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Funkcja kwadratowa 

Uczeń  

• sprawdza algebraicznie, czy dany punkt należy do wykresu danej funkcji kwadratowej 

• szkicuje wykres funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej, iloczynowej (o ile taka postać istnieje) i 
ogólnej i podaje ich własności  

• oblicza miejsca zerowe funkcji, współrzędne wierzchołka paraboli, podaje równanie jej osi symetrii 

• przekształca wzór funkcji kwadratowej z postaci kanonicznej, iloczynowej do postaci ogólnej i odwrotnie 

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

• wyznacza algebraicznie współrzędne punktów przecięcia paraboli z osiami układu współrzędnych 

• rozwiązuje równania i nierówności kwadratowe, , stosując poznane metody i wzory, również z 
zastosowaniem wzorów skróconego mnożenia drugiego i trzeciego stopnia 

• wyznacza argument, dla którego funkcja kwadratowa przyjmuje daną wartość 

• 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  

 

Figury na płaszczyźnie kartezjańskiej 

Uczeń  

● oblicza odległość między punktami w układzie współrzędnych  

● stosuje wzór na odległość między punktami w zadaniach dotyczących wielokątów – w prostych przypadkach  

● wyznacza współrzędne środka odcinka, gdy dane są współrzędne jego końców 

● stosuje wzory na współrzędne środka odcinka do rozwiązywania zadań – w prostych przypadkach  

● oblicza odległość punktu od prostej i odległość między prostymi równoległymi  

● rozróżnia trójkąty i czworokąty: kwadrat, prostokąt, romb, równoległobok, trapez oraz zna ich własności 

● wykorzystuje w zadaniach wzory na długość i środek odcinka oraz potrafi obliczyć pole trójkąta lub czworokąta 
w prostych przypadkach (tzn. „po kratkach”) 

 

Równania w postaci iloczynowej i wymierne 

Uczeń  

• rozwiązuje proste równania wielomianowe dane w postaci iloczynowej lub dające się łatwo do takiej postaci 
doprowadzić poprzez wyłączenie wspólnego czynnika przed nawias 

• wyznacza dziedzinę prostego wyrażenia wymiernego 

• oblicza wartość wyrażenia wymiernego dla danej wartości zmiennej 

• upraszcza w prostych przypadkach wyrażenia wymierne 

• rozwiązuje równania wymierne, podaje i uwzględnia odpowiednie założenia 

 

 

 

 

 



Funkcja wykładnicza i logarytmy 

Uczeń  

• zapisuje daną liczbę w postaci potęgi o danej podstawie i wykładniku rzeczywistym 

• upraszcza wyrażenia, stosując prawa działań na potęgach w prostych przypadkach 

• oblicza wartości funkcji wykładniczej dla podanych argumentów 

• sprawdza, czy podany punkt należy do wykresu danej funkcji wykładniczej 

• wyznacza wzór funkcji wykładniczej na podstawie współrzędnych punktu należącego do wykresu tej funkcji 
oraz szkicuje ten wykres 

• szkicuje wykres funkcji wykładniczej i podaje jej własności  

• szkicuje wykres funkcji wykładniczej, stosując przesunięcie albo symetrię względem osi układu współrzędnych, 
i podaje jej własności 

• oblicza logarytm danej liczby 

• stosuje równości wynikające z definicji logarytmu do prostych obliczeń 

• stosuje twierdzenia o logarytmie iloczynu, ilorazu oraz potęgi do obliczania wartości wyrażeń z logarytmami w 
prostych przypadkach 

• wykorzystuje funkcje wykładniczą do rozwiązywania zadań osadzonych w kontekście praktycznym w prostych 
przypadkach 

 

Ciągi 

Uczeń  

● szkicuje wykres ciągu 

● wyznacza wzór ogólny ciągu, gdy danych jest kilka jego początkowych wyrazów 

● wyznacza wyrazy ciągu spełniające dany warunek (np. przyjmujące daną wartość) – w prostych przypadkach  

● wyznacza wyraz 𝑎𝑛+1 ciągu określonego wzorem ogólnym 

● wyznacza wyrazy ciągu arytmetycznego, gdy dane są jego pierwszy wyraz i różnica  

● wyznacza wzór ogólny ciągu arytmetycznego, gdy dane są dwa jego wyrazy 

● stosuje związek między trzema kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego do wyznaczania wyrazów ciągu 
arytmetycznego  

● sprawdza, czy dany ciąg jest arytmetyczny – w prostych przypadkach 

● oblicza sumę n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego 

● wyznacza wyrazy ciągu geometrycznego, gdy dane są jego pierwszy wyraz i iloraz 

● wyznacza wzór ogólny ciągu geometrycznego, gdy dane są dwa jego wyrazy 

● sprawdza, czy dany ciąg jest geometryczny – w prostych przypadkach 

● oblicza sumę n początkowych wyrazów ciągu geometrycznego 

● wyznacza wartości niewiadomych tak, aby wraz z danymi liczbami tworzyły ciąg arytmetyczny 
lub geometryczny – w prostych przypadkach 

● stosuje własności ciągu arytmetycznego i ciągu geometrycznego w zadaniach różnego typu – w prostych 
przypadkach 

 

 


