
Wymagania edukacyjne z matematyki 

Klasa III M+ – zakres rozszerzony 
Program nauczania zgodny z:  

Kurczab M., Kurczab E., Świda E., Program nauczania w liceach i technikach. Zakres Rozszerzony., Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, Warszawa 2012. 

 
Treści nauczania Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący 

Funkcja potę-

gowa 

Uczeń: 

- wypowiada i stosuje twier-

dzenia o potęgach 

- sporządza wykresy funkcji 

potęgowej o dowolnym wy-

kładniku; 

- rozwiązuje proste równa-

nia  i nierówności potęgowe 

Uczeń: 

- rozwiązuje trudniejsze 

równania  i nierówności po-

tęgowe 

 

Uczeń: 

- rozwiązuje złożone równa-

nia i nierówności potęgowe, 

stosując podstawienia. 

Uczeń: 

- rozwiązuje niestandardowe 

równania i nierówności po-

tęgowe. 

Ocenę celującą otrzymuje 

uczeń, którego aktywności 

matematyczne świadczą  

o rozumieniu pojęć na po-

ziomie strukturalnym  

(według: Dyrszlag Z., 

„O poziomach i kontroli ro-

zumienia pojęć matematycz-

nych w procesie dydaktycz-

nym”, WSP, Opole 1978) 

lub wykazał się umiejętno-

ścią rozwiązywania zadań 

pochodzących z olimpiad, 

zawodów lub konkursów ma-

tematycznych dla uczniów li-

ceów (np. przechodząc do 

ich kolejnych etapów). 

Funkcja wykład-

nicza 

- wymienia własności i spo-

rządza wykres funkcji wy-

kładniczej 

- rozwiązuje proste równa-

nia i nierówności wykładni-

cze 

- sporządza wykres funkcji 

której wykres jest przekształ-

ceniem wykresu funkcji wy-

kładniczej przez translację, 

powinowactwo prostokątne, 

symetrię lub symetrię czę-

ściową oraz złożeniem po-

wyższych przekształceń; 

- rozwiązuje trudniejsze 

równania i nierówności wy-

kładnicze 

- rozwiązuje złożone równa-

nia i nierówności wykładni-

cze; 

 

- rozwiązuje niestandardowe 

równania i nierówności wy-

kładnicze 

 

Funkcja logaryt-

miczna 

- wymienia własności i spo-

rządza wykres funkcji loga-

rytmicznej; 

- rozwiązuje proste równa-

nia i nierówności wykładni-

cze; 

 

- sporządza wykres funkcji 

której wykres jest przekształ-

ceniem wykresu funkcji lo-

garytmicznej przez transla-

cję, powinowactwo prosto-

kątne, symetrię lub symetrię 

częściową oraz złożeniem 

powyższych przekształceń; 

-rozwiązuje trudniejsze rów-

nania i nierówności logaryt-

miczne; 

 

 

- rozwiązuje złożone  zada-

nia dotyczące funkcji loga-

rytmicznej 

- wykorzystuje własności 

funkcji logarytmicznej, takie 

jak monotoniczność i różno-

wartościowość przy rozwią-

zywaniu zadań; 

- rozwiązuje niestandardowe  

zadania dotyczące funkcji 

logarytmicznej; 



Równanie prostej 

na płaszczyźnie 

- podaje równanie ogólne 

i kierunkowe prostej; okre-

śla, jaką rolę pełnią współ-

czynniki tych równań; 

- wyznacza równanie pro-

stej, przechodzącej przez 

dane punkty (w postaci kie-

runkowej lub ogólnej); 

- bada równoległość i pro-

stopadłość prostych na pod-

stawie ich równań kierunko-

wych; 

- podaje wzory na współ-

rzędne środka odcinka o da-

nych końcach, odległość 

dwóch danych punktów na 

płaszczyźnie, odległość da-

nego punktu od danej pro-

stej;  

- wykorzystuje znaczenie 

współczynników równania 

kierunkowego prostej przy 

rozwiązywaniu zadań.  

