
Klasa II . Matematyka rozszerzona. 

1. 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 (podać opis 
matematyczny zjawiska w postaci wzoru funkcji liniowej, odczytać informacje z wykresu lub 
wzoru, zinterpretować je, przeanalizować, przetworzyć); 
• rozwiązywać równania i nierówności z jedną niewiadomą oraz interpretować je graficznie; 
• przeprowadzić dyskusję liczby rozwiązań równania liniowego z parametrem; 
• stosować poznane metody rozwiązywania układów równań liniowych z dwiema 
niewiadomymi (w tym metodę wyznacznikową);  
• przeprowadzić dyskusję liczby rozwiązań układu dwóch równań liniowych z dwiema 
niewiadomymi z parametrem;  
• rozwiązywać zadania tekstowe prowadzące do równań i nierówności liniowych z jedną 
niewiadomą oraz układów równań stopnia pierwszego z dwiema niewiadomymi;  
• graficznie przedstawiać równania i nierówności liniowe z dwiema niewiadomymi oraz 
opisywać podane zbiory za pomocą układów równań i nierówności liniowych z dwiema 
niewiadomymi; 
• rozwiązywać algebraicznie i interpretować graficznie równania, nierówności oraz układy 
równań pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi z wartością bezwzględną.  
 

2. 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);  
• stosować wzory Viète’a;  



• 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;  
• rozwiązywać równania i nierówności kwadratowe z wartością bezwzględną i interpretować 
je graficznie;  
• korzystając ze wzorów Viète’a oraz własności funkcji kwadratowej, rozwiązywać równania i 
nierówności kwadratowe z parametrem;  
• przeprowadzić dyskusję liczby rozwiązań równania kwadratowego z parametrem i 
wartością bezwzględną;  
• udowodnić niektóre własności funkcji kwadratowej z wykorzystaniem definicji (np. 
parzystość, monotoniczność w przedziale);  
• rozwiązywać zadania na dowodzenie dotyczące funkcji kwadratowej lub równania 
kwadratowego.  
 
3.Geometria płaska – czworokąty 
Założone osiągnięcia ucznia  
Uczeń potrafi:  
• posługiwać się własnościami czworokątów w rozwiązywaniu zadań;  
• stosować twierdzenie o okręgu wpisanym w czworokąt i opisanym na czworokącie;  
• stosować poznane twierdzenia w rozwiązywaniu zadań dotyczących wielokątów;  
• stosować funkcje trygonometryczne w rozwiązywaniu zadań geometrycznych dotyczących 
czworokątów;  
• stosować własności jednokładności i podobieństwa figur w rozwiązywaniu zadań, również 
umieszczonych w kontekście praktycznym;  
• rozwiązywać zadania na dowodzenie dotyczące własności czworokątów.  
 
4.Geometria płaska – pole czworokąta 
Założone osiągnięcia ucznia  
Uczeń potrafi:  
• stosować poznane wzory do obliczania pól wielokątów;  
• stosować twierdzenie dotyczące pól figur podobnych, również występujących w kontekście 
praktycznym (np. dotyczących planu, mapy, skali mapy);  
• rozwiązywać zadania z zastosowaniem pól figur płaskich, również z wykorzystaniem funkcji 
trygonometrycznych.  
 
5.Wielomiany. Funkcje wielomianowe 
Założone osiągnięcia ucznia  
Uczeń potrafi:  
• odróżnić wielomian od innego wyrażenia;  
• sprawnie wykonywać działania na wielomianach;  



• sprawnie rozkładać wielomiany na czynniki;  
• sprawnie rozwiązywać równania i nierówności wielomianowe (w tym z wartością 
bezwzględną);  
• rozwiązywać zadania tekstowe prowadzące do równań i nierówności wielomianowych;  
• rozwiązywać zadania dotyczące wielomianów, w których potrafi zastosować poznane 
definicje i twierdzenia;  
• rozwiązywać zadania na dowodzenie dotyczące własności wielomianów.  
 
6. Ułamki algebraiczne. Funkcje wymierne 
Założone osiągnięcia ucznia  
Uczeń potrafi:  
• wyznaczyć dziedzinę ułamka algebraicznego;  
• skracać, rozszerzać, dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić ułamki algebraiczne;  
• rozwiązywać proste równania wymierne;  
• rozwiązywać proste nierówności wymierne; 
• rozwiązywać zadania tekstowe prowadzące do prostych równań wymiernych;  
• odróżnić na podstawie wzoru funkcję wymierną od innej funkcji;  
• wyznaczać dziedzinę funkcji wymiernej;  
• podać przykład funkcji wymiernej o danej dziedzinie;  
• posługiwać się wielkościami odwrotnie proporcjonalnymi;  
• posługiwać się wykresem proporcjonalności odwrotnej;  
• rysować wykresy funkcji homograficznych (w tym z wartością bezwzględną) i na ich 
podstawie opisywać własności funkcji;  
• rozwiązywać zadania dotyczące własności funkcji homograficznej;  
• rozwiązywać równania wymierne z parametrem (w tym także z wartością bezwzględną), w 
których wykorzystuje się wykres funkcji homograficznej (interpretacja graficzna równania);  
• rozwiązywać zadania dotyczące różnych własności funkcji wymiernych.  
 
7. Ciągi  
Założone osiągnięcia ucznia  
Uczeń potrafi:  
• określać ciąg wzorem ogólnym;  
• wyznaczać wyrazy ciągu określonego wzorem ogólnym;  
• określać ciąg wzorem rekurencyjnym;  
• wyznaczać wyrazy ciągu określonego wzorem rekurencyjnym;  
• 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;  
• wykazać na podstawie definicji, że dana liczba jest granicą ciągu;  
• obliczać granice ciągów zbieżnych;  
• obliczać granice niewłaściwe ciągów rozbieżnych do nieskończoności;  
• odróżniać ciąg geometryczny od szeregu geometrycznego;  
• badać warunek istnienia sumy szeregu geometrycznego;  
• obliczać sumę szeregu geometrycznego;  
• zamieniać ułamek okresowy na zwykły;  
• stosować wzór na sumę szeregu geometrycznego w zadaniach (rozwiązywanie równań, 
nierówności, zadań geometrycznych itp.).  
 

8. Trygonometria  
Założone osiągnięcia ucznia  
Uczeń potrafi:  
• zamienić miarę łukową kąta na miarę stopniową i odwrotnie;  
• rysować wykresy funkcji trygonometrycznych i na ich podstawie określać własności tych 

funkcji;  
• przekształcać wykresy funkcji trygonometrycznych;  
• rozwiązywać proste równania i nierówności trygonometryczne;  
• sprawnie operować poznanymi wzorami w dowodzeniu tożsamości trygonometrycznych 

oraz innych zadaniach;  
• rozwiązywać równania i nierówności trygonometryczne z zastosowaniem poznanych 

wzorów. 


