
Wymagania edukacyjne z matematyki 

Klasa III – zakres podstawowy – liceum czteroletnie 
 
Program nauczania zgodny z: 

Kurczab M., Kurczab E., Świda E., Matematyka. Solidnie od podstaw. Program nauczania w liceach i technikach. Zakres Podstawowy., Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 

Warszawa 2020. 

 
Treści nauczania Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący 

Ułamki algebra-

iczne. 

Równania wy-

mierne 

Uczeń:  

 

– zna pojecie ułamka alge-

braicznego jednej zmiennej 

– potrafi wyznaczyć dzie-

dzinę ułamka algebraicz-

nego 

– potrafi podać przykład 

ułamka algebraicznego 

o zadanej dziedzinie 

– potrafi wykonywać działa-

nia na ułamkach algebra-

icznych, takie jak: skraca-

nie ułamków, rozszerzanie 

ułamków, dodawanie, odej-

mowanie, mnożenie i dzie-

lenie ułamków algebraicz-

nych, określając warunki 

wykonalności tych działań 

– potrafi wykonywać działa-

nia łączne na ułamkach al-

gebraicznych 

– zna definicję równania wy-

miernego 

– potrafi rozwiązywać proste 

równania wymierne 

– wie, jaką zależność między 

dwiema wielkościami 

zmiennymi, nazywamy pro-

porcjonalnością odwrotną 

potrafi wskazać współczyn-

nik proporcjonalności 

Uczeń: 

 

– potrafi rozwiązywać zadania 

tekstowe prowadzące do 

prostych równań wymier-

nych 

– rozwiązuje zadania z zasto-

sowaniem proporcjonalności 

odwrotnej 

– potrafi rozwiązywać proste 

zadania z parametrem doty-

czące funkcji homograficznej 

Uczeń: 

 

– potrafi sprawnie wykonywać 

działania łączne na ułam-

kach algebraicznych 

– potrafi rozwiązywać równa-

nia wymierne 

– potrafi rozwiązywać zadania 

dotyczące własności funkcji 

wymiernej (w tym z parame-

trem) 

– potrafi napisać wzór funkcji 

homograficznej na podstawie 

informacji o jej wykresie 

– potrafi rozwiązywać zadania 

tekstowe prowadzące do 

równań wymiernych 

Uczeń: 

 

– potrafi rozwiązywać zada-

nia na dowodzenie z zasto-

sowaniem ułamków alge-

braicznych (w tym zadania 

dotyczące związków pomię-

dzy średnimi: arytme-

tyczną, geometryczną, 

średnią kwadratową) 

– potrafi rozwiązywać rów-

nania z wartością bez-

względną 

– potrafi rozwiązywać rów-

nania wymierne z parame-

trem 

 

 

Ocenę celującą otrzymuje 

uczeń, którego aktywności 

matematyczne świadczą o 

rozumieniu pojęć na pozio-

mie strukturalnym  

(według: Dyrszlag Z., „O 

poziomach i kontroli rozu-

mienia pojęć matematycz-

nych w procesie dydaktycz-

nym”, WSP, Opole 1978) 

lub wykazał się umiejętno-

ścią rozwiązywania zadań 

pochodzących z olimpiad, 

zawodów lub konkursów 

matematycznych dla 

uczniów liceów (np. prze-

chodząc do ich kolejnych 

etapów). 



