
Egzamin poprawkowy klasa I (szkoła branżowa): 

Liczby rzeczywiste: 

Uczeń: 
− zna cechy podzielności liczby przez 2, 3, 5, 9 
− stosuje cechy podzielności liczby przez 2 i 5 
− zna pojęcie dzielnika liczby naturalnej  
− podaje dzielniki liczb naturalnych w prostych przypadkach 
− wykonuje dzielenie liczby naturalnej z resztą 
− rozpoznaje wśród podanych liczb liczby naturalne, całkowite oraz wymierne 
-  zna zasady dotyczące kolejności wykonywanych działań 
− posługuje się kalkulatorem przy wykonywaniu obliczeń 
− wykonuje proste działania na liczbach wymiernych 
− wyznacza rozwinięcia dziesiętne ułamków zwykłych 
− zamienia skończone rozwinięcia dziesiętne na ułamki zwykłe 
− zna regułę zaokrąglania liczb 
- zna pojęcie wartości bezwzględnej 

Potęgi i pierwiastki: 

Uczeń: 
− zna pojęcie potęgi 
− oblicza wartości potęg o wykładnikach naturalnych 
− zna pojęcie pierwiastka kwadratowego i sześciennego 
− oblicza wartość pierwiastka drugiego i trzeciego stopnia z liczby nieujemnej 
− zna prawa działań na potęgach 

oraz pierwiastkach 
− zna pojęcie liczby niewymiernej 

 
Procenty: 
Uczeń: 
− zna pojęcie procentu i punktu procentowego 
− zamienia procenty na ułamki i odwrotnie 
− oblicza procent z danej liczby w prostych przypadkach 
− zna pojęcia: kwota/cena netto, kwota/cena brutto, podatek VAT  
− odczytuje informacje z faktury VAT 
 

Równania i nierówności: 

Uczeń: 
− zna pojęcie równania równoważnego, sprzecznego i tożsamościowego 
− sprawdza, czy dana liczba jest rozwiązaniem równania 
− zna metodę równań równoważnych 
− odczytuje z osi liczbowej współrzędną danego punktu i odwrotnie – zaznacza punkt o 

danej współrzędnej na osi liczbowej  
− zaznacza na osi liczbowej przedziały opisane symbolicznie lub za pomocą nierówności 
− rozróżnia pojęcia: przedział otwarty, domknięty, przedział lewostronnie/prawostronnie 

domknięty, przedział nieograniczony 
- zna pojęcia nierówność ostra/nieostra 



Układy równań liniowych: 

Uczeń: 
− zna pojęcie układu równań liniowych z dwiema niewiadomymi 
− rozróżnia metody rozwiązywania układów równań 
− sprawdza, czy dana para liczb jest rozwiązaniem układu równań liniowych z dwiema 

niewiadomymi 
-  zna pojęcia: układ równań oznaczony, nieoznaczony, sprzeczny 

-   rozwiązuje układy równań metodą podstawiania lub przeciwnych współczynników w prostych 
przypadkach 

Funkcje: 

Uczeń: 
− zna pojęcia: funkcja, argument, dziedzina, wartość funkcji, miejsce zerowe 
− rozpoznaje wśród danych przyporządkowań te, które opisują funkcje  
− zna różne sposoby przedstawiania funkcji: opis słowny, graf, tabela, wzór, wykres 
− zaznacza punkty w układzie współrzędnych na płaszczyźnie  
− odczytuje współrzędne danych punktów 
− zna pojęcia: funkcja stała, rosnąca, malejąca 
− odczytuje z wykresu dziedzinę, zbiór wartości, miejsca zerowe, argumenty, dla których 

funkcja przyjmuje daną wartość oraz argumenty, dla których funkcja przyjmuje w danym 
przedziale wartość największą lub najmniejszą 

Funkcja liniowa: 

Uczeń: 
− zna wzór i pojęcie funkcji liniowej, pojęcie współczynnika kierunkowego  
− rozpoznaje wśród danych wzorów funkcji wzór funkcji liniowej 
− sprawdza, czy dany punkt należy do wykresu funkcji liniowej opisanej podanym wzorem 
− zna warunek równoległości i prostopadłości wykresów funkcji liniowych 
− odczytuje z wykresu funkcji współrzędne punktów przecięcia prostej z osiami układu 

współrzędnych 
− rysuje wykres funkcji liniowej, korzystając z jej wzoru 
Statystyka:  

Uczeń: 
− zna pojęcia: średnia arytmetyczna, średnia ważona, mediana, dominanta 
− oblicza średnią arytmetyczną podanych liczb 
− wyznacza dominantę  
 


