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Treści nauczania Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący 

Funkcja  

wykładnicza 
– potrafi wykonywać 

działania na potęgach o 

wykładniku naturalnym, 

całkowitym i wymiernym; 

– zna prawa działań 

na potęgach o wykładni-

kach wymiernych i stosuje 

je w obliczeniach; 

– zna pojęcie pier-

wiastka arytmetycznego z 

liczby nieujemnej i potrafi 

stosować prawa działań na 

pierwiastkach w oblicze-

niach; 

– potrafi obliczać 

pierwiastki stopnia niepa-

rzystego z liczb ujemnych; 

– potrafi wykonywać 

działania na potęgach o 

wykładniku rzeczywistym; 

– stosuje własności 

działań na potęgach w roz-

wiązywaniu zadań 

– zna definicję funk-

cji wykładniczej 

– potrafi odróżnić 

funkcję wykładniczą od in-

nych funkcji 

– potrafi obliczać 

wartości funkcji dla danych 

argumentów 

– potrafi zapisać daną 

liczbę w postaci po-

tęgi o wskazanej 

podstawie 

– potrafi uprościć wy-

rażenia zawierające 

potęgi 

– potrafi porównywać 

potęgi 

– potrafi opisać wła-

sności funkcji wy-

kładniczej na pod-

stawie jej wykresu 

– potrafi wyznaczyć 

wzór funkcji wykład-

niczej w oparciu 

współrzędne 

punktu/punktów na-

leżących do wykresu 

funkcji 

– potrafi szkicować 

wykresy funkcji wy-

kładniczych stosując 

przesunięcie równo-

ległe o wektor i sy-

metrie względem osi 

układu (złożenie 

przekształceń) 

– sprawnie przekształca wy-

rażenia algebraiczne za-

wierające potęgi i pier-

wiastki; 

– sprawnie zamienia pier-

wiastki arytmetyczne na 

potęgi o wykładniku wy-

miernym i odwrotnie; 

– sprawnie wykonywać dzia-

łania na potęgach o wy-

kładniku rzeczywistym; 

– potrafi wyłączać wspólną 

potęgę poza nawias; 

– potrafi szkicować wykresy 

funkcji wykładniczych z 

wartością bezwzględną 

– potrafi interpretować gra-

ficznie równania wykładni-

cze z parametrem 

– potrafi badać, na podsta-

wie definicji, własności 

funkcji wykładniczych 

– potrafi rozwiązywać zada-

nia na dowodzenie  (o 

średnim stopniu trudności),  

– w których wykorzystuje 

wiadomości dotyczące 

funkcji wykładniczej oraz 

potęg 

– potrafi rozwiązać równania 

oraz nierówności wykładni-

cze korzystając  

– potrafi oszacować wartość 

potęgi o wykładniku rze-

czywistym; 

– porównywać wyrażenia za-

wierające pierwiastki; 

– potrafi rozwiązywać rów-

nania i nierówności wy-

kładnicze stosując metodę 

podstawiania 

– potrafi zaznaczyć w ukła-

dzie współrzędnych zbiory 

punktów opisane a pomocą 

nierówności wykładniczych  

– potrafi rozwiązywać zada-

nia stosując własności 

funkcji wykładniczych 

 

 

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). 



– potrafi szkicować 

wykresy funkcji wykładni-

czych dla różnych podstaw 

– potrafi przekształ-

cać wykresy funkcji wy-

kładniczych (SOX, SOY, 

S(0,0), przesunięcie równo-

ległe o dany wektor) 

– potrafi szkicować 

wykresy funkcji wykładni-

czych stosując przesunięcie 

równoległe o wektor albo 

symetrie względem osi 

układu 

– zna pojęcie równa-

nia wykładniczego oraz 

nierówności wykładniczej 

– potrafi rozwiązy-

wać algebraicznie i gra-

ficznie proste równania 

oraz nierówności wykład-

nicze 

– z wykresów odpowiednich 

funkcji wykładniczych 

– potrafi rozwiązywać rów-

nania i nierówności wy-

kładnicze korzystając z róż-

nowartościowości/monoto-

niczności funkcji 

Funkcja  

logarytmiczna 
– zna definicję logarytmu i 

potrafi obliczać logarytmy 

bezpośrednio z definicji; 

– zna pojęcia: podstawa lo-

garytmu, liczba logarytmo-

wana; 

– zna pojęcie logarytmu dzie-

siętnego; 

– potrafi podać założenia i 

zapisać w prostszej postaci 

wyrażenia zawierające lo-

garytmy 

– zna definicję funkcji loga-

rytmicznej; 

