
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI 

 Szkoła Branżowa I Stopnia 

KLASA I 

1. Liczby rzeczywiste i wyrażenia algebraiczne 

1) Liczby naturalne, cechy podzielności 

— stosuje cechy podzielności liczby przez 2, 3, 5, 9;  

— wypisuje dzielniki liczby naturalnej;  

— wykonuje dzielenie z resztą liczb naturalnych. 

2) Liczby całkowite, liczby wymierne 

— rozpoznaje wśród podanych liczb liczby całkowite i liczby wymierne;  

— wykonuje działania na liczbach wymiernych;  

— stosuje umowy dotyczące kolejności wykonywania działań. 

3) Rozwinięcie dziesiętne liczby rzeczywistej 

— wyznacza rozwiniecie dziesiętne ułamków zwykłych; 

— zamienia skończone rozwinięcia dziesiętne na ułamki zwykłe;  

— wyznacza wskazaną cyfrę po przecinku liczby podanej w postaci rozwinięcia 

dziesiętnego okresowego. 

4) Potęgi 

— oblicza wartość potęgi liczby o wykładniku naturalnym i całkowitym ujemnym;  

— stosuje twierdzenia o działaniach na potęgach do obliczania wartości wyrażeń.  

5) Pierwiastek kwadratowy, 

— oblicza wartość pierwiastka drugiego stopnia z liczby nieujemnej.  

6) Pierwiastek sześcienny 

— oblicza wartość pierwiastka trzeciego stopnia z liczby rzeczywistej. 

7) Liczby rzeczywiste 

— przedstawia liczby rzeczywiste w różnych postaciach (np. ułamka zwykłego, ułamka 

dziesiętnego okresowego, z użyciem symboli pierwiastków, potęg). 

8) Reguła zaokrąglania 

— zaokrągla liczbę z podaną dokładnością;  

— oblicza błąd przybliżenia danej liczby oraz ocenia, jakie jest to przybliżenie 

z  nadmiarem, czy z niedomiarem. 

9) Błąd bezwzględny i błąd względny przybliżenia 

— rozróżnia pojęcia: błąd bezwzględny, błąd względny przybliżenia;  

— oblicza błąd bezwzględny i błąd względny przybliżenia.  

10) Procenty  

— oblicza procent danej liczby; 



— oblicza, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba;  

— wyznacza liczbę, gdy dany jest jej procent;  

— zmniejsza i zwiększa liczbę o dany procent;  

— stosuje obliczenia procentowe w zadaniach praktycznych; 

— wykonuje obliczenia procentowe, oblicza podatki, zysk z lokat (również złożonych na 

procent składany i na okres krótszy niż rok).  

2. Równania i nierówności 

1) Oś liczbowa 

— interpretuje liczby rzeczywiste na osi liczbowej. 

1) Przedziały liczbowe 

— rozróżnia pojęcia: przedział otwarty, domknięty, lewostronnie domknięty, 

prawostronnie domknięty, nieograniczony;  

— zaznacza przedziały na osi liczbowej;  

— odczytuje i zapisuje symbolicznie przedział zaznaczony na osi liczbowej. 

2) Rozwiązanie równania 

— sprawdza, czy dana liczba jest rozwiązaniem równania.  

3) Równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą 

— rozwiązuje równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą;  

— stosuje równania pierwszego stopnia z jedną niewiadoma do rozwiązywania zadań 

osadzonych w kontekście praktycznym.  

4) Nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą 

— rozwiązuje nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą;  

— zapisuje zbiór rozwiązań nierówności w postaci przedziału. 

3. Funkcje 

1) Sposoby opisywania funkcji 

— przedstawia funkcję za pomocą: opisu słownego, grafu, tabeli, wzoru, wykresu;  

— rozpoznaje wśród danych przyporządkowań te, które opisują funkcje.  

2) Obliczanie wartości funkcji opisanej wzorem 

— oblicza ze wzoru wartość funkcji dla danego argumentu.  

3) Układ współrzędnych 

— zaznacza w układzie współrzędnych na płaszczyźnie punkty o danych współrzędnych;  

— odczytuje współrzędne danych punktów. 

4) Własności funkcji 

— odczytuje z wykresu niektóre własności funkcji (miejsca zerowe, maksymalne przedziały, 

w  których funkcja jest rosnąca, malejąca, ma stały znak, argumenty, dla których funkcja 

przyjmuje w danym przedziale wartość największą lub najmniejszą).  

