
Wymagania edukacyjne z matematyki 

Klasa III – zakres podstawowy 

 
Program nauczania zgodny z:  
Kurczab M., Kurczab E., Świda E., Program nauczania w liceach i technikach. Zakres podstawowy., Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, Warszawa 2012. 

 

Treści kształcenia Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący 

Potęgi Uczeń: 

– oblicza potęgi o wykładni-

kach wymiernych; 

– podaje prawa działań na po-

tęgach, rozwiązywaniu proste 

zadania dotyczące działań na 

potęgach;  

Uczeń: 

- rozwiązuje trudniejsze zada-

nia dotyczące działań na potę-

gach; 

 

Uczeń: 

- rozwiązuje złożone zadania 

dotyczące działań na potęgach; 

Uczeń: 

- rozwiązuje niestandardowe 

zadania dotyczące działań na 

potęgach; 

Ocenę celującą 

otrzymuje uczeń, 

którego aktyw-

ności matema-

tyczne świadczą 

o rozumieniu po-

jęć na poziomie 

strukturalnym  

(według: Dyrsz-

lag Z., „O pozio-

mach i kontroli 

rozumienia po-

jęć matematycz-

nych w procesie 

dydaktycznym”, 

WSP, Opole 

1978) lub wyka-

zał się umiejęt-

nością rozwiązy-

wania zadań po-

chodzących z 

olimpiad, zawo-

dów lub konkur-

sów matematycz-

nych dla 

uczniów liceów 

(np. przechodząc 

do ich kolejnych 

etapów) 

Funkcja wykład-

nicza 

- definiuje własności o wykres 

funkcji wykładniczej, 

- rozwiązuje proste równania 

wykładnicze; 

- rysuje wykres funkcji wykład-

niczej powstały w wyniku prze-

kształcenia wykresu funkcji 

y=ax w translacji, symetrii, a 

także w złożeniu powyższych 

przekształceń 

-rozwiązuje trudniejsze równa-

nia i nierówności wykładnicze; 

-stosuje złożone równania 

i nierówności wykładnicze w 

rozwiązywaniu zadań dotyczą-

cych własności funkcji wykład-

niczych oraz innych zagadnień 

(np. ciągów); 

 

-rozwiązuje niestandardowe 

równania i nierówności wy-

kładnicze w połączeniu z in-

nymi działami matematyki; 

 

Logarytm - rozwiązuje proste równania 

logarytmiczne 

 Oblicza logarytm liczby do-

datniej; 

-zna i stosuje wzory na: loga-

rytm iloczynu, logarytm ilo-

razu, logarytm potęgi o wy-

kładniku naturalnym; 

- przekształca wyrażenia za-

wierające logarytmy, stosując 

poznane twierdzenia o logaryt-

mach; 

 

- rozwiązuje złożone równania 

logarytmiczne; 

 

- rozwiązuje niestandardowe 

zadania dotyczące logaryt-

mów; 

  



Równanie prostej, 

Współrzędne 

środka odcinka, 

równoległość i 

prostopadłość 

prostych, odle-

głość punktu od 

prostej; 

- podaje równanie ogólne i kie-

runkowe prostej, wie jaką rolę 

pełnią współczynniki tych rów-

nań; 

- wyznacza równanie prostej 

przechodzącej przez dwa dane 

punkty (w postaci kierunkowej 

lub ogólnej); 

- bada równoległość i prosto-

padłość prostych na podstawie 

ich równań kierunkowych; 

- wyznacza równanie prostej, 

która jest równoległa lub pro-

stopadła do prostej danej w po-

staci kierunkowej i przechodzi 

przez dany punkt; 

- oblicza współrzędne punktu 

przecięcia dwóch prostych; 

- wyznacza współrzędne środka 

odcinka; 

- oblicza odległość dwóch 

punktów; 

- oblicza odległość punktu od 

prostej; 

 oblicza współrzędne środka 

odcinka o danych końcach 

(wyznaczyć współrzędne jed-

nego z końców odcinka, ma-

jąc dane współrzędne środka 

odcinka i współrzędne dru-

giego końca); 

 na podstawie równania kie-

runkowego prostej podaje 

miarę kąta nachylenia tej 

prostej do osi OX; 

- bada równoległość i prosto-

padłość prostych na podstawie 

ich równań ogólnych; 

- wyznacza równanie prostej, 

która jest równoległa lub pro-

stopadła do prostej danej w po-

staci ogólnej i przechodzi przez 

dany punkt; 

