
Pojęcia, wymagania i przykładowe zadania na  

egzamin poprawkowy dla klasy II fl 

w roku szkolnym 2020/2021 w CKZiU nr 3 „Ekonomik” w Zielonej Górze 

 

 

 

1. Funkcja y=a/x 
 

Uczeń potrafi: 

 
a) szkicować wykres funkcji  dla każdego a, 
b) odczytywać z wykresu funkcji niektóre jej własności: 

- dziedzina, zbiór wartości, równania asymptot, monotoniczność 
c) zapisywać związki między wielkościami wprost proporcjonalnymi i odwrotnie proporcjonalnymi, 
d) korzystać ze wzoru i wykresu funkcji   do interpretacji zagadnień związanych z wielkościami odwrotnie 

proporcjonalnymi. 
 

2. Równania kwadratowe 
 

Uczeń potrafi: 
 

a) Rozwiązywać równania kwadratowe niezupełne, 
b) Rozwiązywać równania kwadratowe zupełne 
c) Rozwiązywać zadania prowadzących do rozwiązywania równań kwadratowych. 

 

3. Figury na płaszczyźnie kartezjańskiej 
 

Uczeń potrafi: 
 

a) obliczać współczynnik kierunkowy prostej przechodzącej przez dwa różne punkty 
b) napisać równanie prostej przechodzącej przez dwa różne punkty oraz zapisywać to równanie w postaci 

kierunkowej i ogólnej (lub odwrotnie), 
c) sprawdzać, czy punkty są współliniowe. 
d) mając równania prostych w postaci kierunkowej, badać czy są to proste prostopadłe, czy są to proste 

równoległe, 
e) napisać równanie prostej, która jest równoległa lub prostopadła do prostej danej w postaci 

kierunkowej i przechodzi przez zadany punkt, 
f) obliczać długość odcinka, 
g) wyznaczać współrzędne środka odcinka, 
h) wyznaczać równanie symetralnej odcinka, gdy znane są współrzędne punktów, które są jego końcami. 
i) obliczać obwody trójkątów, 
j) sprawdzać, czy trójkąt jest prostokątny, gdy znane są jego wierzchołki lub proste w których zawierają 

się jego boki, 
k) obliczać współrzędne wierzchołków trójkąta, 
l) wyznaczać równania symetralnych boków trójkąta, 
m) wyznaczać równania prostych zawierających środkowe trójkąta, 
n) wyznaczać równania prostych zawierających wysokości trójkąta, 
o) obliczać pole i obwód trójkąta, gdy dane są współrzędne jego wierzchołków 
p) sprawdzać, czy czworokąt jest trapezem, równoległobokiem, prostokątem, 
q) obliczać współrzędne wierzchołków czworokątów i punkt przecięcia przekątnych, 



r) wyznaczać równania prostych zawierających boki czworokąta, jego przekątne oraz równania 
symetralnych boków (mając jego wierzchołki), 

s) wyznaczać równania prostych zawierających wysokości czworokąta, 
t) obliczać pole i obwód czworokąta, gdy znane są jego wierzchołki. 
u) wyznaczać współrzędne punktów symetrycznych względem osi odciętych lub osi rzędnych, 
v) znajdować obrazy niektórych figur geometrycznych (punktu, prostej, odcinka, okręgu, trójkąta itp.) w 

symetrii osiowej względem osi układu współrzędnych. 
w) znajdować obrazy figur w symetrii o środku w początku układu współrzędnych: 

 punktu,  prostej,  odcinka,  okręgu,  trójkąta i czworokąta,  dowolnego wielokąta,  wykresów 
niektórych funkcji . 
 
 
 
 

4. Przekształcanie wykresów funkcji 
 

Uczeń umie: 
a) mając wykres funkcji  y = f(x) szkicować wykres funkcji  y = -f(x) i y = f(-x) , 
b) mając wykresy funkcji  f i g , gdzie wykres funkcji g powstał przez odbicie symetryczne względem 

jednej z osi układu(lub odwrotnie) opisać to przekształcenie. 
c) mając wykres funkcji y = f(x) naszkicować wykres funkcji y = f(x + p)  oraz wykres funkcji y = f(x) + q, 
d) mając wykresy funkcji  y = f(x) i y = g(x) , gdzie wykres funkcji g powstał przez odpowiednie 

przesunięcie wykresu funkcji f lub odwrotnie – opisać to przesunięcie. 
 

 

5. Funkcja kwadratowa 
 

Uczeń umie:  
a) sprawdzić, czy dany punkt leży na wykresie paraboli o danym równaniu, 
b) szkicować wykres funkcji kwadratowej korzystając z jej wzoru ogólnego   
c) interpretować współczynniki liczbowe funkcji kwadratowej zapisanej w postaci ogólnej, 
d) odczytywać z wykresu funkcji niektóre jej własności: 

o zwrot ramion paraboli, 
o oś symetrii, 
o współrzędne wierzchołka. 

e) każdą funkcję w postaci kanonicznej zapisać w postaci ogólnej i odwrotnie, 
f) interpretować współczynniki liczbowe funkcji kwadratowej zapisanej w postaci kanonicznej: 

o określać współrzędne wierzchołka paraboli mając wzór funkcji kwadratowej w postaci 
kanonicznej i szkicuje jej wykres oraz podaje równanie jej osi symetrii, 

o określać przedziały monotoniczności funkcji kwadratowej mając jej wzór w postaci 
kanonicznej, 

o wyznaczyć wzór funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej znając jej pewne własności. 
g) wyrazić współrzędne wierzchołka W paraboli, gdzie   w zależności od współczynników liczbowych 

funkcji kwadratowej zapisanej w postaci ogólnej, 
h) szkicować wykresy funkcji podanej w postaci ogólnej zapisując jej wzór w postaci kanonicznej, 
i) interpretować współczynniki występujące we wzorze funkcji kwadratowej w postaci ogólnej: 

o obliczać współrzędne wierzchołka wykresu funkcji, 
o podać współrzędne punktu przecięcia się wykresu funkcji z osią y ( ). 

 
j) obliczyć miejsce zerowe funkcji kwadratowej podanej w postaci ogólnej lub kanonicznej, 
k) odczytać z wykresu funkcji kwadratowej jej miejsca zerowe i zbiór wartości, 
l) odróżniać miejsca zerowe funkcji kwadratowej od punktów przecięcia się jej wykresu z osią x, 
m) obliczyć współrzędne wierzchołka wykresu (paraboli) funkcji kwadratowej, gdy znane są jej miejsca 

zerowe i współczynnik a, 
n) szkicować wykres funkcji kwadratowej korzystając z wzoru zapisanego w postaci iloczynowej. 



o) obliczać wartość funkcji kwadratowej na końcach przedziału  , czyli określać, która z wartości jest 
najmniejsza, a która największa. 

p) odczytać z wykresu funkcji kwadratowej miejsca zerowe (o ile istnieją), 
q) odczytać współrzędne wierzchołka wykresu funkcji kwadratowej, 
r) napisać wzór funkcji kwadratowej, gdy znane są jej miejsca zerowe i współrzędne wierzchołka  , 
s) napisać wzór funkcji kwadratowej, gdy znane są współrzędne wierzchołka wykresu funkcji i jeden 

punkt różny od wierzchołka, 