– zna definicję funkcji homo-

graficznej 𝑦 =
𝑎𝑥+𝑏

𝑐𝑥+𝑑
, gdzie 

𝑐 ≠ 0 𝑖 𝑎𝑑 − 𝑐𝑑 ≠ 0 

– potrafi przekształcić wzór 

funkcji 𝑦 =
𝑎𝑥+𝑏

𝑐𝑥+𝑑
, gdzie 

𝑐 ≠ 0 𝑖 𝑎𝑑 − 𝑐𝑑 ≠ 0, do 

postaci 𝑦 =
𝑘

𝑥−𝑝
+ 𝑞,gdzie 

𝑥 − 𝑝 ≠ 0 

– potrafi naszkicować wzór 

funkcji 𝑦 =
𝑘

𝑥−𝑝
+ 𝑞,gdzie 

𝑥 − 𝑝 ≠ 0 

– potrafi wyznaczyć prze-

działy monotoniczności 

funkcji 𝑦 =
𝑘

𝑥−𝑝
+ 𝑞,gdzie 

𝑥 − 𝑝 ≠ 0 

Ciągi – zna definicję ciągu (ciągu 

liczbowego) 

– potrafi wyznaczyć dowolny 

wyraz ciągu liczbowego 

określonego wzorem ogól-

nym 

– wyznacza kolejne wyrazy 

ciągu, gdy danych jest 

kilka jego początkowych 

– potrafi narysować wykres 

ciągu liczbowego określo-

nego wzorem ogólnym 

– potrafi podać przykłady 

ciągów liczbowych mono-

tonicznych 

– zna definicję ciągu arytme-

tycznego 

– potrafi podać przykłady 

ciągów arytmetycznych; 

– potrafi zbadać na podsta-

wie definicji, czy dany ciąg 

określony wzorem ogólnym 

jest arytmetyczny 

– wyznacza wyraz 𝑎𝑛+1 ciągu 

określonego wzorem ogól-

nym 

– bada w prostych przypad-

kach czy ciąg liczbowego jest 

rosnący czy malejący 

– potrafi wyznaczyć wyrazy 

ciągu o podanej wartości 

– wyznacza wzór ogólny ciągu 

mając danych kilka jego wy-

razów 

– potrafi wykorzystać średnią 

arytmetyczną do obliczenia 

wyrazu środkowego ciągu 

arytmetycznego; 

– stosuje własności ciągu aryt-

metycznego do rozwiązywa-

nia zadań tekstowych 

– wyznacza wzór ogólny ciągu 

arytmetycznego, mając dane 

dowolne dwa jego wyrazy 

– potrafi wyprowadzić wzór na 

sumę n kolejnych początko-

wych wyrazów ciągu geome-

trycznego 

– stosuje średnią geome-

tryczną do rozwiązywania 

zadań 

– wyznacza wartość parametru 

tak, aby ciąg był geome-

tryczny 

– potrafi rozwiązywać zadania 

„mieszane” dotyczące cią-

gów arytmetycznych i geo-

metrycznych; 

– potrafi określić ciąg wzorem 

rekurencyjnym 

– potrafi wyznaczyć wyrazy 

ciągu określonego wzorem 

rekurencyjnym 

– rozwiązuje zadania związane 

z kredytami, również umiesz-

czone w kontekście praktycz-

nym 

- rozwiązuje zadania nie-

standardowe dotyczące cią-

gów arytmetycznych i geo-

metrycznych;  

 



– wyznacza wzór ogólny 

ciągu arytmetycznego, ma-

jąc dany pierwszy wyraz i 

różnicę 

– zna i potrafi stosować w 

rozwiązywaniu zadań wzór 

na n-ty wyraz ciągu aryt-

metycznego;  

– zna i potrafi stosować w 

rozwiązywaniu zadań wzór 

na sumę n kolejnych po-

czątkowych wyrazów ciągu 

arytmetycznego; 

– zna definicję ciągu geome-

trycznego; 

– potrafi podać przykłady 

ciągów geometrycznych 

– potrafi zbadać na podsta-

wie definicji, czy dany ciąg 

określony wzorem ogólnym 

jest geometryczny; 

– wyznacza wzór ogólny 

ciągu geometrycznego, ma-

jąc dany pierwszy wyraz i 

iloraz 

– zna i potrafi stosować w 

rozwiązywaniu zadań wzór 

na n-ty wyraz ciągu geo-

metrycznego;  

