Matematyka

Wymagania na poszczególne oceny
kl. III (po gimnazjum)

Zakres podstawowy
oraz zakres podstawowy z rozszerzeniem

Wymagania na poszczególne oceny (liceum 3-letnie)

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Klasa III
Poziom podstawowy:
Dopuszczający

Dostateczny

Dobry

Bardzo dobry

Celujący

GEOMETRIA ANALITYCZNA
RÓWNANIE PROSTEJ
Sprawdza czy punkt
o danych
współrzędnych należy
do prostej opisanej
dowolnym równaniem.
Wyznacza równanie
prostej, gdy zna jej
współczynnik
kierunkowy
i współrzędne
punktu do niej
należącego lub zna
współrzędne
dwóch różnych
punktów do niej
należących.
Wyznacza współrzędne
punktu przecięcia się
prostych.

Bada, za pomocą
równania prostej czy
punkty są współliniowe.
Wyznacza
równanie prostej
przechodzącej
przez dany punkt
i równoległej
(prostopadłej) do danej
prostej, w tym
symetralną odcinka oraz
prostą zawierającą
wysokość trójkąta.

Oblicza odległość punktu
od prostej.
Rozwiązuje zadania
dotyczące figur
geometrycznych
umieszczonych w
układzie współrzędnych,
korzystając z warunku
równoległości i
prostopadłości prostych.

Rozwiązuje zadania
Przeprowadza proste
złożone
dowody twierdzeń
o podwyższonym
z geometrii analitycznej.
stopniu trudności
z geometrii analitycznej.

ODCINKI
Wyznacza współrzędne Wyznacza współrzędne
jednego z końców
środka odcinka.
odcinka, gdy zna
Oblicza długość
współrzędne drugiego
odcinka.
końca i środka odcinka.

Rozwiązuje proste
zadania dotyczące figur
geometrycznych,
w których wykorzystuje
umiejętność obliczania
odległości dwóch
punktów, wyznaczania
środka odcinka.

Rozwiązuje zadania
złożone dotyczące
odcinków w układzie
współrzędnych.

Rozwiązuje nietypowe
zadania złożone
dotyczące odcinków
w układzie
współrzędnych.

Rozwiązuje zadania
złożone dotyczące
symetrii w układzie
współrzędnych.

Rozwiązuje nietypowe
zadania złożone
dotyczące symetrii
w układzie
współrzędnych.

SYMETRIE
Przekształca figury
(punkty, odcinki,
proste, okręgi
i wielokąty) przez
symetrię względem osi
układu współrzędnych
lub względem początku
układu współrzędnych.

Wyznacza współrzędne
punktów należących do
przekształcanych figur,
na podstawie
współrzędnych ich
obrazów.

Przekształca figury
(punkty, odcinki, proste,
okręgi i wielokąty) przez
symetrię względem
danej prostej lub danego
punktu.

STEREOMETRIA
PROSTEiPŁASZCZYZNYwPRZESTRZENI
Rozróżnia proste
prostopadłe, równoległe
i skośne w przestrzeni.
Określa położenie dwóch
płaszczyzn w przestrzeni.
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Określa położenie
prostej i płaszczyzny
w przestrzeni.
Określa położenie dwóch
prostych w przestrzeni.

Wyznacza rzuty
prostokątne różnych
figur płaskich na
płaszczyznę.

Rozwiązuje zadania
złożone dotyczące
prostych i płaszczyzn
w przestrzeni.

Rozwiązuje nietypowe
zadania dotyczące
prostych i płaszczyzn
w przestrzeni.

Matematyka
Wskazuje kąt nachylenia
prostej do płaszczyzny.

Wyznacza rzut
prostokątny punktu,
odcinka, prostej na
płaszczyznę.

Sporządza rzut
graniastosłupa
(ostrosłupa) wraz
z oznaczeniami.

Wskazuje
w wielościanach rzut
prostokątny danego
odcinka na wybraną
ścianę.

WIELOŚCIANY

Oblicza liczbę
wierzchołków, krawędzi,
ścian bocznych i ścian
graniastosłupa
(ostrosłupa).
Rozpoznaje siatki oraz
rzuty wielościanów
foremnych.

Określa, jaką figurą jest
przekrój
prostopadłościanu daną
płaszczyzną.

Rozpoznaje siatki oraz
rzuty wielościanów
foremnych.
Rozpoznaje
w graniastosłupach
i ostrosłupach kąty
między ścianami.