- rozwiązuje trudniejsze zada-

nia dotyczące równania pro-

stej, współrzędnych środka od-

cinka, odległości punktu od 

prostej, równoległości i prosto-

padłość prostych;  

 oblicza współrzędne środka 

ciężkości trójkąta 

 wyznacza obraz figury geo-

metrycznej (punktu, odcinka, 

trójkąta, prostej itp.) w syme-

trii osiowej względem dowol-

nej prostej oraz w symetrii 

środkowej względem dowol-

nego punktu 

 rozwiązuje trudniejsze zada-

nia z geometrii analitycznej, 

w których wykorzystuje wie-

dzę o wektorach i prostych; 

 

- rozwiązuje złożone zadania 

dotyczące równania prostej, 

współrzędnych środka odcinka, 

odległości punktu od prostej, 

równoległości i prostopadłość 

prostych; 

  

- rozwiązuje niestandardowe 

zadania dotyczące równania 

prostej, współrzędnych środka 

odcinka, odległości punktu od 

prostej, równoległości i prosto-

padłość prostych; 

 

 

Wektor 

 

-oblicza współrzędne wektora, 

gdy dane są współrzędne po-

czątku i końca tego wektora; 

-wyznacza na podstawie współ-

rzędnych wektora i współrzęd-

nych końca (początku) 

-rozwiązuje trudniejsze zada-

nia dotyczące wektorow; 

 

-rozwiązuje złożone zadania 

dotyczące wektorow; 

 

-rozwiązuje niestandardowe 

zadania dotyczące wektorow; 

 

 



wektora, współrzędne początku 

(końca) tego wektora; 

 oblicza długość wektora (dłu-

gość odcinka); 

 definiuje wektory równe oraz 

wektory przeciwne; 

 oblicza współrzędne wektora 

będącego sumą (różnicą) 

dwóch danych wektorów; 

 mnoży wektor przez liczbę; 

Proste i płaszczy-

zny w przestrzeni 

 

- określa położenie dwóch 

płaszczyzn w przestrzeni; 

- określa położenie dwóch pro-

stych w przestrzeni; 

- określa położenie prostej i 

płaszczyzny w przestrzeni; 

- rozumie pojęcie kąta dwu-

ściennego, poprawnie posłu-

guje się terminem „kąt liniowy 

kąta dwuściennego”; 

- definiuje pojęcie kąta pomię-

dzy prostą a płaszczyzną; 

-  podaje twierdzenie o trzech 

prostych prostopadłych; 

- wyznacza kąt pomiędzy pro-

stą a płaszczyzną w figurach 

przestrzennych; 

- definiuje rzut prostokątny na 

płaszczyznę; 

- definiuje kąt pomiędzy prostą 

a płaszcznna 

-definiuje kąt dwuścienny, a 

także kąt liniowy kąta dwu-

ściennego; 

 

 rozwiązuje zlozone zadania 

dotyczące prostych i płaszczyzn 

w przestrzeni; 

- rozwiązuje niestandardowe 

zadania dotyczące prostych i 

płaszczyzn w przestrzeni; 

 

Graniastosłupy i 

ostrosłupy; bryły 

obrotowe 

-definiuje pojęcie graniasto-

słupa oraz pojęcia z nim zwią-

zane: podstawa, ściana boczna, 

krawędź podstawy, krawędź 

boczna, wysokość graniasto-

słupa, wierzchołek graniasto-

słupa; 

- definiuje pojęcie graniasto-

słupa prostego i pojęcie gra-

niastosłupa 

 prawidłowego 

-definiuje pojęcie ostrosłupa 

oraz pojęcia z nim związane: 

-wyznacza przekroje brył - roz-

wiązuje trudniejsze zadania do-

tyczące brył przestrzennych; 

 

 

 

 

-rozwiazuje zlozone zadania 

geometryczne dotyczące brył 

przestrzennych, 

-wykorzystuje pojęcie figur po-

dobnych w zadaniach dotyczą-

cych objętości; 

 

- rozwiazuje niestandardowe 

zadania dotyczące brył prze-

strzennych; 

 



ściana boczna, krawędź boczna 

krawędź podstawy, podstawa, 

wysokość ostrosłupa, wierz-

chołki ostrosłupa; 

- definiuje pojęcie ostrosłupa 

prawidłowego; 

- definiuje pojęcie wielościanu 

foremnego, rozróżnia ich ro-

dzaje i potrafi je scharaktery-

zować; 

- rysuje siatki podstawowych 

ostrosłupów i graniastosłupów 

oraz rozpoznawać figury na 

podstawie ich siatki; 

- definiuje pojęcie figury obro-

towej; 

- definiuje pojęcie walca, 

stożka, oraz pojęcia z nimi 

związane: podstawy, po-

wierzchnia boczna, tworząca, 

wysokość, oś obrotu, przekrój 

osiowy; 

