
Klasa II. Matematyka podstawowa. 

Przekształcanie wykresów funkcji 
 
Założone osiągnięcia ucznia 
Uczeń potrafi: 

• na podstawie wykresu funkcji y = f(x) naszkicować wykres funkcji y = f(x + a); 
• na podstawie wykresu funkcji y = f(x) naszkicować wykres funkcji y = f(x) + b; 
• na podstawie wykresu funkcji y = f(x) naszkicować wykres funkcji y = f (x + a) + b; 
• na podstawie wykresu funkcji y = f(x) naszkicować wykres funkcji y = –f(x); 
• na podstawie wykresu funkcji y = f(x) naszkicować wykres funkcji y = f(–x); 
• na podstawie wykresu funkcji y = f(x) naszkicować wykres funkcji y = –f(–x). 

 
Równania i nierówności z wartością bezwzględną 
 
Założone osiągnięcia ucznia 
Uczeń potrafi: 

• zastosować interpretację geometryczną wartości bezwzględnej; 
• zaznaczyć na osi liczbowej zbiory opisane za pomocą równań i nierówności typu  

|x – a| ≥ b; 
• zapisać nierówność (równanie) z wartością bezwzględną, znając zbiór rozwiązań tej 

nierówności (tego równania). 
 
 
Funkcja kwadratowa  
 
Założone osiągnięcia ucznia 
Uczeń potrafi: 

• odróżnić wzór funkcji kwadratowej od wzorów innych funkcji; 
• sporządzić wykres funkcji kwadratowej i podać jej własności na podstawie wykresu; 
• wyznaczać współrzędne wierzchołka paraboli i wzór funkcji kwadratowej w postaci ka-

nonicznej; 
• przekształcać wykresy funkcji kwadratowych; 
• wyznaczyć wzór ogólny funkcji kwadratowej o zadanych własnościach lub na podsta-

wie jej wykresu; 
• wyznaczyć miejsca zerowe funkcji kwadratowej i wzór funkcji kwadratowej w postaci 

iloczynowej; 
• sprawnie przekształcać wzór funkcji kwadratowej (z postaci ogólnej do postaci kano-

nicznej, z postaci iloczynowej do postaci kanonicznej itd.); 



 
 

 

• interpretować informacje występujące we wzorze funkcji kwadratowej w postaci ka-
nonicznej, ogólnej i postaci iloczynowej (o ile istnieje); 

• sprawnie rozwiązywać równania i nierówności kwadratowe oraz interpretować je gra-
ficznie, zapisywać rozwiązania odpowiednich nierówności w postaci sumy przedziałów; 

• rozwiązywać zadania tekstowe prowadzące do równań i nierówności kwadratowych; 
• wyznaczyć wartość najmniejszą i wartość największą funkcji kwadratowej w przedziale  

domkniętym; 
• rozwiązywać zadania (w tym również umieszczone w kontekście praktycznym) prowa-

dzące  
do badania funkcji kwadratowej (zadania optymalizacyjne); 

• rozwiązywać równania dwukwadratowe; 
• analizować zjawiska z życia codziennego, opisane wzorem lub wykresem funkcji kwa-

dratowej; 
• opisać dane zjawisko za pomocą wzoru funkcji kwadratowej. 

 
Geometria płaska – okręgi i koła 

 
Założone osiągnięcia ucznia 
Uczeń potrafi: 

• określać wzajemne położenie prostej i okręgu; 
• określać wzajemne położenie dwóch okręgów; 
• stosować twierdzenia dotyczące kątów wpisanych, środkowych i dopisanych; 
• opisać okrąg na trójkącie, wpisać okrąg w trójkąt, wyznaczyć promień okręgu wpisa-

nego  
w trójkąt prostokątny i w trójkąt równoramienny; wyznaczyć promień okręgu opisa-
nego  
na trójkącie prostokątnym i na trójkącie równoramiennym, znając długości boków trój-
kąta; 

• stosować twierdzenie o stycznej i siecznej oraz o kącie między styczną a cięciwą. 
 
