
Klasa II. Matematyka – poziom podstawowy. 
Funkcja liniowa 
Założone osiągnięcia ucznia 
Uczeń potrafi: 

• wskazać wielkości wprost proporcjonalne oraz określić współczynnik 
proporcjonalności; 

• zastosować proporcjonalność prostą w rozwiązywaniu zadań; 
• sporządzić wykres funkcji liniowej i odczytać własności funkcji na podstawie jej 

wykresu; 
• znaleźć wzór funkcji liniowej o zadanych własnościach; 
• wykorzystać interpretację współczynników występujących we wzorze funkcji liniowej 

w rozwiązywaniu zadań; 
• wyznaczyć wzór funkcji liniowej, której wykres jest równoległy (prostopadły) do 

wykresu danej funkcji liniowej; 
• stosować pojęcie funkcji liniowej do opisywania zjawisk z życia codziennego; 
• naszkicować wykres równania pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi; 
• rozwiązywać układy równań pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi oraz 

interpretować je graficznie; 
• rozwiązywać zadania tekstowe prowadzące do układów równań liniowych. 

 
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 

kanonicznej; 
• przekształcać wykresy funkcji kwadratowych; 
• wyznaczyć wzór ogólny funkcji kwadratowej o zadanych własnościach lub na 

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

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

kanonicznej, z postaci iloczynowej do postaci kanonicznej itd.); 
• interpretować informacje występujące we wzorze funkcji kwadratowej w postaci 

kanonicznej, ogólnej i postaci iloczynowej (o ile istnieje); 
• sprawnie rozwiązywać równania i nierówności kwadratowe oraz interpretować je 

graficznie, 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) 
prowadzące do badania funkcji kwadratowej (zadania optymalizacyjne); 

• rozwiązywać układy równań prowadzące do równań kwadratowych; 
• analizować zjawiska z życia codziennego, opisane wzorem lub wykresem funkcji 

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

 
Geometria płaska – czworokąty 
Założone osiągnięcia ucznia 
Uczeń potrafi: 

• posługiwać się własnościami czworokątów w rozwiązywaniu zadań; 
• stosować poznane twierdzenia w rozwiązywaniu zadań dotyczących wielokątów; 
• stosować funkcje trygonometryczne w rozwiązywaniu zadań geometrycznych 

dotyczących czworokątów; 
• stosować własności podobieństwa figur w rozwiązywaniu zadań, w tym 

umieszczonych w kontekście praktycznym. 
 
Geometria płaska – pole czworokąta 
Założone osiągnięcia ucznia 
Uczeń potrafi: 

• stosować poznane wzory do obliczania pól wielokątów; 
• stosować twierdzenie dotyczące pól figur podobnych, w tym również umieszczonych 

w kontekście praktycznym (np. dotyczących planu, mapy, skali mapy); 
• rozwiązywać zadania z zastosowaniem pól figur płaskich, również z wykorzystaniem 

funkcji trygonometrycznych. 
 
Wielomiany  
Założone osiągnięcia ucznia 
Uczeń potrafi: 

• odróżnić wielomian od innego wyrażenia; 
• dodać, odjąć i pomnożyć wielomiany; 
• rozłożyć wielomian na czynniki, stosując poznane wzory skróconego mnożenia, 

grupowanie wyrazów oraz wyłączanie wspólnego czynnika poza nawias; 
• rozwiązywać proste równania wielomianowe; 
• rozwiązywać zadania tekstowe prowadzące do prostych równań wielomianowych. 

 
 
 

 



Ułamki algebraiczne. Równania wymierne 
Założone osiągnięcia ucznia 
Uczeń potrafi: 

• wyznaczyć dziedzinę ułamka algebraicznego; 
• skracać, rozszerzać, dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić ułamki algebraiczne; 
• rozwiązywać proste równania wymierne prowadzące do równań liniowych lub 

kwadratowych; 
• rozwiązywać zadania tekstowe prowadzące do prostych równań wymiernych; 

• szkicować wykres funkcji y = 
x
a , dla danego a ≠ 0; 

• omówić własności funkcji y = 
x
a , dla danego a ≠ 0; 

• przekształcić wykres funkcji y = 
x
a  (stosując poznane przekształcenia wykresów 

funkcji); 

• korzystać ze wzoru i wykresu funkcji y = 
x
a  do interpretacji zagadnień związanych z 

wielkościami odwrotnie proporcjonalnymi. 
 
Ciągi  
Założone osiągnięcia ucznia 
Uczeń potrafi: 

• określać ciąg wzorem ogólnym; 
• wyznaczać wyrazy ciągu określonego wzorem ogólnym; 
• narysować wykres ciągu i podać własności tego ciągu na podstawie wykresu; 
• zbadać monotoniczność ciągu; 
• zbadać, czy dany ciąg jest ciągiem arytmetycznym; 
• wyznaczyć ciąg arytmetyczny na podstawie wskazanych danych; 
• wyznaczyć sumę n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego; 
• rozwiązywać zadania tekstowe z wykorzystaniem własności ciągu arytmetycznego; 
• zbadać, czy dany ciąg jest ciągiem geometrycznym; 
• wyznaczyć ciąg geometryczny na podstawie wskazanych danych; 
• wyznaczyć sumę n początkowych wyrazów ciągu geometrycznego; 
• rozwiązywać zadania tekstowe z wykorzystaniem własności ciągu geometrycznego; 
• rozwiązywać zadania stosując wzory na n-ty wyraz i sumę n początkowych wyrazów 

ciągu arytmetycznego i ciągu geometrycznego, również umieszczone w kontekście 
praktycznym; 

• stosować procent prosty i procent składany w zadaniach dotyczących 
oprocentowania lokat i kredytów. 

 