Rozwiązuje
proste
zadania
dotyczące
obliczania pól
powierzchni i objętości
Wyznacza podstawowe wielościanów
(wymagające
związki miarowe
w prostopadłościanie (w wyznaczenia ze związków
miarowych jednej lub
tym sześcianie)
dwóch wielkości
z wykorzystaniem
niezbędnych do
trygonometrii.
obliczeń).
Wskazuje
Wskazuje i oblicza miarę
w graniastosłupach
kąta między przekątną
(ostrosłupach) kąty
graniastosłupa a
między odcinkami (np.
płaszczyzną podstawy
krawędziami,
tego graniastosłupa.
wysokościami,
Wskazuje i oblicza miarę
przekątnymi itp.),
kąta między danym
oblicza miary tych kątów odcinkiem w ostrosłupie
stosując trygonometrię. a płaszczyzną podstawy
tego ostrosłupa.
Oblicza pole
powierzchni i objętość
graniastosłupa prostego
(ostrosłupa) mając dane
odpowiednie wymiary.

Oblicza pola przekrojów
prostopadłościanów,
w tym również mając
dany kąt nachylenia
płaszczyzny przekroju do
jednej ze ścian
prostopadłościanu.

Rozwiązuje złożone
zadania nietypowe
dotyczące wielościanów.

Przeprowadza dowody
Rozwiązuje zadania
twierdzeń dotyczących
z zastosowaniem
związków miarowych w
trygonometrii dotyczące
wielościanach.
obliczania długości
Rozwiązuje zadania
odcinków, miar kątów, z zastosowaniem
pól powierzchni
trygonometrii dotyczące
i objętości wielościanów obliczania długości
odcinków, miar
(wymagające
wyznaczenia ze związków kątów, pól
powierzchni
miarowych trzech
wielkości niezbędnych do i objętości wielościanów
(wymagające
obliczeń).
wyznaczenia ze związków
miarowych czterech lub
więcej wielkości
niezbędnych do obliczeń).

BRYŁY OBROTOWE
Sporządza rzut walca,
stożka i kuli wraz
z oznaczeniami.

Rozwiązuje zadania
Oblicza pole powierzchni
dotyczące obliczania pól i objętość brył
powierzchni i objętości obrotowych złożonych
walca, stożka i kuli
z kilku brył obrotowych.
Oblicza pole
(wymagające
powierzchni i objętość
wyznaczenia ze związków
walca, stożka
miarowych dwóch
i kuli mając dane
wielkości niezbędnych do
odpowiednie wymiary.
obliczeń)
Rysuje przekroje osiowe z zastosowaniem
prostych brył obrotowych twierdzenia Pitagorasa
i oblicza ich pola
lub trygonometrii.
powierzchni.
Stosuje twierdzenie
Pitagorasa i funkcje
trygonometryczne do
obliczania długości
tworzącej, promienia
podstawy, wysokości
stożka (lub walca) na
podstawie przekroju
osiowego.

Rozwiązuje zadania
Rozwiązuje złożone
z zastosowaniem
zadania niestandardowe
trygonometrii dotyczące dotyczące brył
obliczania długości
obrotowych.
odcinków, miar kątów,
Przeprowadza dowody
pól powierzchni
twierdzeń dotyczących
i objętości różnych brył związków miarowych w
obrotowych (wymagające bryłach obrotowych.
wyznaczenia ze związków
miarowych trzech lub
więcej wielkości
niezbędnych do obliczeń).

Rozpoznaje w walcach
i w stożkach kąty
między odcinkami oraz
kąty między odcinkami
i płaszczyznami (np. kąt
rozwarcia stożka, kąt
między tworzącą a
podstawą) oraz oblicza
miary tych kątów.
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Wymagania na poszczególne oceny (liceum 3-letnie)

ELEMENTY STATYSTYKI, KOMBINATORYKA, RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA
ELEMENTY STATYSTYKI
Przedstawia dane
Dobiera sposób
statystyczne za pomocą prezentacji danych
statystycznych stosownie
tabeli, diagramu
słupkowego (pionowego do sytuacji.
lub poziomego), kołowego Odczytuje informacje
lub wykresu w układzie z różnych prezentacji
współrzędnych.
danych statystycznych. Na

Dobiera sposób
prezentacji złożonych
danych statystycznych
stosownie do sytuacji.

Oblicza średnią
zestawu danych.
arytmetyczną, wyznacza
medianę i dominantę,
wariancję i odchylenie
standardowe danych
pogrupowanych na różne
sposoby.

statystycznych

Dokonuje krytycznej
analizy danych
statystycznych. Stawia
i weryfikuje hipotezy.