- rozwiązuje proste zadania 

dotyczące równania prostej 

na płaszczyźnie 

- bada równoległość i pro-

stopadłość prostych na pod-

stawie ich równań ogólnych; 

- wykorzystuje znaczenie 

współczynników równania 

ogólnego prostej przy roz-

wiązywaniu zadań;  

- rozwiązuje zadania trud-

niejsze dotyczące równania 

prostej na płaszczyźnie; 

 

- rozwiązuje zadania złożone 

dotyczące równania prostej 

na płaszczyźnie; 

- rozwiązuje niestandardowe 

zadania dotyczące równania 

prostej na płaszczyźnie; 

- zapisuje i stosuje do roz-

wiązania zadania równanie 

parametryczne prostej; 

Prosta i okrąg na 

płaszczyźnie 

- wyznacza punkty wspólne 

prostej i okręgu; 

- bada wzajemne położenie 

prostej i okręgu;  

- rozwiązuje proste zadania 

dotyczące prostej i okręgu 

na płaszczyźnie; 

- rozwiązuje zadania trud-

niejsze dotyczące prostej 

i okręgu na płaszczyźnie; 

- rozwiązuje zadania złożone 

dotyczące prostej i okręgu 

na płaszczyźnie; 

- rozwiązuje niestandardowe 

zadania dotyczące prostej 

i okręgu na płaszczyźnie; 

 

Wzór na pole 

trójkąta w ukła-

dzie współrzęd-

nych 

- zapisuje wzór na pole trój-

kąta w układzie współrzęd-

nych; 

- stosuje wzór na pole trój-

kąta w układzie współrzęd-

nych przy rozwiązywaniu 

prostych zadań;  

 

- stosuje wzór na pole trój-

kąta w układzie współrzęd-

nych przy rozwiązywaniu za-

dań trudniejszych; 

- rozwiązuje złożone zadania 

z wykorzystaniem wzoru na 

pole trójkąta w układzie 

współrzędnych; 

- rozwiązuje niestandardowe  

zadania z wykorzystaniem 

wzoru na pole trójkąta 

w układzie współrzędnych; 



Zadania optyma-

lizacyjne 

- rozwiązuje proste zadania 

optymalizacyjne związane 

z geometrią analityczną z 

wykorzystaniem własności 

funkcji kwadratowej; 

- rozwiązuje proste zadania 

optymalizacyjne związane z 

geometrią analityczną z wy-

korzystaniem rachunku róż-

niczkowego; 

- rozwiązuje trudniejsze za-

dania optymalizacyjne zwią-

zane z geometrią analityczną 

z wykorzystaniem własności 

funkcji kwadratowej lub ra-

chunku różniczkowego; 

- rozwiązuje złożone zadania 

optymalizacyjne związane 

z geometrią analityczną 

z wykorzystaniem własności 

funkcji kwadratowej lub ra-

chunku różniczkowego; 

- rozwiązuje niestandardowe 

zadania optymalizacyjne 

z wykorzystaniem własności 

funkcji kwadratowej lub ra-

chunku różniczkowego; 

Proste i płaszczy-

zny w przestrzeni 

- określa położenie dwóch 

prostych w przestrzeni; 

- określa położenie dwóch 

płaszczyzn w przestrzeni;  

- określa położenie prostej 

i płaszczyzny w przestrzeni; 

- definiuje odległość punktu 

oraz prostej od płaszczyzny; 

- definiuje prostą równole-

głą i prostopadłą do płasz-

czyzny. 

-  podaje twierdzenie o 

trzech prostych prostopa-

dłych; 

- ilustruje i wyznacza kąt po-

między prostą a płaszczyzną 

w figurach przestrzennych; 

- ilustruje i wyznacza kąt 

dwuścienny, kąt liniowy kąta 

dwuściennego w figurach 

przestrzennych; 

- rozwiązuje proste zadania 

dotyczące prostych i płasz-

czyzn w przestrzeni. 