– potrafi odróżnić funkcję lo-

garytmiczną od innej funk-

cji; 

– potrafi określić dziedzinę 

funkcji logarytmicznej; 

– potrafi wykonywać proste 

działania z wykorzystaniem 

twierdzenia o: logarytmie 

iloczynu, logarytmie ilorazu, 

logarytmie potęgi; 

– potrafi zamienić podstawę 

logarytmu; 

– stosuje do obliczeń loga-

rytmu równości wynikające z 

definicji logarytmu 

– zna i potrafi stosować wła-

sności logarytmów do obli-

czania wartości wyrażeń 

– wyznacza podstawę loga-

rytmu/liczbę logarytmowaną, 

gdy dana jest wartość loga-

rytmu 

– zna i potrafi stosować wła-

sności logarytmów w obli-

czeniach; 

– rozwiązywać nietypowe za-

dania z zastosowaniem defi-

nicji logarytmu 

– potrafi przekształcić wyraże-

nia z logarytmami; 

– potrafi stosować twierdzenia 

o logarytmie iloczynu, ilo-

razu i potęgi do udowadnia-

nia równości wyrażeń 

– potrafi wykorzystać funkcję 

logarytmiczną do rozwiązy-

wania zadań osadzonych w 

kontekście praktycznym 

– potrafi rozwiązywać zadania 

na dowodzenie  (o średnim 

stopniu trudności), w których 

– potrafi zapisywać wyra-

żenia z logarytmami z po-

staci jednego logarytmu; 

– potrafi rozwiązywać nie-

typowe zadania z zastoso-

waniem poznanych twier-

dzeń; 

–  
– potrafi udowodnić twier-

dzenia o logarytmach 

– potrafi wykorzystać wła-

sności funkcji logaryt-

micznej do rozwiązywa-

nia zadań z parametrem 

– potrafi wykorzystać funk-

cję logarytmiczną do roz-

wiązywania zadań, o pod-

 



– potrafi szkicować wykresy 

funkcji logarytmicznych 

dla różnych podstaw; 

– potrafi opisać własności 

funkcji logarytmicznej na 

podstawie jej wykresu; 

– potrafi przekształcać wy-

kresy funkcji logarytmicz-

nych (SOX, SOY, S0, prze-

sunięcie równoległe o dany 

wektor); 

– podaje odpowiednie założe-

nia dla dla podstawy oraz 

liczby logarytmowanej 

– potrafi obliczyć/wyznaczyć  

przybliżoną wartość loga-

rytmu  mając przybliżenie in-

nego logarytmu (np.  Wyzna-

czyć log220 wiedząc, że 

log25 = p) 

– potrafi wyznaczyć wzór funk-

cji logarytmicznej gdy dany 

jest punkt należący do wy-

kresu 

– potrafi graficznie rozwiązy-

wać równania, nierówności 

zastosowaniem wykresów 

funkcji logarytmicznych; 

– potrafi algebraicznie rozwią-

zywać proste równania oraz 

nierówności logarytmiczne; 

– rozwiązuje zadania tekstowe 

osadzone w kontekście prak-

tycznym, w których wykorzy-

stuje umiejętność rozwiązy-

wania prostych równań i 

nierówności wykładniczych 

oraz logarytmicznych (lokaty 

bankowe, rozpad substancji 

promieniotwórczych itp.) 

– posługuje się funkcjami wy-

kładniczymi oraz funkcjami 

logarytmicznymi do opisu 

zjawisk fizycznych, chemicz-

nych itp. 

wykorzystuje wiadomości do-

tyczące funkcji logarytmicz-

nej 

– potrafi rozwiązywać zadania 

na dowodzenie (o średnim 

stopniu trudności), w których 

wykorzystuje wiadomości do-

tyczące funkcji logarytmicz-

nej 

– potrafi szkicować wykresy 

funkcji logarytmicznych z 

wartością bezwzględną 

wyższonym stopniu trud-

ności, osadzonych w kon-

tekście praktycznym 

– potrafi zaznaczyć w ukła-

dzie współrzędnych 

zbiory punktów opisane a 

pomocą nierówności lo-

garytmicznych 

– potrafi rozwiązywać za-

dania o [podwyższonym 

stopniu trudności stosu-

jąc własności funkcji lo-

garytmicznych oraz po-

znane twierdzenia 

– potrafi rozwiązywać rów-

nania i nierówności loga-

rytmiczne wprowadzając 

zmienną pomocniczą; 

– potrafi naszkicować zbiór 

punktów płaszczyzny 

spełniających dane rów-

nanie lub nierówność z 

dwiema niewiadomymi, w 

których występują loga-

rytmy 

Elementy  

statystyki 
– zna podstawowe pojęcia 

statystyki opisowej: ob-

serwacja statystyczna, 

populacja generalna, 

próba, liczebność próby, 

cecha statystyczna (mie-

rzalna, niemierzalna) 

– potrafi interpretować dane 

statystyczne odczytane z ta-

bel, diagramów i wykresów 

– potrafi określać zależności 

między odczytanymi da-

nymi; 

– potrafi rozwiązywać zadania 

ze statystyki opisowej o śred-

nim stopniu trudności. 