Analizuje i przetwarza
Rozwiązuje zadania
informacje wynikające
o podwyższonym stopniu
z danych statystycznych. trudności, w których
Odczytuje z różnych
wykorzystuje definicje
ich podstawie wyciąga
Rozwiązuje zadania,
prezentacji danych
wnioski i stawia hipotezy. w których wykorzystuje poznanych parametrów
statystycznych.
statystycznych informacje Oblicza wariancję
definicje poznanych
podane wprost.
i odchylenie standardowe parametrów

Rozwiązuje nietypowe
zadania, w których
wykorzystuje definicje
poznanych parametrów
statystycznych.

KOMBINATORYKA
Stosuje zasadę mnożenia Stosuje zasadę dodawania Potrafi łączyć stosowanie
(w sytuacjach typowych). (w sytuacjach typowych). reguły mnożenia i reguły
dodawania do zliczania
obiektów w prostych
sytuacjach
kombinatorycznych,
niewymagających użycia
wzorów
kombinatorycznych.

Rozwiązuje zadania
Rozwiązuje nietypowe
z kombinatoryki
zadania z kombinatoryki
o podwyższonym stopniu o podwyższonym stopniu
trudności.
trudności.

RACHUNEKPRAWDOPODOBIEŃSTWA
Określa zbiór wszystkich
zdarzeń elementarnych
lub zdarzeń sprzyjających
danemu zdarzeniu
losowemu (w prostych
przypadkach).

Stosuje podstawowe
własności
prawdopodobieństwa
w sytuacjach typowych.

Oblicza
prawdopodobieństwa
Oblicza
zdarzeń korzystając
z klasycznej definicji
prawdopodobieństwa
prawdopodobieństwa (w
zdarzeń korzystając
sytuacjach gdzie trzeba
z klasycznej definicji
prawdopodobieństwa (w zastosować regułę
prostych przypadkach). mnożenia lub dodawania)

Oblicza
prawdopodobieństwa
zdarzeń korzystając
z metody drzewek lub
własności
prawdopodobieństwa.

Rozwiązuje zadania
Rozwiązuje zadania
o podwyższonym stopniu nietypowe dotyczące
trudności dotyczące
prawdopodobieństwa.
zastosowania klasycznej Przeprowadza dowody
definicji
twierdzeń z rachunku
prawdopodobieństwa
prawdopodobieństwa np.
i elementów
dotyczących własności
kombinatoryki takich jak prawdopodobieństwa.
kombinacje lub
permutacje.

Rysuje i opisuje drzewko
jako model przestrzeni
probabilistycznej
doświadczenia losowego
w prostych przypadkach.

Uwaga!
Na lekcjach powtórzeniowych w klasie trzeciej wymagania wobec uczniów będą
zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych działach realizowanego programu.
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Matematyka

Poziom rozszerzony:
Dopuszczający

Dostateczny

Dobry

Bardzo dobry

Celujący

GEOMETRIA ANALITYCZNA
WEKTORY w UKŁADZIE WSPÓŁRZĘDNYCH
Oblicza współrzędne
wektora, gdy zna
współrzędne początku
i współrzędne końca
wektora.
Oblicza współrzędne
początku lub końca
wektora, mając dane
współrzędne wektora
oraz odpowiednio
współrzędne końca
(początku) wektora.
Wyznacza długość
wektora, znając jego
współrzędne.

Oblicza współrzędne
początku lub końca
wektora, mając dane
współrzędne wektora
oraz odpowiednio
współrzędne końca
(początku) wektora.

Zapisuje wskazany
wektor jako wynik
działania na innych
danych wektorach.

Stosuje wektory do
dowodzenia własności
figur.

Rozwiązuje zadania
o podwyższonym stopniu
trudności wykorzystując
własności wektorów.

Rozwiązuje zadania
wykorzystując własności
wektorów.

Wyznacza wektor będący
sumą (różnicą) danych
wektorów lub iloczynem
wektora przez liczbę.
Stosuje własności
wektorów równych
i przeciwnych do
rozwiązywania zadań.
PROSTE i ODCINKI w UKŁADZIE WSPÓŁRZĘDNYCH

Zapisuje równanie
Znajduje równanie
Rozwiązuje zadania
prostej w postaci ogólnej. prostej na podstawie
wieloetapowe z poziomu
Oblicza odległość punktu podanych jej własności. procedur złożonych
od prostej oraz odległość
Bada wzajemne położenie dotyczące prostych oraz
między prostymi
odcinków w układzie
prostych zapisanych
równoległymi.
współrzędnych.
w postaci ogólnej.
Przekształca
Rozwiązuje
zadania
co
równanie prostej
najwyżej dwuetapowe
do wskazanej
z poziomu procedur
postaci.
prostych dotyczące
Rozwiązuje zadania
o charakterze
prostych oraz odcinków
algorytmicznym
w układzie
dotyczące prostych oraz współrzędnych.
odcinków w układzie
współrzędnych.

