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1111. UKŁADY RÓWNAŃ. UKŁADY RÓWNAŃ. UKŁADY RÓWNAŃ. UKŁADY RÓWNAŃ    

 

• podaje przykładowe rozwiązania równania liniowego z dwiema niewiadomymi 

• sprawdza, czy podana para liczb spełnia dany układ równań 

• do danego równania dopisuje drugie równanie tak, aby rozwiązaniem była dana para liczb 

• wyznacza wskazaną zmienną z danego równania liniowego 

• rozwiązuje układy równań metodą podstawiania (proste przypadki) 

• określa, ile rozwiązań ma dany układ równań w prostych przypadkach 

• rozwiązuje układy równań metodą przeciwnych współczynników w prostych przypadkach 

• stosuje układy równań liniowych do rozwiązywania prostych zadań tekstowych 

2222. FUNKCJA LINIOWA. FUNKCJA LINIOWA. FUNKCJA LINIOWA. FUNKCJA LINIOWA    
 

• rozpoznaje funkcję liniową na podstawie wzoru lub wykresu 

• rysuje wykres funkcji liniowej danej wzorem 

• oblicza wartość funkcji liniowej dla danego argumentu 

• wyznacza miejsce zerowe funkcji liniowej 

• oblicza współczynnik kierunkowy prostej, jeśli ma dane współrzędne dwóch punktów 
należących do tej prostej 

• interpretuje współczynniki ze wzoru funkcji liniowej 

• wyznacza algebraicznie oraz odczytuje z wykresu funkcji liniowej zbiór argumentów, dla 
których funkcja przyjmuje wartości dodatnie, ujemne 

• rozpoznaje wielkości wprost i odwrotnie proporcjonalne 

• odczytuje z wykresu funkcji liniowej jej własności: dziedzinę, zbiór wartości, miejsce 
zerowe, monotoniczność 

• wyznacza równanie prostej przechodzącej przez dane dwa punkty 

• wyznacza współrzędne punktów przecięcia wykresu funkcji liniowej z osiami układu 
współrzędnych 

• sprawdza algebraicznie i graficznie, czy dany punkt należy do wykresu funkcji liniowej 

• przekształca równanie ogólne prostej do postaci kierunkowej i odwrotnie 

• sprawdza, czy dane trzy punkty są współliniowe 

• stosuje warunek równoległości i prostopadłości prostych 

• wyznacza wzór funkcji liniowej, której wykres przechodzi przez dany punkt i jest 
równoległy do wykresu danej funkcji liniowej 

• wyznacza wzór funkcji liniowej, której wykres przechodzi przez dany punkt i jest 
prostopadły do wykresu danej funkcji liniowej 

• rozwiązuje układ równań metodą algebraiczną i metodą graficzną 

• określa liczbę rozwiązań układu równań liniowych, korzystając z jego interpretacji 
geometrycznej  



 
 
3 TRYGONOMETRIA 
 
 

• stosuje twierdzenie Pitagorasa i twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa w prostych 
przypadkach 

• wykorzystuje wzory na przekątną kwadratu i wysokość trójkąta równobocznego 
• oblicza wartości funkcji trygonometrycznych kąta ostrego w trójkącie prostokątnym 

o danych długościach boków  
• podaje wartości funkcji trygonometrycznych kątów: 30º, 45º, 60º 
• odczytuje z tablic wartości funkcji trygonometrycznych danego kąta ostrego 
• odczytuje z tablic miarę kąta ostrego, gdy zna wartość jego funkcji trygonometrycznej 
• oblicza wartości pozostałych funkcji trygonometrycznych, gdy dany jest sinus lub cosinus 

kąta 
• rozwiązuje trójkąty prostokątne w prostych przypadkach 
• stosuje funkcje trygonometryczne do rozwiązywania prostych zadań praktycznych 
• wyznacza wartości funkcji trygonometrycznych kąta wypukłego, gdy dane są współrzędne 

punktu leżącego na jego końcowym ramieniu; przedstawia ten kąt na rysunku 
• stosuje wzory: sin�180� − 
� = sin 
 , cos�180� − 
� = − cos 
 

tg�180� − 
� = −tg
, ctg�180� − 
� = −ctg
 do obliczania wartości wyrażenia 
• oblicza wartości funkcji trygonometrycznych kątów rozwartych, korzystając z tablic 

wartości funkcji trygonometrycznych 
• zaznacza w układzie współrzędnych kąt, gdy dana jest wartość jego funkcji 

trygonometrycznej 

• stosuje w zadaniach wzór na pole trójkąta: � =
�

�
�� oraz wzór na pole trójkąta 

równobocznego o boku a: � =
��√�

�
  

• rozróżnia czworokąty: kwadrat, prostokąt, romb, równoległobok, trapez oraz zna ich 
własności 

• wykorzystuje w zadaniach wzory na pola czworokątów w prostych przypadkach 
• wykorzystuje funkcje trygonometryczne do obliczania obwodów i pól podstawowych figur 

płaskich w prostych przypadkach 
 
 
 
 
4. FUNKCJE TRYGONOMETRYCZNE 
 
 

● oblicza wartości funkcji trygonometrycznych kąta, gdy dane są współrzędne punktu 
leżącego na jego końcowym ramieniu 