– zna i potrafi stosować wzór 

na sumę n kolejnych po-

czątkowych wyrazów ciągu 

geometrycznego; 

– potrafi stosować procent 

prosty i składany w zada-

niach dotyczących opro-

centowania lokat i kredy-

tów; 

– oblicza wysokość kapitału 

przy różnym okresie kapi-

talizacji 

– wyznacza wzór ogólny ciągu 

geometrycznego, mając dane 

dowolne dwa jego wyrazy 

– potrafi wykorzystać średnią 

geometryczną do obliczenia 

wyrazu środkowego ciągu 

geometrycznego; 

– potrafi wyznaczyć ciąg aryt-

metyczny (geometryczny) na 

podstawie wskazanych da-

nych; 

– stosuje własności ciągu geo-

metrycznego do rozwiązywa-

nia zadań tekstowych 

– potrafi rozwiązywać proste 

zadania „mieszane” doty-

czące ciągów arytmetycznych 

i geometrycznych; 

– wyznacza początkowe wyrazy 

ciągu określone rekurencyj-

nie 

– wyznacza wzór rekurencyjny 

ciągu, mając dany wzór 

ogólny 

– oblicza oprocentowanie lo-

katy 

– określa okres oszczędzania 

– bada, ile wyrazów danego 

ciągu jest większych/mniej-

szych od danej liczby 



Kombinatoryka - zna regułę dodawania 

oraz regułę mnożenia; 

- zna pojęcie permutacji 

zbioru i umie stosować 

wzór na liczbę permutacji; 

- zna pojęcie wariacji z po-

wtórzeniami i bez powtó-

rzeń i umie stosować wzory 

na liczbę takich wariacji; 

- zna pojęcie kombinacji i 

umie stosować wzór na 

liczbę kombinacji; 

-rozwiązuje proste zadania 

kombinatoryczne z zastoso-

waniem poznanych wzo-

rów; 

- stosuje regułę mnożenia 

do wyznaczenia liczby wy-

ników doświadczenia speł-

niających dany warunek  

- przedstawia drzewo ilu-

strujące zbiór wyników da-

nego doświadczenia 

- wypisuje permutacje da-

nego zbioru 

- oblicza liczbę permutacji 

elementów danego zbioru 

- przeprowadza obliczenia, 

stosując definicję silni 

- oblicza liczbę wariacji bez 

powtórzeń  

- oblicza liczbę wariacji z 

powtórzeniami 

- stosuje regułę dodawania 

do wyznaczenia liczby wy-

ników doświadczenia speł-

niających dany warunek 

- zna symbol Newtona 

- oblicza wartość symbolu 

Newtona 

- wykorzystuje permutacje do 

rozwiązywania zadań 

- wykorzystuje wariacje bez 

powtórzeń do rozwiązywania 

zadań 

- wykorzystuje wariacje z po-

wtórzeniami do rozwiązywa-

nia zadań 

- wykorzystuje podstawowe 

pojęcia kombinatoryki do 

rozwiązywania zadań 

- umie rozwiązywać zadania 

kombinatoryczne o średnim 

stopniu trudności 

- oblicza liczbę możliwych 

sytuacji, spełniających okre-

ślone kryteria, z wykorzysta-

niem reguły mnożenia i do-

dawania (także łącznie) oraz 

wzorów na liczbę: permuta-

cji, kombinacji i wariacji 

- oblicza liczbę możliwych 

sytuacji, spełniających 

określone kryteria, z wyko-

rzystaniem reguły mnożenia 

i dodawania (także łącznie) 

oraz wzorów na liczbę: per-

mutacji, kombinacji i wa-

riacji w przypadkach wy-

magających rozważenia 

złożonego modelu zliczania 

elementów 

- prowadzi dowody z wyko-

rzystaniem pojęć kombina-

toryki 

 



- zna własności symbolu 

Newtona 

- zna pojęcie trójkąta Pas-

cala i korzysta z niego 

Geometria płaska 

- czworokąty  
– zna podział czworokątów; 