Rozwiązuje zadania
z parametrem
dotyczące prostych
oraz odcinków w
układzie
współrzędnych.

Rozwiązuje nietypowe
złożone zadania
o podwyższonym stopniu
trudności dotyczące
prostych oraz odcinków
w układzie
współrzędnych.

OKRĘGI w UKŁADZIE WSPÓŁRZĘDNYCH
Odczytuje współrzędne
środka i długość
promienia z równania
okręgu w postaci
kanonicznej.

Rozwiązuje zadania,
w których wykorzystuje
umiejętność wyznaczania
środka okręgu i długości
jego promienia.

Rozwiązuje zadania,
w których wykorzystuje
umiejętność wyznaczania
środka okręgu i długości
jego promienia.

Potrafi napisać równania
okręgu opisanego na
dowolnym trójkącie lub
wpisanego w dowolny
trójkąt.

Rozwiązuje nietypowe
złożone zadania
o podwyższonym stopniu
trudności dotyczące
okręgu, koła

Rozwiązuje zadania
Opisuje i rysuje zbiory
z parametrem dotyczące punktów, opisane
nierównościami lub ich
okręgu lub okręgu
układami, jako sumę,
i prostej, którego
Wyznacza współrzędne
równanie jest zapisane iloczyn i różnicę zbiorów.
punktów wspólnych
Wyznacza równanie
postaci.
2 =dowolnej
ᵅ
Rozwiązuje nietypowe
stycznej do okręgu ᵆ2 + ᵆw
prostej i okręgu.
2, gdy zna współrzędne
Potrafi
napisać
równanie złożone zadania
Wyznacza punkt wspólny
punktu styczności.
stycznej do dowolnego o podwyższonym stopniu
okręgu i prostej, gdy
okręgu, gdy zna punkt
trudności okręgów oraz
Sprawdza położenie
Opisuje
i
rysuje
figury
prosta jest styczna do
należący do tej prostej lub prostych i odcinków
danej prostej względem okręgu.
geometryczne, w tym
w układzie
danego okręgu opisanego
koło jako sumę, iloczyn jej współczynnik
Opisuje i rysuje figury
kierunkowy.
współrzędnych.
równaniem kanonicznym.
i różnicę zbiorów.
geometryczne, w tym
Opisuje i rysuje zbiory
Potrafi zapisać
koło jako sumę, iloczyn Rozwiązuje zadania
nierówność opisującą
i różnicę dla przypadku wieloetapowe z poziomu punktów, opisane
nierównościami lub
koło, gdy zna
procedur złożonych
dwóch zbiorów.
współrzędne środka
dotyczące okręgów oraz układami dwóch
Rozwiązuje zadania co
nierówności, jako sumę,
i długość promienia koła.
prostych i odcinków
najwyżej dwuetapowe
iloczyn i różnicę zbiorów.
w
układzie
Rozwiązuje zadania
z poziomu procedur
współrzędnych.
Rozwiązuje zadania
o charakterze
prostych dotyczące
z parametrem dotyczące
algorytmicznym
okręgów oraz
okręgów oraz prostych
dotyczące okręgów oraz prostych i odcinków w
i odcinków w układzie
prostych i odcinków
układzie
współrzędnych.
w układzie
współrzędnych.
współrzędnych.
Potrafi napisać
równanie okręgu, gdy
zna współrzędne jego
środka i długość
promienia.
Bada położenie danego
punktu względem
danego okręgu lub koła.

Zamienia równanie
ogólne okręgu na
kanoniczne.

Sprawdza położenie
prostej i okręgu, gdy
prosta i okrąg podane
są w dowolnej postaci.
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Wymagania na poszczególne oceny (liceum 3-letnie)
PRZEKSZTAŁCENI w UKŁADZIE WSPÓŁRZĘDNYCH
Wyznacza współrzędne Wyznacza współrzędne Wyznacza równanie osi
punktów w symetrii
punktów w symetrii
symetrii, środka symetrii
względem osi OX, OY lub względem danej prostej lub środka
początku układu
lub punktu oraz
jednokładności.
współrzędnych oraz
jednokładności względem
jednokładności względemdanego punktu.
początku układu
współrzędnych.

Wykorzystuje własności
przekształceń do
rozwiązywania
wieloetapowych zdań.

Wykorzystuje własności
przekształceń do
rozwiązywania
nietypowych
wieloetapowych zdań.

