
Zagadnienia na egzamin poprawkowy z matematyki w roku szkolnym 2021/2022 
 

klasy 2ae, 2el 
 
 

1. Funkcje 
Uczeń : 

• rysuje w prostych przypadkach wykres funkcji danej wzorem i określa jej 
własności na podstawie wykresu 

• określa własności funkcji na podstawie danego wykresu 

• posługuje się pojęciem wektora i wektora przeciwnego 

• oblicza współrzędne wektora 

• sporządza wykresy funkcji: )( pxfy −= , qxfy += )( , qpxfy +−= )( , 𝑦 = −𝑓(𝑥), 

x)f(y −= na podstawie danego wykresu funkcji )(xfy =  

• sporządza wykres funkcji: ( )xfy = , jeśli ma dany wykres funkcji ( )xfy =  

(proste przypadki) 

• stosuje funkcje i ich własności w prostych sytuacjach praktycznych 

• wskazuje wielkości odwrotnie proporcjonalne  

• stosuje zależność między wielkościami odwrotnie proporcjonalnymi do 
rozwiązywania prostych zadań 

• wyznacza współczynnik proporcjonalności 

• podaje wzór proporcjonalności odwrotnej, jeśli zna współrzędne punktu 
należącego do wykresu 

• szkicuje wykres funkcji 𝑓(𝑥) =
𝑎

𝑥
  dla danego a > 0 i x > 0 

 
2. Funkcja liniowa 

Uczeń : 

• 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. Planimetria 

Uczeń : 

• rozróżnia trójkąty: ostrokątne, prostokątne, rozwartokątne 

• stosuje twierdzenie o sumie miar kątów w trójkącie w prostych przypadkach 

• sprawdza, czy z trzech odcinków o danych długościach można zbudować 
trójkąt  

• udowadnia przystawanie trójkątów, wykorzystując cechy przystawania 
(proste przypadki) 

• wykorzystuje cechy przystawania trójkątów do rozwiązywania prostych 
zadań 

• udowadnia podobieństwo trójkątów, wykorzystując cechy podobieństwa 
(proste przypadki) 

• zapisuje proporcje boków w trójkątach podobnych 

• wykorzystuje podobieństwo trójkątów do rozwiązywania elementarnych 
zadań 

• sprawdza, czy dane figury są podobne 

• oblicza długości boków figur podobnych 

• stosuje w prostych zadaniach twierdzenie o stosunku pól figur podobnych 

• wskazuje w wielokątach odcinki proporcjonalne 

• rozwiązuje proste zadania, wykorzystując twierdzenie Talesa 

• udowadnia równoległość prostych stosując twierdzenie odwrotne do 
twierdzenia Talesa 

• stosuje twierdzenie o dwusiecznej kąta w trójkącie w prostych przypadkach 
 
 

4. Funkcja kwadratowa 
Uczeń : 

• 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 
 