● zaznacza kąt w układzie współrzędnych 
● określa znaki funkcji trygonometrycznych danego kąta  
● oblicza wartości funkcji trygonometrycznych kątów: 90°, 120°, 135°, 150° 
● określa położenie końcowego ramienia kąta na podstawie informacji o wartościach funkcji 

trygonometrycznych tego kąta 
● wykorzystuje funkcje trygonometryczne – w prostych przypadkach 
● zapisuje miarę danego kąta w postaci � ⋅ 360° + 
, � ∈ # 
● zamienia miarę stopniową na miarę łukową i odwrotnie 
● uzasadnia proste tożsamości trygonometryczne, podaje odpowiednie założenia 
● oblicza wartości pozostałych funkcji trygonometrycznych, znając wartość funkcji sinus lub 



cosinus 
● wyznacza wartości funkcji trygonometrycznych kątów z zastosowaniem wzorów na funkcje 

trygonometryczne sumy i różnicy kątów 
● stosuje wzory na funkcje trygonometryczne podwojonego kąta – w prostych przypadkach 
● stosuje wzory redukcyjne do obliczania wartości funkcji trygonometrycznych danych kątów 
● rozwiązuje proste równania i nierówności trygonometryczne 
● posługuje się tablicami lub kalkulatorem do wyznaczania miary kąta w podanym 

przedziale, znając wartość jednej z jego funkcji trygonometrycznych 
 
 
5.5.5.5. FUNKCJA KWADRATOWAFUNKCJA KWADRATOWAFUNKCJA KWADRATOWAFUNKCJA 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 

• znajduje brakujące współczynniki funkcji kwadratowej, jeśli zna współrzędne punktów 
należących do jej wykresu 

• rozwiązuje równania kwadratowe niepełne metodą rozkładu na czynniki oraz stosując 
wzory skróconego mnożenia 

• określa liczbę pierwiastków równania kwadratowego w zależności od znaku wyróżnika  

• rozwiązuje równania kwadratowe, stosując wzory na pierwiastki  

• wyznacza algebraicznie współrzędne punktów przecięcia paraboli z osiami układu 
współrzędnych 

• przedstawia trójmian kwadratowy w postaci iloczynowej, o ile taka postać istnieje 

• odczytuje miejsca zerowe funkcji kwadratowej z jej postaci iloczynowej 

• rozwiązuje nierówności kwadratowe 

• rysuje wykres funkcji y = |f(x)|, gdy dany jest wykres funkcji kwadratowej y = f(x) 
 
 
6. ZASTOSOWANIA FUNKCJI KWADRATOWEJ 
 
 

• rozwiązuje równania kwadratowe, stosując poznane metody i wzory 
• wyznacza argument, dla którego funkcja kwadratowa przyjmuje daną wartość 
• przedstawia trójmian kwadratowy w postaci iloczynowej i podaje jego pierwiastki 
• rozwiązuje nierówności kwadratowe 
• zaznacza na osi liczbowej iloczyn i różnicę zbiorów rozwiązań dwóch nierówności 

kwadratowych 
• rozwiązuje algebraicznie układ równań, z których jedno jest równaniem paraboli, a drugie 

równaniem prostej, i podaje interpretację geometryczną rozwiązania 
• stosuje pojęcie najmniejszej i największej wartości funkcji, wyznacza w prostych 

przypadkach najmniejszą i największą wartość funkcji kwadratowej w przedziale 
domkniętym  

• przeprowadza analizę zadania tekstowego i znajduje w prostych przypadkach rozwiązanie, 



które spełnia ułożone przez niego warunki  
 

7. PLANIMETRIA 
 

• rozpoznaje kąty środkowe w okręgu 
• oblicza pole koła i pole wycinka koła 
• oblicza pole figury, stosując wzór na pole koła, i pole wycinka koła w prostych sytuacjach 
• rozpoznaje kąty wpisane w okrąg oraz wskazuje łuki, na których są one oparte 
• stosuje twierdzenie o kącie środkowym i wpisanym, opartych na tym samym łuku oraz 

wnioski z tego twierdzenia w prostych przypadkach 
• rozwiązuje zadania dotyczące okręgu opisanego na trójkącie równobocznym lub 

prostokątnym 
• rozwiązuje zadania dotyczące okręgu opisanego na dowolnym trójkącie w zadaniach 

z planimetrii w prostych przypadkach 
• rozwiązuje zadania dotyczące okręgu wpisanego w trójkąt równoboczny lub prostokątny 
• rozwiązuje zadania dotyczące okręgu wpisanego w dowolny trójkąt w prostych przypadkach 
• sprawdza, czy na danym czworokącie można opisać okrąg  
• stosuje twierdzenie o okręgu opisanym na czworokącie do rozwiązywania zadań w prostych 

przypadkach 
• sprawdza, czy w dany czworokąt można wpisać okrąg 
• stosuje twierdzenie o okręgu wpisanym w czworokąt do rozwiązywania zadań w prostych 

przypadkach 
• opisuje własności wielokątów foremnych 
• oblicza miarę kąta wewnętrznego danego wielokąta foremnego 
• wyznacza liczbę boków wielokąta foremnego, znając sumę miar jego kątów wewnętrznych  
• oblicza promień okręgu opisanego na wielokącie foremnym i wpisanego w wielokąt 

foremnym w prostych przypadkach 
• stosuje twierdzenie sinusów do rozwiązywania trójkątów w prostych przypadkach 
• stosuje twierdzenie cosinusów do rozwiązywania trójkątów w prostych przypadkach 

 