– potrafi wyróżnić wśród tra-

pezów: trapezy prostokątne 

i trapezy równoramienne; 

poprawnie posługuje się 

takimi określeniami, jak: 

podstawa, ramię, wysokość 

trapezu; 

– wie, że suma kątów przy 

każdym ramieniu trapezu 

jest równa 180° i umie tę 

własność wykorzystać w 

rozwiązywaniu prostych 

zadań; 

– zna twierdzenie o odcinku 

łączącym środki ramion 

trapezu ; 

– potrafi rozwiązywać proste 

zadania dotyczące własno-

ści trapezów; 

– zna podstawowe własności 

równoległoboków i umie je 

stosować w rozwiązywaniu 

prostych zadań; 

– wie, jakie własności ma 

romb; 

– zna własności prostokąta i 

kwadratu; 

– wie, co to są trapezoidy, 

potrafi podać przykłady ta-

kich figur; 

– zna własności deltoidu; 

– zna i rozumie definicję po-

dobieństwa; 

– potrafi wskazać figury po-

dobne; 

– potrafi zastosować twierdze-

nie o odcinku łączym środki 

ramion trapezu w rozwiązy-

waniu prostych zadań 

– korzysta z wcześniej zdobytej 

wiedzy do rozwiązywania za-

dań dotyczących czworoką-

tów (trygonometria, twier-

dzenie Talesa, twierdzenie 

Pitagorasa, własności trój-

kątów itp.) 

– potrafi rozwiązywać proste 

zadania dotyczące podobień-

stwa czworokątów. 

– umie na podstawie własności 

czworokąta podanych w za-

daniu wywnioskować, jaki to 

jest czworokąt; 

- potrafi rozwiązywać zada-

nia o średnim stopniu trud-

ności dotyczące czworoką-

tów, w tym trapezów i równo-

ległoboków; 

– umie udowodnić twierdze-

nie o odcinku łączącym 

środki ramion trapezu; 

– potrafi udowodnić twier-

dzenie o odcinku łączącym 

środki przekątnych tra-

pezu; 

– korzysta z wcześniej pozna-

nych twierdzeń (np. twier-

dzenia sinusów i twierdze-

nia cosinusów) do rozwią-

zywania zadań dotyczących 

czworokątów. 

 



Geometria płaska 

– pole czworokąta 
– potrafi zastosować wzory 

na pole kwadratu i prosto-

kąta w rozwiązaniach pro-

stych zadań; 

– zna wzory na pole równo-

ległoboku;  

– zna wzory na pole rombu; 

potrafi rozwiązywać proste 

zadania geometryczne do-

tyczące rombów, wykorzy-

stując wzory na jego pole 

i poznane wcześniej twier-

dzenia; 

– zna wzór na pole trapezu; 

potrafi rozwiązywać proste 

zadania geometryczne do-

tyczące trapezów, wykorzy-

stując wzór na jego pole 

i poznane wcześniej twier-

dzenia; 

– potrafi rozwiązywać proste 

zadania geometryczne doty-

czące czworokątów, wykorzy-

stując wzory na ich pola i po-

znane wcześniej twierdzenia, 

w szczególności twierdzenie 

Pitagorasa oraz twierdzenie 

o okręgu wpisanym w czwo-

rokąt i opisanym na czworo-

kącie; 

– zna związek między polami 

figur podobnych i potrafi ko-

rzystać z tego związku, roz-

wiązując zadania geome-

tryczne o niewielkim stopniu 

trudności. 

– potrafi rozwiązywać zadania 

geometryczne o średnim 

stopniu trudności, wykorzy-

stując wzory na pola trójką-

tów i czworokątów, w tym 

również z wykorzystaniem 

wcześniej poznanych twier-

dzeń (np. twierdzenia sinu-

sów i cosinusów, twierdzenia 

o okręgu wpisanym w czwo-

rokąt i opisanym na czworo-

kącie). 