- definiuje rzut prostokątny 

na płaszczyznę; 

- definiuje kąt pomiędzy pro-

stą a płaszczyzną; 

- definiuje kąt dwuścienny 

i kąt liniowy kąta dwuścien-

nego; 

- rozwiązuje trudniejsze za-

dania dotyczące prostych 

i płaszczyzn w przestrzeni. 

- udowadnia twierdzenie 

o trzech prostych prostopa-

dłych; 

- rozwiązuje złożone zadania 

dotyczące prostych i płasz-

czyzn w przestrzeni. 

- rozwiązuje niestandardowe 

zadania dotyczące prostych 

i płaszczyzn w przestrzeni. 

Graniastosłupy 

i ostrosłupy; 

bryły obrotowe 

- definiuje graniastosłup, 

graniastosłup prosty, gra-

niastosłup prawidłowy oraz 

pojęcia z nim związane: 

podstawa, ściana boczna, 

krawędź boczna, krawędź 

- rozwiązuje trudniejsze za-

dania dotyczące brył prze-

strzennych; 

- udowadnia, że wielościa-

nów foremnych jest co naj-

wyżej pięć; 

 

- rozwiązuje złożone zadania 

dotyczące brył przestrzen-

nych; 

- definiuje wielościany du-

alne;  

- wskazuje pary wielościa-

nów dualnych; 

- rozwiązuje niestandardowe  

zadania dotyczące brył prze-

strzennych; 

 



podstawy, wysokość, wierz-

chołek 

- definiuje ostrosłup, ostro-

słup prosty, ostrosłup prawi-

dłowy oraz pojęcia z nim 

związane: podstawa, ściana 

boczna, krawędź boczna, 

krawędź podstawy, wyso-

kość, spodek wysokości, 

wierzchołek. 

- lokalizuje spodek wysoko-

ści ostrosłupa w bryłach o 

zadanych własnościach. 

- definiuje wielościan fo-

remny; rozróżnia i charakte-

ryzuje rodzaje wielościanów 

foremnych;  

- rysuje siatki  ostrosłupów i 

graniastosłupów oraz rozpo-

znaje bryły na podstawie ich 

siatki; 

- podaje twierdzenie Eulera 

dotyczące wielościanów; 

- definiuje  bryłę obrotową; 

- definiuje walec, stożek oraz 

pojęcia z nimi związane: 

podstawa, powierzchnia 

boczna, tworząca, wysokość, 

oś obrotu, przekrój osiowy; 

- definiuje kulę.  

- ilustruje przekroje brył; 

- rozwiązuje proste zadania 

dotyczące brył przestrzen-

nych; 

Zastosowanie ra-

chunku różnicz-

kowego w stereo-

metrii 

- rozwiązuje proste zadania 

optymalizacyjne dotyczące 

graniastosłupów i ostrosłu-

pów z wykorzystaniem ra-

chunku różniczkowego; 

- rozwiązuje trudniejsze za-

dania optymalizacyjne doty-

czące graniastosłupów i 

ostrosłupów z wykorzysta-

niem rachunku różniczko-

wego; 

- rozwiązuje trudniejsze za-

dania optymalizacyjne doty-

czące brył obrotowych z wy-

korzystaniem rachunku róż-

niczkowego 

- rozwiązuje złożone zadania 

optymalizacyjne dotyczące 

- rozwiązuje niestandardowe 

zadania optymalizacyjne do-

tyczące geometrii prze-

strzennej z wykorzystaniem 

rachunku różniczkowego; 

 



- rozwiązuje proste zadania 

optymalizacyjne dotyczące 

brył obrotowych z wykorzy-

staniem rachunku różniczko-

wego; 

geometrii przestrzennej z 

wykorzystaniem rachunku 

różniczkowego; 

Kombinatoryka  - definiuje permutację, wa-

riację, wariację bez powtó-

rzeń, kombinację; 

- podaje wzory na permuta-

cję, wariację, wariację bez 

powtórzeń, kombinację; 

- definiuje symbol Newtona; 

- podaje podstawowe wła-

sności symbolu Newtona 

- rozwiązuje proste zadania 

kombinatoryczne lub doty-

czące symbolu Newtona. 