– oblicza średnią arytmetyczną 

danych przedstawionych w 

niestandardowy sposób 

– potrafi stosować wiadomo-

ści ze statystyki w różnych 

nietypowych zadaniach za-

daniach 

– wykorzystuje w zadaniach 

o podwyższonym stopniu 

 



– zna i rozumie pojęcie 

skali centylowej 

– zna i rozumie pojęcie 

średniej arytmetycznej, 

średniej ważonej, warian-

cji i odchylenia standar-

dowego,  

– potrafi odczytywać dane 

statystyczne z tabel, dia-

gramów 

–  i wykresów 

– potrafi przedstawiać dane 

empiryczne w postaci ta-

bel, diagramów i wykre-

sów; 

– potrafi interpretować wy-

mienione wyżej parame-

try statystyczne. 

– potrafi policzyć średnią 

arytmetyczną zestawu da-

nych 

– wyznacza medianę i do-

minantę zestawu danych 

– potrafi obliczyć warian-

cję i odchylenie standar-

dowe zestawu danych 

– potrafi obliczyć średnią 

ważoną zestawu liczb z 

podanymi wagami 

– potrafi interpretować śred-

nią arytmetyczną, średnią 

ważoną, medianę i odchy-

lenie standardowe 

– wykorzystuje w zadaniach 

średnią arytmetyczną 

– wykorzystuje w zadaniach 

medianę i dominantę 

– potrafi korzystać ze skali 

centylowej 

– wyznacza modę i medianę 

danych przedstawionych 

diagramami 

– wyznacza modę i medianę 

pogrupowanych danych 

– potrafi obliczyć wariancję i 

odchylenie standardowe 

zestawu danych przedsta-

wionych różnymi sposo-

bami 

– stosuje w zadaniach śred-

nią ważoną 

 

– oblicza odchylenie standar-

dowe i wariancję danych 

przedstawionych w niestan-

dardowy sposób 

– rozwiązuje nietypowe zada-

nia w których występuje 

średnia ważona 

– potrafi interpretować dane 

statystyczne, ze szczególnym 

uwzględnieniem miar roz-

rzutu oraz skali centylowej 

trudności pojęcia staty-

styczne 

 

Rachunek  

prawdopodobień-

stwa 

– zna terminy: doświadcze-

nie losowe, zdarzenie ele-

mentarne, przestrzeń zda-

rzeń elementarnych, zda-

rzenie, zdarzenie pewne 

zdarzenie niemożliwe, 

zdarzenia wykluczające 

się; 

– potrafi określić zbiór 

wszystkich zdarzeń da-

nego doświadczenia loso-

wego, obliczyć jego moc 

– wyznacza sumę, iloczyn i 

różnicę zdarzeń 

– potrafi zastosować twier-

dzenie o prawdopodobień-

stwie sumy zdarzeń 

– potrafi sprawdzić, czy zda-

rzenia się wykluczają 

– zna własności prawdopo-

dobieństwa i umie je stoso-

wać w rozwiązaniach pro-

stych zadań; 

– umie udowodnić własności 

prawdopodobieństwa; 

– umie stosować własności 

prawdopodobieństwa do 

rozwiązywania zadań „teo-

retycznych”; 

– rozwiązuje zadania z ra-

chunku prawdopodobień-

stwa o średnim stopniu 

trudności 

– stosuje własności prawdo-

podobieństwa w dowodach 

twierdzeń 

– oblicza prawdopodobień-

stwo w doświadczeniach 

wieloetapowych 

– rozwiązuje zadania z ra-

chunku prawdopodobień-

stwa o podwyższonym stop-

niu trudności 

 



oraz obliczyć liczbę zda-

rzeń elementarnych 

sprzyjających danemu 

zdarzeniu; 

– zna pojęcie zdarzenia 

niemożliwego i pewnego; 

potrafi podać przykłady 

takich zdarzeń 

– potrafi stosować kla-

syczną definicję prawdo-

podobieństwa w rozwią-

zaniach zadań; 