– potrafi wyprowadzić wzór 

na pole równoległoboku; 

– potrafi wyprowadzić wzory 

na pole rombu; 

– potrafi wyprowadzić wzór 

na pole trapezu; 

– potrafi rozwiązywać zada-

nia geometryczne o wyso-

kim stopniu trudności, wy-

korzystując wzory na pola 

trójkątów i czworokątów, w 

tym również z wykorzysta-

niem wcześniej poznanych 

twierdzeń (np. twierdzenia 

sinusów i cosinusów, twier-

dzenia o okręgu wpisanym 

w czworokąt i opisanym na 

czworokącie). 

 

Geometria anali-

tyczna 
– zna i  umie stosować poję-

cia wektorów równych i 

przeciwnych 

– potrafi wyznaczyć współ-

rzędne początku/końca 

wektora mając dane jego 

współrzędne 

– zna i potrafi stosować w 

zadaniach, wzór na odle-

głość punktu od prostej 

– zna wzór na pole trójkąta 

gdy dane są jego wierz-

chołki 

– potrafi obliczyć odległość 

między dwiema prostymi 

rónoległymi 

– rozpoznaje równanie 

okręgu w postaci kanonicz-

nej i zredukowanej; 

– potrafi zastosować w zada-

niach warunki na równole-

głość  wektorów 

– potrafi obliczyć pole trójkąta 

gdy dane są jego wierzchołki 

–  potrafi określić wzajemne 

położenie prostej o danym 

równaniu względem okręgu 

o danym równaniu (po wyko-

naniu stosownych obliczeń) 

– potrafi rozwiązywać proste 

zadania z wykorzystaniem 

wiadomości o prostych, trój-

kątach i okręgach; 

– potrafi wyznaczyć równania 

okręgu w symetrii względem 

osi układu oraz początku 

układu 

– rozwiązuje zadania, doty-

czące wektorów, w których 

występują parametry 

– rozwiązuje zadania z geome-

trii analitycznej (o średnim 

stopniu trudności) w rozwią-

zniu których sprawnie korzy-

sta z poznanych wzorów 

– rozwiązuje zadania geome-

trii analitycznej w oparciu o 

wzór na pole trójkąta w 

układzie współrzędnych  (np. 

gdy dane jest jego pole) 

– stosuje równanie okręgu w 

zadaniach o podwyższonym 

stopniu trudności  

– potrafi wykazać, że dane 

przekształcenie jest/nie jest 

izometrią 

– potrafi rozwiązywać zada-

nia z geometrii analitycznej 

o podwyższonym stopniu 

trudności 

 



– potrafi odczytać z równa-

nia okręgu współrzędne 

środka i promień okręgu; 

– potrafi napisać równanie 

okręgu, gdy zna współ-

rzędne środka i promień 

tego okręgu; 

– umie sprawdzić czy punkt 

należy do okręgu w postaci 

kanonicznej oraz zreduko-

wanej; 

– potrafi narysować w ukła-

dzie współrzędnych okrąg 

na podstawie danego rów-

nania opisującego okrąg;  

– potrafi obliczyć współ-

rzędne punktów  wspólnych 

dwóch okręgów (lub 

stwierdzić, że okręgi nie 

przecinają się), gdy znane 

są równania tych okręgów; 

– zna pojecie stycznej, siecz-

nej i prostej rozłącznej do 

okręgu 

– potrafi obliczyć współ-

rzędne punktów wspólnych 

prostej i okręgu lub stwier-

dzić, że prosta i okrąg nie 

mają punktów wspólnych; 

– potrafi obliczyć współ-

rzędne punktów  wspólnych 

dwóch okręgów (lub 

stwierdzić, że okręgi nie 

przecinają się), gdy znane 

są równania tych okręgów; 

– wie, jake przekształcenie 

nazywamy izometrią 

 

 



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. 


