drugie 
równaniem prostej, i podaje interpretację geometryczną rozwiązania układu równań, 
znajdując punkty wspólne prostej i paraboli 

• stosuje pojęcie najmniejszej i największej wartości funkcji, wyznacza wartość najmniejszą i 
największą funkcji kwadratowej w przedziale domkniętym w prostych przypadkach  

• przeprowadza analizę zadania tekstowego, a następnie zapisuje odpowiednie równanie, 
nierówność lub funkcję kwadratową opisujące daną zależność i znajduje w prostych 
przypadkach rozwiązanie, które spełnia ułożone przez niego warunki  

 

 

 

 



 

Wielomiany: 

 

• podaje przykład wielomianu, określa jego stopień i podaje wartości jego współczynników 

• zapisuje wielomian określonego stopnia o danych współczynnikach 

• zapisuje wielomian w sposób uporządkowany 

• oblicza wartość wielomianu dla danego argumentu; sprawdza, czy dany punkt należy do 
wykresu danego wielomianu 

• wyznacza sumę, różnicę, iloczyn wielomianów i określa ich stopień 

• szkicuje wykres wielomianu będącego sumą jednomianów stopnia pierwszego i drugiego 

• określa stopień iloczynu wielomianów bez wykonywania mnożenia 

• podaje współczynnik przy najwyższej potędze oraz wyraz wolny iloczynu wielomianów bez 
wykonywania mnożenia wielomianów 

• oblicza wartość wielomianu dwóch (trzech) zmiennych dla danych argumentów 

• stosuje wzory na sześcian sumy lub różnicy oraz wzory na sumę i różnicę sześcianów  

• przekształca wyrażenie algebraiczne, stosując wzory skróconego mnożenia 

• rozkłada w prostych przypadkach wielomian na czynniki, stosując metodę grupowania 
wyrazów i wyłączania wspólnego czynnika poza nawias  

• rozwiązuje proste równanie wielomianowe 

• podaje w prostych przypadkach przykład wielomianu, znając jego stopień i pierwiastek  

• wyznacza punkty przecięcia wykresu wielomianu i prostej w prostych przypadkach 

• dzieli wielomian przez dwumian 𝑥 − 𝑎 

• sprawdza poprawność wykonanego dzielenia 

• zapisuje wielomian w postaci 𝑤(𝑥) = 𝑝(𝑥)𝑞(𝑥) + 𝑟 

• sprawdza podzielność wielomianu przez dwumian 𝑥 − 𝑎 bez wykonywania dzielenia 

• wyznacza resztę z dzielenia wielomianu przez dwumian x – a 

• określa, które liczby mogą być pierwiastkami całkowitymi wielomianu o współczynnikach 
całkowitych 

• sprawdza, czy dana liczba jest pierwiastkiem wielomianu, i wyznacza pozostałe pierwiastki; 
rozwiązuje równanie wielomianowe z wykorzystaniem twierdzenia o pierwiastkach 

całkowitych wielomianu w prostych przypadkach 

• opisuje wielomianem zależności dane w zadaniu i wyznacza jego dziedzinę w prostych 

przypadkach 

 