– zna i rozumie aksjoma-

tyczną definicję prawdo-

podobieństwa 

– umie obliczyć prawdopo-

dobieństwo zdarzenia 

przeciwnego 

– potrafi podać pary zda-

rzeń przeciwnych i wyklu-

czających się 

– rozwiązuje proste zadania 

za pomocą drzewa stocha-

stycznego; 

– wykorzystuje regułę mnoże-

nia, dodawania, permuta-

cje i kombinacje do obli-

czania prawdopodobień-

stwa zdarzeń w prostych 

zadaniach 

– potrafi podać rozkład 

zmiennej losowej 

– Wykorzystuje regułę mno-

żenia, dodawania, permu-

tacje i kombinacje do obli-

czania prawdopodobień-

stwa zdarzeń w zadaniach 

o średnim stopniu trudno-

ści 

– oblicza wartość oczeki-

waną zmiennej losowej i 

potrafi określić, czy gra 

jest sprawiedliwa 

– prowadzi dowody wykorzy-

stujące własności prawdo-

podobieństwa i poznane 

wzory 

Geometria  

przestrzenna.  

Wielościany.  

– potrafi określić położenie 

dwóch płaszczyzn w prze-

strzeni 

– potrafi określić położenie 

prostej i płaszczyzny w 

przestrzeni 

– potrafi określić położenie 

dwóch prostych w prze-

strzeni 

– rysuje figury płaskie w 

rzucie równoległym na 

płaszczyznę 

– umie scharakteryzować 

prostopadłość prostej i 

płaszczyzny 

– umie scharakteryzować 

prostopadłość dwóch 

płaszczyzn 

– rozumie pojęcie odległo-

ści punktu od płaszczyzny 

– potrafi sprawdzić, czy ist-

nieje graniastosłup o danej 

liczbie krawędzi 

– oblicza pole powierzchni 

bocznej i pole powierzchni 

całkowitej graniastosłupa 

prostego oraz ostrosłupa 

– stosuje funkcje trygonome-

tryczne do obliczania pola 

powierzchni graniastosłupa 

oraz ostrosłupa 

– oblicza długości przekątnych 

graniastosłupa prostego 

również  

– z wykorzystaniem wcześniej 

poznanych twierdzeń z plani-

metrii oraz trygonometrii 

– oblicza objętość graniasto-

słupa prostego oraz ostro-

słupa prawidłowego 

– przeprowadza wnioskowa-

nia dotycząc położenia 

prostych w przestrzeni 

– stosuje twierdzenie o trzech 

prostych prostopadłych do 

uzasadniania prostopadło-

ści prostych 

– stosuje twierdzenie o trzech 

prostych prostopadłych do 

rozwiązywania zadań 

– rozwiązuje zadania doty-

czące miar kąta między 

prostą a płaszczyzną, rów-

nież z wykorzystaniem try-

gonometrii 

– rozwiązuje zadania doty-

czące miary kąta dwuścien-

nego 

– przeprowadza dowód 

twierdzenia o prostej pro-

stopadłej do płaszczyzny 

– rozwiązuje zadania o 

podwyższonym stopniu 

trudności z wykorzysta-

niem wzorów na objętość 

i pole powierzchni gra-

niastosłupa prostego 

– rozwiązuje zadania o 

podwyższonym stopniu 

trudności z wykorzysta-

niem wzorów na objętość 

i pole powierzchni ostro-

słupa 

– przeprowadza dowód 

twierdzenia o trzech pro-

stych prostopadłych 

 



oraz odległości prostej 

równoległej do płaszczy-

zny od tej płaszczyzny 

– zna i potrafi stosować 

twierdzenie o trzech pro-

stych prostopadłych 

– rozumie pojęcie kąta mię-

dzy prostą a płaszczyzną 

– rozumie pojęcie kąta 

dwuściennego, poprawnie 

posługuje się terminem 

“kąt liniowy kąta dwu-

ściennego” 

– zna określenie graniasto-

słupa; umie wskazać: 

podstawy, ściany boczne, 

krawędzie podstaw, kra-

wędzie boczne, wysokość 

graniastosłupa 

– zna podział graniastosłu-

pów 

– umie narysować siatki 

graniastosłupów prostych 

– potrafi narysować siatkę 

graniastosłupa prostego, 

mając dany jej fragment 

– potrafi narysować siatkę 

ostrosłupa prostego, ma-

jąc dany jej fragment 

– zna określenie ostro-

słupa; umie wskazać: 

podstawę, ściany boczne, 

krawędzie podstaw, kra-

wędzie boczne, wysokość 

ostrosłupa; 