5) Funkcja liniowa 



— rysuje wykres funkcji liniowej, korzystając z jej wzoru;  

— wyznacza wzór funkcji liniowej na podstawie informacji o tej funkcji lub o jej wykresie;  

— interpretuje współczynniki występujące we wzorze funkcji liniowej;  

— wykorzystuje własności funkcji liniowej do interpretacji zagadnień geometrycznych, 

fizycznych itp. (także osadzonych w kontekście praktycznym).  

6) Wielkości wprost proporcjonalne 

— zapisuje związek miedzy wielkościami wprost proporcjonalnymi.  

7) Algebraiczne metody rozwiązywania układów równań pierwszego stopnia z dwiema 

niewiadomymi 

— rozwiązuje układ równań metodą podstawiania i przeciwnych współczynników;  

— określa, czy dany układ równań jest układem oznaczonym, nieoznaczanym, czy 

sprzecznym;  

— stosuje układy równań do rozwiązywania zadań tekstowych. 

8) Graficzna metoda rozwiązywania układów równań pierwszego stopnia z dwiema 

niewiadomymi 

— rozwiązuje układ równań metodą graficzną; 

— wykorzystuje związek między liczbą rozwiązań układu równań a położeniem dwóch 

prostych. 

4. Planimetria 

1) Kąty w trójkącie 

— klasyfikuje trójkąty ze względu na miary ich kątów oraz długości boków;  

— stosuje twierdzenie o sumie miar kątów wewnętrznych trójkąta do rozwiązywania 

zadań.  

2) Trójkąty przystające 

— rozpoznaje trójkąty przystające oraz stosuje cechy przystawania trójkątów do 

rozwiązywania różnych problemów.  

3) *Trójkąty podobne 

— *rozpoznaje trójkąty podobne oraz stosuje cechy podobieństwa trójkątów do 

rozwiązywania różnych problemów;  

— *oblicza długości boków trójkąta podobnego do danego, mając skalę podobieństwa;  

— *układa odpowiednią proporcję, aby wyznaczyć brakujące długości boków trójkątów 

podobnych.  

4) Wielokąty podobne 

— wykorzystuje zależności między polami i obwodami wielokątów podobnych a skalą 

podobieństwa do rozwiązywania zadań.  

5) Trójkąty prostokątne 

— stosuje twierdzenie Pitagorasa i twierdzenie do niego odwrotne do rozwiązywania 



zadań. 

6) Trójkąty o kątach °45 , °45 , °90  i °30 , °60 , °90 . 

— korzystając z twierdzenia Pitagorasa, wyprowadza zależności ogólne, np. dotyczące 

długości przekątnej kwadratu i długości wysokości trójkąta równobocznego;  

— stosuje wzory na długość przekątnej kwadratu i długość wysokości trójkąta 

równobocznego.  

7) Pole czworokąta 

— oblicza pola czworokątów.  

8) Długość okręgu i pole koła 

— oblicza długość okręgu i pole koła.  

9) Kąty środkowe 

— rozpoznaje kąty środkowe; 

— oblicza długość łuku okręgu i pole wycinka koła.  

10) Kąty wpisane 

— oblicza długość okręgu i pole koła;  

— rozpoznaje kąty środkowe;  

— oblicza długość łuku okręgu i pole wycinka koła;  

— rozpoznaje kąty wpisane;  

— stosuje zależności między kątem środkowym i kątem wpisanym opartym na tym samym 

łuku. 

KLASA II 

1. Funkcje. Funkcja kwadratowa 

1) Wzory skróconego mnożenia  

— używa wzorów skróconego mnożenia: ( ) ( )22 , baba −+ , 22 ba − . 

2) Wykres funkcji kwadratowej 

— szkicuje wykres funkcji kwadratowej, korzystając z jej wzoru.  

3) Postać kanoniczna i ogólna funkcji kwadratowej 

— interpretuje współczynniki występujące we wzorze funkcji kwadratowej w postaci 

kanonicznej i w postaci ogólnej. 

4) Równania kwadratowe 

— rozwiązuje równania kwadratowe z jedną niewiadomą; 

— interpretuje geometrycznie rozwiązania równania kwadratowego. 

5) Postać iloczynowa funkcji kwadratowej 

— interpretuje współczynniki występujące we wzorze funkcji kwadratowej w postaci 

iloczynowej (o ile istnieje). 

6) Nierówności kwadratowe 



— stosuje związek między rozwiązaniem nierówności kwadratowej a znakiem wartości 

odpowiedniej funkcji kwadratowej do rozwiązywania nierówności kwadratowych z jedną 

niewiadomą. 