GRANICA i POCHODNA FUNKCJI
GRANICA FUNKCJI
Oblicza granicę właściwą Oblicza granicę funkcji
funkcji w punkcie (w
w punkcie.
prostych przypadkach). Oblicza granice funkcji
Oblicza granice funkcji
w nieskończoności.
w nieskończoności
Oblicza granice
w prostych przypadkach. prawostronne

Bada na podstawie
Rozwiązuje zadania
Rozwiązuje nietypowe
definicji, istnienie granicy z parametrem dotyczące zadania, w tym
granicy funkcji w punkcie. z parametrem, dotyczące
funkcji w punkcie.
granicy funkcji.
Bada na podstawie
Rozwiązuje zadania
definicji, istnienie granicy z parametrem dotyczące Rozwiązuje nietypowe
granicy funkcji
funkcji
zadania, w tym
w nieskończoności.
w nieskończoności.
z parametrem, dotyczące
asymptot wykresu funkcji.
Oblicza granice
Rozwiązuje zadania

Odczytuje z wykresu
funkcji jej granice
jednostronne w danym
punkcie.

i lewostronne funkcji
w punkcie w prostych
przypadkach funkcji
wymiernych.

Odczytuje z wykresu
funkcji asymptoty
poziome i pionowe.

Wyznacza równania
asymptot pionowych
i poziomych wykresu
funkcji (proste
przypadki).

Wskazuje na wykresie
punkty nieciągłości
funkcji.
Oblicza granice
funkcji w punkcie,
korzystając z ciągłości
funkcji w punkcie.

Sprawdza ciągłość
Bada ciągłość funkcji
nieskomplikowanych
zdefiniowanych wzorami,
funkcji w punkcie lub
w tym wzorami
przedziale domkniętym. „klamerkowymi”, w
Wykorzystuje twierdzenia danych punktach lub
dotyczące funkcji ciągłych przedziale domkniętym.
w punkcie (sumy, różnicy,
iloczynu, ilorazu).

Oblicza pochodne funkcji
typu f(x)= xn, nᵾᵄ
oraz funkcji
wielomianowych.

Wyznacza pochodne
funkcji wielomianowych
i wymiernych na
podstawie twierdzeń
o działaniach na
pochodnych (iloczynu
funkcji i stałej c, sumy,
różnicy funkcji).

prawostronne
i lewostronne funkcji
w punkcie.

z parametrem dotyczące
granic jednostronnych
funkcji w punkcie.

Wyznacza równania
asymptot pionowych
i poziomych wykresu
funkcji.

Wyznacza równania
asymptot ukośnych
wykresu funkcji.

CIĄGŁOŚĆ FUNKCJI
Rozwiązuje zadania
z parametrem dotyczące
ciągłości funkcji
w punkcie lub przedziale
domkniętym.

Rozwiązuje nietypowe
zadania, w tym
z parametrem, dotyczące
ciągłości funkcji w
punkcie lub przedziale
domkniętym.

POCHODNA FUNKCJI

Wyznacza równanie
stycznej do wykresu
funkcji wielomianowej
w danym punkcie.

Wyznacza równanie
stycznej do wykresu
funkcji w danym
punkcie.

Oblicza z definicji
pochodne funkcji
w danym punkcie.

Rozwiązuje zadania
Rozwiązuje nietypowe
z parametrem dotyczące zadania, w tym
pochodnej funkcji.
z parametrem, dotyczące
pochodnej funkcji.
Rozwiązuje zadania

Wyznacza równanie
stycznej do wykresu
z parametrem dotyczące
funkcji w danym punkcie stycznej do wykresu
równoległej lub
funkcji.
prostopadłej do danej
prostej albo
przechodzącej przez dany
punkt.

Rozwiązuje nietypowe
zadania, w tym
z parametrem, dotyczące
stycznej do wykresu
funkcji.

ZASTOSOWANIA POCHODNEJ
Bada znak pochodnej
Bada znak pochodnej
Bada znak pochodnej
i wyznacza przedziały,
i wyznacza przedziały,
i wyznacza
w których funkcja
w których prosta funkcja przedziały, w których
wielomianowa stopnia wielomianowa wyższych funkcja jest rosnąca
trzeciego jest rosnąca lub stopni lub prosta funkcja lub malejąca.
wymierna jest rosnąca lub Wyznacza ekstrema
malejąca.
malejąca.
Wyznacza ekstrema
funkcji wielomianowych
funkcji wielomianowych
trzeciego stopnia.
Wyznacza najmniejszą
i największą wartość
funkcji w przedziale
liczbowym, korzystając
z wyznaczonych
ekstremów lokalnych
oraz przedziałów
monotoniczności funkcji
dla funkcji
wielomianowych stopnia
trzeciego.
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Wyznacza ekstrema
prostych funkcji
wielomianowych
wyższych stopni
i prostych funkcji
wymiernych.
Wyznacza najmniejszą
i największą wartość
funkcji w przedziale
liczbowym, korzystając
z wyznaczonych
ekstremów lokalnych
oraz przedziałów

i wymiernych.