Trygonometria 
 
Założone osiągnięcia ucznia 
Uczeń potrafi: 

• wyznaczyć wartości funkcji trygonometrycznych dowolnego kąta; 
• korzystać z przybliżonych wartości funkcji trygonometrycznych (odczytanych z tablic 

lub obliczonych za pomocą kalkulatora); 
• obliczyć miarę kąta ostrego, dla której funkcja trygonometryczna przyjmuje daną war-

tość (miarę dokładną albo – korzystając z tablic lub kalkulatora – przybliżoną); 
• rozwiązywać zadania geometryczne z wykorzystaniem funkcji trygonometrycznych; 



 
 

 

• obliczyć pozostałe wartości funkcji trygonometrycznych, jeśli jest znana jedna z nich; 
• stosować wzory redukcyjne. 

 
 
Geometria analityczna 
 
Założone osiągnięcia ucznia 
Uczeń potrafi: 

• obliczyć odległość dwóch punktów w układzie współrzędnych; 
• wyznaczyć współrzędne środka odcinka; 
• wyznaczyć równanie prostej przechodzącej przez dwa dane punkty (w postaci kierun-

kowej  
lub ogólnej); 

• zbadać równoległość i prostopadłość prostych na podstawie ich równań kierunkowych; 
• wyznaczyć równanie prostej, która jest równoległa lub prostopadła do danej prostej w 

postaci kierunkowej (lub ogólnej) i przechodzi przez dany punkt; 
• obliczyć współrzędne punktu przecięcia dwóch prostych; oraz współrzędne punktów 

wspólnych prostej i paraboli; 
• wyznaczać równanie okręgu; 
• rozwiązywać zadania z geometrii analitycznej z wykorzystaniem poznanych wzorów. 

 
 
Geometria płaska. Rozwiązywanie trójkątów, pole koła, pole trójkąta 
 
Założone osiągnięcia ucznia 
Uczeń potrafi: 

• stosować twierdzenie sinusów i twierdzenie cosinusów do rozwiązywania trójkątów 
oraz w innych zadaniach geometrycznych; 

• zastosować twierdzenie o polach trójkątów podobnych w rozwiązywaniu zadań; 
• zastosować wzór na pole koła i pole wycinka koła w rozwiązywaniu zadań; 
• obliczyć pole figury, wykorzystując podział tej figury na rozłączne części; 
• stosować poznane wzory do obliczania pól trójkątów; 
• stosować wzory na pole trójkąta do wyznaczania wielkości występujących w tych wzo-

rach (np. wysokości, długości promienia koła wpisanego w trójkąt, długości promienia 
okręgu opisanego na trójkącie). 

 
 
 
 
 



 
 

 

Wielomiany 
 
Założone osiągnięcia ucznia 
Uczeń potrafi: 

• odróżnić wielomian od innego wyrażenia; 
• dodać, odjąć i pomnożyć wielomiany; 
• podzielić wielomian przez dwumian liniowy (również metodą schematu Hornera); 
• rozłożyć wielomian na czynniki, stosując poznane wzory skróconego mnożenia, grupo-

wanie wyrazów oraz wyłączanie wspólnego czynnika poza nawias; 
• rozwiązywać proste równania wielomianowe; 
• stosować twierdzenie Bezouta w rozkładzie wielomianu na czynniki i w rozwiązywaniu 

równań; 
• sprawnie rozwiązywać równania wielomianowe; 
• rozwiązywać zadania tekstowe prowadzące do równań wielomianowych; 
• rozwiązywać zadania dotyczące wielomianów, w których potrafi zastosować poznane 

definicje i twierdzenia; 
• rozwiązywać zadania na dowodzenie dotyczące własności wielomianów. 

 
 