7) Najmniejsza i największa wartość funkcji kwadratowej w przedziale domkniętym 

— wyznacza wartość najmniejszą i wartość największą funkcji kwadratowej w przedziale 

domkniętym; 

— stosuje własności funkcji kwadratowej do rozwiązywania prostych zadań 

optymalizacyjnych. 

8) Zastosowania funkcji kwadratowej 

— wykorzystuje własności funkcji kwadratowej do interpretacji zagadnień 

geometrycznych, fizycznych itp. (także osadzonych w kontekście praktycznym). 

9) Proporcjonalność odwrotna 

— wskazuje wielkości odwrotnie proporcjonalne; 

— wyznacza współczynnik proporcjonalności; 

— podaje wzór proporcjonalności odwrotnej, znając współrzędne punktu należącego do 

wykresu;  

— szkicuje wykres funkcji f(x) = a/x dla danego a;  

— korzysta ze wzoru i wykresu funkcji f(x) = a/x do interpretacji zagadnień związanych 

z wielkościami odwrotnie proporcjonalnymi.  

2. Trygonometria 

1) Funkcje trygonometryczne 

— wyznacza wartości funkcji sinus, cosinus i tangens kątów ostrych; 

— korzysta z przybliżonych wartości funkcji trygonometrycznych (odczytanych z tablic lub 

obliczonych za pomocą kalkulatora); 

— oblicza miarę kąta ostrego, dla której funkcja trygonometryczna przyjmuje daną wartość 

(miarę dokładną albo – korzystając z tablic lub kalkulatora –przybliżoną). 

2) Związki między funkcjami trygonometrycznymi 

— stosuje proste zależności między funkcjami trygonometrycznymi: 1cossin 22 =+ αα , 
α
αα

cos

sin=tg  

oraz ( ) αα cos90sin =−° . 

3) Zastosowania trygonometrii 

— korzysta z własności funkcji trygonometrycznych w obliczeniach geometrycznych.  

3. Stereometria 

1) Proste i płaszczyzny w przestrzeni 

— wskazuje w wielościanach proste prostopadłe, równoległe i skośne;  

— wskazuje w wielościanach rzut prostokątny danego odcinka. 

2) Kąty w graniastosłupach i ostrosłupach  

— wskazuje w graniastosłupach i ostrosłupach kąty między odcinkami (np. krawędziami, 



krawędziami i przekątnymi), oblicza miary tych kątów;  

— wskazuje w graniastosłupach i ostrosłupach kąt między odcinkami i płaszczyznami 

(między krawędziami i ścianami, przekątnymi i ścianami), oblicza miary tych kątów;  

— wskazuje w graniastosłupach i ostrosłupach kąty między ścianami. 

3) Pole powierzchni i objętość graniastosłupa i ostrosłupa  

— oblicza pola powierzchni i objętości graniastosłupów i ostrosłupów;  

— stosuje związki trygonometryczne do obliczania długości odcinków, miar kątów, pól 

powierzchni i objętości graniastosłupów i ostrosłupów. 

4) Przekroje prostopadłościanów  

— wyznacza przekroje prostopadłościanów. 

5) Kąty w walcach i stożkach  

— rozpoznaje w walcach i w stożkach kąt między odcinkami oraz kąt między odcinkami 

i  płaszczyznami (np. kąt między tworzącymi stożka, kąt między tworzącą a podstawą), 

oblicza miary tych kątów. 

6) Pole powierzchni i objętość walca i stożka 

— oblicza pola powierzchni i objętości walców i stożków;  

— stosuje związki trygonometryczne do obliczania długości odcinków, miar kątów, pól 

powierzchni i objętości walców i stożków. 

7) Kula 

— oblicza pole powierzchni i objętość kuli. 

4. Elementy statystyki opisowe 

1) Średnia arytmetyczna 

— oblicza średnią arytmetyczną danych (także w przypadku danych pogrupowanych);  

— wykorzystuje średnią arytmetyczną do rozwiązywania zadań. 

2) Mediana i *dominanta  

— wyznacza medianę i *dominantę zestawu danych (także w przypadku danych 

pogrupowanych);  

— wykorzystuje medianę i dominantę do rozwiązywania zadań. 

3) Średnia ważona  

— oblicza średnią ważoną (także w przypadku danych pogrupowanych). 

4) Odczytywanie danych statystycznych  

— odczytuje i interpretuje dane przedstawione w postaci diagramów, wykresów i tabel. 