Rozwiązuje zadania
z parametrem
dotyczące
monotoniczności funkcji
i rachunku pochodnych.

Bada istnienie
ekstremów, w tym
w zadaniach
Rozwiązuje nietypowe
z parametrem, także
zadania, w tym
w punktach, w których nie z parametrem, dotyczące
wartości najmniejszej
istnieje pochodna.
i największej funkcji
Rozwiązuje zadania
z parametrem dotyczące w przedziale domkniętym
funkcji i rachunku
wartości najmniejszej
pochodnych.
i największej funkcji

Wyznacza najmniejszą
i największą wartość
funkcji w przedziale
liczbowym, korzystając
z wyznaczonych
ekstremów lokalnych
oraz przedziałów
monotoniczności funkcji. w przedziale
domkniętym funkcji i
Bada przebieg
rachunku pochodnych.
zmienności funkcji
wielomianowych

Rozwiązuje nietypowe
zadania, w tym
z parametrem,
dotyczące
monotoniczności funkcji
i rachunku
pochodnych.

Bada przebieg

Rozwiązuje nietypowe
zadania, w tym
z parametrem, dotyczące
badania przebiegu

Matematyka
Bada przebieg
zmienności funkcji
wielomianowej
stopnia trzeciego
Rozwiązuje zadania
optymalizacyjne
prowadzące do funkcji
wielomianowych co
najwyżej trzeciego
stopnia.

monotoniczności funkcji
dla prostych funkcji
wielomianowych
wyższych stopni
i prostych
funkcji
wymiernych.

i funkcji wymiernych.
Rozwiązuje zadania
optymalizacyjne
prowadzące do funkcji
wielomianowych lub
funkcji wymiernych.

Bada przebieg
zmienności funkcji
prostych funkcji
wielomianowych
wyższych stopni
i prostych funkcji
wymiernych.

zmienności funkcji
wielomianowych
i funkcji wymiernych
w skomplikowanych
przypadkach.

zmienności funkcji.
Rozwiązuje nietypowe
zadania optymalizacyjne.

Rozwiązuje zadania
optymalizacyjne
prowadzące do
złożonych funkcji
wielomianowych lub
wymiernych.

Rozwiązuje zadania
optymalizacyjne
prowadzące do
prostych funkcji
wielomianowych lub
prostych funkcji
wymiernych.
STEREOMETRIA
PROSTE i PŁASZCZYZNY w PRZESTRZENI
Rozróżnia proste
Określa położenie prostej Wyznacza rzuty
Rozwiązuje złożone
prostopadłe, równoległe i płaszczyzny
prostokątne różnych figur zadania dotyczące
i skośne w przestrzeni. w przestrzeni.
płaskich na płaszczyznę. prostych i płaszczyzn
w przestrzeni.
Określa położenie dwóch Określa położenie dwóch

Rozwiązuje nietypowe
zadania dotyczące
prostych i płaszczyzn
w przestrzeni.

płaszczyzn w przestrzeni. prostych w przestrzeni.
Wyznacza rzut
prostokątny punktu,
odcinka, prostej na
płaszczyznę.

Wskazuje kąt nachylenia
prostej do płaszczyzny.

WIELOŚCIANY
Rozróżnia rodzaje
Rozróżnia rodzaje
Sporządza rysunki
graniastosłupów i opisuje wielościanów i opisuje ich graniastosłupów
zaznaczając na nich
ich własności
własności.
wskazane kąty lub
Rozróżnia rodzaje
Sporządza rysunki
przekroje.
ostrosłupów i opisuje ich graniastosłupów
własności

zaznaczając na nich
przekroje płaszczyznami
Sporządza rysunki
prostopadłymi do
graniastosłupów
zaznaczając na nich kąty podstaw.
między krawędziami,
Sporządza rysunki
krawędziami
ostrosłupów zaznaczając
i przekątnymi oraz
na przekroje osiowe.
przekątnymi i podstawą. Oblicza pole powierzchni

Sporządza rysunki
Rozwiązuje nietypowe
wielościanów zaznaczając zadania dotyczące pola
na nich wskazane kąty lub powierzchni i objętości
wielościanów oraz ich
przekroje osiowe.
przekrojów.
Rozwiązuje zadania