- wyprowadza wzory na 

liczbę permutacji, wariacji 

oraz kombinacji; 

-udowadnia podstawowe 

własności dotyczące sym-

bolu Newtona; 

-  rozwiązuje trudniejsze za-

dania kombinatoryczne lub 

dotyczące symbolu Newtona. 

-  rozwiązuje złożone zada-

nia kombinatoryczne lub do-

tyczące symbolu Newtona. 

-  rozwiązuje niestandar-

dowe zadania kombinato-

ryczne lub dotyczące sym-

bolu Newtona. 

 

Rachunek praw-

dopodobieństwa 

- definiuje pojęcia: doświad-

czenie losowe, zdarzenie ele-

mentarne, zdarzenie, zdarze-

nie sprzyjające zajściu da-

nego zdarzenia, przestrzeń 

zdarzeń elementarnych, zda-

rzenie pewne, zdarzenie nie-

możliwe, zdarzenia wyklu-

czające się, moc zbioru; 

- zapisuje w sposób for-

malny zbiór zdarzeń elemen-

tarnych danego doświadcze-

nia losowego; 

- podaje aksjomatyczną oraz 

klasyczną definicję prawdo-

podobieństwa; 

- podaje własności prawdo-

podobieństwa wynikające z 

aksjomatycznej definicji 

prawdopodobieństwa; 

- definiuje prawdopodobień-

stwo warunkowe;  

- podaje wzór na prawdopo-

dobieństwo całkowite; 

- udowadnia własności wy-

nikające z aksjomatycznej 

definicji prawdopodobień-

stwa; 

- rozwiązuje trudniejsze za-

dania z rachunku prawdopo-

dobieństwa; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- udowadnia wzór na praw-

dopodobieństwo całkowite; 

- podaje wzór Bayesa; 

- stosuje wzór Bayesa do 

rozwiązywania zadań; 

- definiuje pojęcie niezależ-

ności n zdarzeń; 

- wyprowadza wzór na 

prawdopodobieństwo osią-

gnięcia k sukcesów w sche-

macie n prób Bernoulliego; 

- wyjaśnia ograniczoność 

definicji klasycznej prawdo-

podobieństwa; 

- rozwiązuje złożone zadania 

z rachunku prawdopodo-

bieństwa; 

 

- rozwiązuje niestandardowe 

zadania z rachunku prawdo-

podobieństwa; 

 

 



- definiuje parę zdarzeń nie-

zależnych; 

- definiuje schemat Bernoul-

liego oraz podaje wzór na 

prawdopodobieństwo osią-

gnięcia k sukcesów w sche-

macie n prób Bernoulliego; 

- rozwiązuje proste zadania 

z rachunku prawdopodo-

bieństwa;  

Statystyka - odczytuje dane statystyczne 

zaprezentowane w postaci 

tabel, diagramów czy wykre-

sów; 

- prezentuje dane staty-

styczne w postaci tabel, dia-

gramów czy wykresów; 

- definiuje pojęcia: szereg 

rozdzielczy, rozstęp, średnia 

arytmetyczna, średnia wa-

żona, mediana, moda, wa-

riancja, odchylenie standar-

dowe. 

- rozwiązuje proste zadania 

statystyczne;  

- rozwiązuje trudniejsze za-

dania statystyczne; 

- wyjaśnia różnicę pomiędzy 

średnią arytmetyczną da-

nych liczbowych a średnią 

ze średnich pogrupowanych 

danych liczbowych; 

- rozwiązuje złożone zadania 

statystyczne; 

- rozwiązuje niestandardowe 

zadania 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. 