-definiuje pojęcie kuli; 

- rozwiązuje łatwe zadania do-

tyczące brył przestrzennych; w 

szczególności potrafi wykorzy-

stać pojęcie kąta dwuścien-

nego, kąta pomiędzy prostą a 

płaszczyzną, a także zależności 

trygonometryczne do oblicza-

nia pola powierzchni i objęto-

ści wielościanów i brył obroto-

wych; 

- oblicza długości krawędzi, 

wysokości i inne charaktery-

styczne odcinki w graniastosłu-

pach ostrosłupach i figurach 

obrotowych; 

  



Elementy kombi-

natoryki i ra-

chunku prawdo-

podobieństwa 

-zlicza obiekty w prostych sytu-

acjach kombinatorycznych, 

niewymagających użycia wzo-

rów kombinatorycznych; 

 stosuje regułę mnożenia i re-

gułę dodawania; 

 definiuje terminy: doświad-

czenie losowe, zdarzenie ele-

mentarne, przestrzeń zdarzeń 

elementarnych, zdarzenie, 

zdarzenie pewne, zdarzenie 

niemożliwe, zdarzenia wyklu-

czające się; 

 podaje twierdzenie o praw-

dopodobieństwie klasycznym; 

 definiuje własności prawdo-

podobieństwa i stosuje je w 

rozwiązaniach prostych za-

dań; 

 okresla (skończoną) prze-

strzeń zdarzeń elementarnych 

danego doświadczenia loso-

wego i obliczyć jej moc; 

 okresla jakie zdarzenia ele-

mentarne sprzyjają danemuz-

darzeniu 

 definiuje pojęcie prawdopo-

dobieństwa klasycznego, 

 rozwiazuje proste zadania 

dotyczące prawdopodobień-

stwa klasycznego; 

– rozwiązuje trudniejsze zada-

nia z kombinatoryki i rachunku  

 prawdopodobieństwa;  

 

- rozwiązuje złożone zadania 

kombinatoryczne; 

-oblicza prawdopodobieństwo 

zdarzenia doświadczenia wie-

loetapowego. 

- rozwiązuje niestandardowe 

zadania kombinatoryczne; 

 

  



Elementy staty-

styki opisowej 

 

 

- odczytuje dane statystyczne 

zaprezentowane w postaci ta-

bel, diagramów czy wykresów; 

- prezentuje dane statystyczne 

w postaci tabel, diagramów czy 

wykresów; 

- definiuje pojęcia statystyczne: 

średnia arytmetyczna, średnia 

ważona, mediana, moda, wa-

riancja, odchylenie standar-

dowe i wyznacza je. 

- dobiera odpowiednie wielko-

ści statystyczne wynikające z 

treści zadania; 

-rozwiązuje trudniejsze zada-

nia dotyczące statystyki opiso-

wej; 

 

-rozwiązuje złożone zadania 

statystyczne; 

 

-rozwiązuje niestandarowe za-

dania statystyczne; 

 

 

 
Zakłada się, że uczeń spełnia wymagania edukacyjne z matematyki określone na poprzednich etapach edukacji i aktywnie korzysta z nich przy rozwiązywaniu 

zadań. 

 

Klasyfikację poziomów trudności zadań matematycznych opracowano według: Dyrszlag Z., O poziomach i kontroli rozumienia pojęć matematycznych w pro-

cesie dydaktycznym”, WSP, Opole 1978. 

1. Zadanie proste ma na celu kontrolę rozumienia wszystkich pojęć w danym zadaniu na poziomie definicyjnym oraz zastosowanie wiadomości w sytuacjach 

typowych.  

2. Zadanie trudniejsze dodatkowo wymaga od ucznia wykazania się rozumieniem pojęć w nim występujących na poziomie lokalnej komplikacji oraz zastosowanie 

analizowanych wiadomości w sytuacjach nietypowych tj. np. takich, w których na dane pojęcie narzucono dodatkowe warunki. 

3. Zadanie złożone dodatkowo weryfikuje umiejętność ucznia do sprawnego łączenia wiadomości z co najmniej kilku działów matematyki i stosowania ich do 

sytuacji problemowych, sprawność rachunkową oraz stałą kontrolę wszystkich warunków zadania na każdym etapie jego rozwiązania.  

4. Zadanie niestandardowe dodatkowo sprawdza rozumienie przez ucznia zawartych w zadaniu pojęć na poziomie uogólnienia, uwzględnia zastosowanie pozna-

nej wiedzy do sytuacji problemowych, których rozwiązanie polega na konieczności abstrakcyjnego uogólnienia poznanych wiadomości lub twórczej aktywności 

matematycznej. 

 