– zna podział ostrosłupów; 

– umie narysować siatki 

ostrosłupów prostych; 

– potrafi rozpoznać w gra-

niastosłupach i ostrosłu-

– oblicza objętość graniasto-

słupa pochyłego 

– oblicza pole powierzchni 

ostrosłupa mając daną jego 

siatkę 

– potrafi rozpoznać w grania-

stosłupach i ostrosłupach kąt 

między ścianami oraz obli-

czyć miarę tego kąta; 

– oblicza objętości grania-

stosłupów oraz ostrosłu-

pów z wykorzystaniem 

wcześniej poznanych twier-

dzeń z planimetrii oraz try-

gonometrii 

– potrafi wyznaczać prze-

kroje wielościanów; 

– potrafi obliczyć pole po-

wierzchni przekroju gra-

niastosłupa  daną płaszczy-

zną  (graniastosłupa, ostro-

słupa) 

– potrafi rozwiązywać zada-

nia geometryczne doty-

czące brył o średnim stop-

niu trudności, z wykorzy-

staniem wcześniej pozna-

nych twierdzeń z planime-

trii oraz trygonometrii; 



pach kąty między odcin-

kami (np. krawędziami, 

krawędziami i przekąt-

nymi itp.) oraz obliczyć 

miary tych kątów; 

– potrafi rozpoznać w gra-

niastosłupach i ostrosłu-

pach kąty między odcin-

kami i płaszczyznami 

(kąty między krawędziami 

i ścianami, przekątnymi i 

ścianami) oraz obliczyć 

miary tych kątów; 

– umie obliczyć objętość i 

pole powierzchni pozna-

nych graniastosłupów 

– umie obliczyć objętość i 

pole powierzchni pozna-

nych ostrosłupów w pro-

stych, typowych zada-

niach 

Geometria  

przestrzenna.  

Bryły obrotowe.  

– zna określenie walca; 

umie wskazać: podstawy, 

powierzchnię boczną, 

tworzącą, oś obrotu 

walca 

– rozumie określenie “prze-

krój osiowy walca” 

– zna określenie stożka; 

umie wskazać: podstawę, 

powierzchnię boczną, 

tworzącą, wysokość, oś 

obrotu stożka; 

– rozpoznaje w walcach i 

stożkach kąt między od-

cinkami oraz kąt między 

odcinkami i płaszczy-

znami (np. kąt rozwarcia 

stożka, kąt między two-

rzącą a podstawą) oraz 

oblicza miary tych kątów 

– potrafi rozwiązywać proste 

zadania geometryczne doty-

czące brył, w tym z wykorzy-

staniem trygonometrii i po-

znanych wcześniej twierdzeń 

z geometrii płaskiej 

– rozwiązuje zadania doty-

czące rozwinięcia po-

wierzchni bocznej walca 

oraz powierzchni bocznej 

stożka 

– stosuje funkcje trygonome-

tryczne do obliczania pola 

powierzchni i objętości brył 

obrotowych (stożka, kuli, 

walca) 

– wyznacza skalę podobień-

stwa brył podobnych 

– potrafi stosować twierdzenie 

o objętości brył podobnych  

– określa, jaką figurą jest dany 

przekrój sfery płaszczyzną; 

– potrafi obliczyć pole po-

wierzchni przekroju bryły 

daną płaszczyzną  (walca, 

stożka, kuli); 

– potrafi stosować twierdzenie 

o objętości brył podobnych w 

rozwiązaniach zadań 

– potrafi rozwiązywać zadania 

geometryczne dotyczące brył 

o średnim stopniu trudności, 

z wykorzystaniem wcześniej 

poznanych twierdzeń z plani-

metrii oraz trygonometrii; 

– potrafi rozwiązywać za-

dania, w których jedna 

bryła jest wpisana w 

drugą lub opisana na niej 

(ostrosłup wpisany w 

kulę; kula wpisana w sto-

żek, ostrosłup opisany na 

kuli, walec wpisany w 

stożek itp.); 

– rozwiązuje zadania o 

podwyższonym stopniu 

trudności dotyczące brył 

obrotowych (stożka, kuli, 

walca) 

 



– zna określenie kuli 

– rozumie pojęcie objętości 

bryły 

– umie obliczyć objętość i 

pole powierzchni brył ob-

rotowych (stożka, kuli, 

walca) w prostych, typo-

wych zadaniach 

– w rozwiązaniach prostych 

zadań 

 

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. 