Sporządza rysunki
o podwyższonym stopniu
ostrosłupów zaznaczając trudności dotyczące pola
na nich wskazane kąty lub powierzchni i objętości
przekroje.
graniastosłupa oraz jego
przekroju.
Rozwiązuje zadania

dotyczące pola
Rozwiązuje zadania
powierzchni i objętości o podwyższonym stopniu
graniastosłupa oraz jego trudności dotyczące pola
przekroju wykorzystując powierzchni i objętości
i objętość
Sporządza rysunki
ostrosłupa oraz jego
ostrosłupów zaznaczając graniastosłupów prostych poznane twierdzenia
przekroju.
wykorzystując poznane i funkcje
na nich kąty między
trygonometryczne
krawędziami bocznymi twierdzenia i funkcje
i podstawą oraz ścianami trygonometryczne kąta (wymagające
wyznaczenia ze związków
ostrego w trójkącie
bocznymi i podstawą.
miarowych co najmniej
prostokątnym
oraz
Oblicza pole powierzchni
trzech wielkości
proste
przypadki
i objętość
niezbędnych do obliczeń).
przekrojów.
graniastosłupów prostych
Oblicza pole powierzchni Rozwiązuje zadania
stosując poznane
dotyczące pola
i objętość ostrosłupów
twierdzenia i funkcje
trygonometryczne kąta prostych wykorzystując powierzchni i objętości
ostrosłupa oraz jego
poznane twierdzenia
ostrego w trójkącie
przekroju wykorzystując
i funkcje
prostokątnym.
poznane twierdzenia
trygonometryczne
kąta
Oblicza pole
i funkcje
ostrego w trójkącie
powierzchni i objętość
trygonometryczne
prostokątnym
oraz
ostrosłupów prostych
(wymagające
przekroje
osiowe.
stosując poznane
wyznaczenia ze związków
twierdzenia
miarowych co najmniej
i funkcje
trzech wielkości
trygonometryczne kąta
niezbędnych do obliczeń).
ostrego w trójkącie
prostokątnym.
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Wymagania na poszczególne oceny (liceum 3-letnie)
BRYŁY OBROTOWE
Sporządza rysunki brył
obrotowych zaznaczając
na nich przekroje osiowe
i kąty między odcinkami
i płaszczyznami.

Sporządza rysunki brył
obrotowych zaznaczając
na nich wskazane
przekroje i kąty.

Oblicza skalę
podobieństwa brył
obrotowych podobnych.

Rozwiązuje zadania
Oblicza pole powierzchni dotyczące pola
i objętość bryły obrotowej powierzchni i objętości
Oblicza pole powierzchni stosując poznane
brył obrotowych oraz ich
i objętość bryły obrotowej twierdzenia i funkcje
przekrojów
stosując poznane
trygonometryczne kąta wykorzystując poznane
twierdzenia i funkcje
ostrego w trójkącie
twierdzenia i funkcje
trygonometryczne kąta prostokątnym oraz
trygonometryczne.
ostrego w trójkącie
przekroje osiowe
prostokątnym.

Wykorzystuje
podobieństwo brył
obrotowych do
rozwiązywania zadań ze
stereometrii.

Rozwiązuje nietypowe
zadania dotyczące pola
powierzchni i objętości
brył obrotowych oraz ich
przekrojów.

Rozwiązuje zadania
o podwyższonym stopniu
trudności dotyczące pola
powierzchni i objętości
brył obrotowych oraz ich
przekrojów.

ELEMENTY STATYSTYKI, KOMBINATORYKA, RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA
ELEMENTY STATYSTYKI
Przedstawia dane
Dobiera sposób
statystyczne za pomocą prezentacji danych
tabeli, diagramu
statystycznych stosownie
słupkowego (pionowego do sytuacji.
lub poziomego), kołowego Odczytuje informacje
lub wykresu w układzie z różnych prezentacji
współrzędnych.
danych statystycznych. Na
Odczytuje z różnych
prezentacji danych
statystycznych informacje
podane wprost. Na ich
podstawie wyciąga
wnioski i stawia hipotezy.

Dobiera sposób
prezentacji złożonych
danych statystycznych
stosownie do sytuacji.

Dokonuje krytycznej
analizy danych
statystycznych. Stawia
i weryfikuje hipotezy.

Analizuje i przetwarza
informacje wynikające
z danych statystycznych.
Falsyfikuje hipotezy.

Rozwiązuje zadania
o podwyższonym stopniu
trudności, w których
wykorzystuje definicje
poznanych parametrów
statystycznych.

ich podstawie wyciąga
wnioski i stawia hipotezy. Rozwiązuje zadania,
Wyznacza rozstęp danych w których wykorzystuje
liczbowych.
definicje poznanych
parametrów
statystycznych.

