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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 

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

 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  

 

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 

 

 

 



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 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 

 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 

 

ZASTOSOWANIA FUNKCJI KWADRATOWEJ 

Uczeń  

 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 równania dwukwadratowe 

 rozwiązuje algebraicznie układ równań, z których jedno jest równaniem paraboli, a drugie równaniem 
prostej, i podaje interpretację geometryczną rozwiązania 

 rozwiązuje algebraicznie układy równań, z których obydwa równania są równaniami parabol, 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  

 

WIELOMIANY 

Uczeń  

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

 zapisuje wielomian w sposób uporządkowany 

 oblicza wartość wielomianu dla danego argumentu 

 wyznacza sumę, różnicę, iloczyn wielomianów i określa ich stopień 

 określa stopień iloczynu wielomianów bez wykonywania mnożenia 

 podaje współczynnik przy najwyższej potędze oraz wyraz wolny iloczynu wielomianów  

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