Rozwiązuje nietypowe
zadania, w których
wykorzystuje definicje
poznanych parametrów
statystycznych.

Oblicza średnią
arytmetyczną, wyznacza
medianę i dominantę,
wariancję i odchylenie
standardowe danych
pogrupowanych na różne
sposoby.
KOMBINATORYKA
Wyznacza liczbę
permutacji zbioru nelementowego.

Rozwiązuje typowe
Rozwiązuje zadania
zadania kombinatoryczne, kombinatoryczne,
wykorzystując
wykorzystując
permutacje, kombinacje
Oblicza wartość symbolu permutacje.
albo wariacje.
Newtona.
Rozwiązuje proste
równania, w których
Wyznacza liczbę kwystępują liczby zapisane
elementowych wariacji
za pomocą symbolu
bez powtórzeń i
z powtórzeniami zbioru n Newtona.

Rozwiązuje zadania
kombinatoryczne
o podwyższonym stopniu
trudności, wykorzystując
permutacje, kombinacje
i wariacje.

Rozwiązuje nietypowe
zadania kombinatoryczne,
wykorzystując
permutacje, kombinacje
i wariacje.

-elementowego.

Rozwiązuje typowe
zadania kombinatoryczne,
Wyznacza liczbę kelementowych kombinacji wykorzystując wariacje.
zbioru n-elementowego. Rozwiązuje typowe
zadania kombinatoryczne,
wykorzystując
kombinacje.
RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA
Oblicza częstość
występowania
określonych wyników na
podstawie
przeprowadzonego
doświadczenia lub
uzyskanych informacji.

Wyznacza sumę,
iloczyn i różnicę
zdarzeń losowych w
danym
doświadczeniu losowym.

Stosuje regułę mnożenia
i regułę dodawania do
Opisuje możliwe wyniki zliczania obiektów
danego doświadczenia w prostych zadaniach
losowego
Wskazuje zdarzenia

Opisuje zdarzenia
elementarne, przestrzeń
zdarzeń elementarnych
i zdarzenia losowe,
używając języka zbiorów.

Potrafi dobrać
odpowiedni model do
obliczenia mocy
przestrzeni zdarzeń
elementarnych i mocy
losowe wykluczające się. zdarzenia losowego.
Wyznacza liczbę
wszystkich możliwych
Opisuje doświadczenia Wyznacza
wyników doświadczenia wieloetapowe w wybrany prawdopodobieństwo
losowego oraz liczbę
zdarzenia losowego,
sposób.
wyników danego
wykorzystując wzory na
Oblicza
zdarzenia losowego
liczbę permutacji, wariacji
prawdopodobieństwo
w tym doświadczeniu.
bez powtórzeń, wariacji
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Rozwiązuje zadania
Rozwiązuje nietypowe
o podwyższonym stopniu zadania dotyczące
trudności dotyczące
wyznaczania
wyznaczania
prawdopodobieństwa
prawdopodobieństwa
zdarzenia.
zdarzenia.
Rozwiązuje nietypowe
zadania, w których
Rozwiązuje zadania
o podwyższonym stopniu wykorzystuje
prawdopodobieństwo
trudności, w których
warunkowe
wykorzystuje
prawdopodobieństwo
i prawdopodobieństwo
warunkowe
całkowite.
i prawdopodobieństwo
całkowite.

Matematyka
Podaje przykład
zdarzenia niemożliwego
i zdarzenia pewnego
w danym doświadczeniu
losowym.

zdarzeń losowych,
wykorzystując wybrane
metody.

Oblicza
prawdopodobieństwo
sumy i iloczynu zdarzeń
Wyznacza zdarzenie
w niezbyt
przeciwne do danego
skomplikowanych
zdarzenia losowego
w danym doświadczeniu przypadkach.
losowym.
Opisuje proste
doświadczenie losowe za
pomocą tabelki lub
drzewa.

z powtórzeniami
i kombinacji.
Rozwiązuje zadania,
w których wykorzystuje
klasyczną definicję
prawdopodobieństwa,
wzór na
prawdopodobieństwo
całkowite lub
prawdopodobieństwo
warunkowe.

Wyznacza w prostych
przypadkach
prawdopodobieństwo
zdarzenia losowego,
stosując wybraną metodę.
Wyznacza
prawdopodobieństwo
warunkowe, korzystając
z definicji.

Uwaga!
Na lekcjach powtórzeniowych w klasie trzeciej wymagania wobec uczniów będą
zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych działach realizowanego programu.
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