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Wymagania edukacyjne z matematyki 

dla klasy drugiej zasadniczej szkoły zawodowej  

 

 Wymagania konieczne (K) dotyczą zagadnień elementarnych, stanowiących swego rodzaju podstawę, 

zatem powinny być opanowane przez każdego ucznia. 

 Wymagania podstawowe (P) zawierają wymagania z poziomu (K) wzbogacone o typowe problemy 

o niewielkim stopniu trudności. 

 Wymagania rozszerzające (R), zawierające wymagania z poziomów (K) i (P), dotyczą zagadnień bardziej 

złożonych i nieco trudniejszych. 

 Wymagania dopełniające (D), zawierające wymagania z poziomów (K), (P) i (R), dotyczą zagadnień 

problemowych, trudniejszych, wymagających umiejętności przetwarzania przyswojonych informacji. 

 Wymagania wykraczające (W) dotyczą zagadnień trudnych, oryginalnych, nietypowych. 

 

ocena dopuszczająca –  wymagania na poziomie (K) 

ocena dostateczna –  wymagania na poziomie (K) i (P) 

ocena dobra –  wymagania na poziomie (K), (P) i (R) 

ocena bardzo dobra –  wymagania na poziomie (K), (P), (R) i (D) 

ocena celująca –  wymagania na poziomie (K), (P), (R), (D) i (W) 

 

1. Funkcje i ich własności 

Poziom (K) lub (P) 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli: 

 rozstrzyga, czy dane przyporządkowanie jest funkcją 

 rozumie pojęcia: argument funkcji, wartość funkcji dla danego argumentu 

 oblicza ze wzoru wartość danej funkcji dla danego argumentu 

 sporządza częściową tabelkę wartości funkcji zadanej wzorem 

 na płaszczyźnie z prostokątnym układem współrzędnych: wskazuje punkt o danych współrzędnych,  

odczytuje współrzędne wskazanego punktu 

 sporządza wykres funkcji liczbowej zadanej: tabelką, nieskomplikowanym wzorem 

 odczytuje z danego wykresu funkcji  miejsca zerowe 

Poziom (R) lub (D) 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą lub bardzo dobrą, jeśli opanował poziomy (K) i (P) oraz dodatkowo: 

 podaje przykłady przyporządkowań: będących funkcjami, niebędących funkcjami 

 wyznacza dziedzinę i zbiór wartości funkcji zadanej grafem lub tabelką lub przepisem słownym 

 wyznacza dziedzinę funkcji zadanej prostym wzorem 

 odczytuje z danego wykresu funkcji maksymalne przedziały, w których funkcja rośnie (maleje),  

maksymalne przedziały, w których funkcja jest dodatnia (ujemna), argument, dla którego funkcja 

przyjmuje, w danym przedziale, wartość największą (najmniejszą) 

 interpretuje dany wykres, dotyczący sytuacji wziętej z życia 

Poziom (W) 

Uczeń otrzymuje ocenę celującą, jeśli opanował wiedzę i umiejętności z poziomów (K) – (D) oraz: 
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 wyznacza dziedzinę funkcji zadanej trudniejszym wzorem 

 sporządza wykresy funkcji zadanej opisem słownym 

 

2. Funkcja liniowa 

Poziom (K) lub (P) 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli: 

 rysuje wykres funkcji liniowej, mając dany jej wzór 

 interpretuje współczynniki występujące we wzorze funkcji liniowej 

 wyznacza wzór funkcji liniowej, mając dany jeden ze współczynników i współrzędne punktu 

należącego do wykresu 

 mając dany wzór funkcji liniowej, wyznacza: miejsce zerowe funkcji, przedział, w którym funkcja 

przyjmuje wartości dodatnie (ujemne) 

 sprawdza, czy dana para liczb jest rozwiązaniem: danego równania liniowego z dwiema niewiadomymi, 

danego układu równań liniowych z dwiema niewiadomymi 

 rozwiązuje, w prostych przypadkach, układy dwóch równań liniowych 

 przedstawia na płaszczyźnie z prostokątnym układem współrzędnych geometryczną interpretację 

danego układu równań liniowych 

 wykorzystuje geometryczną interpretację układu dwóch równań liniowych z dwiema niewiadomymi 

 stosuje w prostych przypadkach układy równań liniowych do rozwiązywania zadań tekstowych 

Poziom (R) lub (D) 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą lub bardzo dobrą, jeśli opanował poziomy (K) i (P) oraz dodatkowo: 

 mając dane wzory dwóch funkcji liniowych, rozstrzyga, jak są położone względem siebie wykresy tych 

funkcji 

 oblicza współrzędne punktów, w których wykres danej funkcji liniowej przecina osie układu 

współrzędnych 

 zna i poprawnie stosuje metodę podstawiania i metodę przeciwnych współczynników 

 zna rodzaje układów równań liniowych z dwiema niewiadomymi i ich interpretację geometryczną 

 rozwiązuje układy równań liniowych metodą graficzną 

 wyznacza wzór funkcji liniowej, mając dane współrzędne dwóch punktów należących do wykresu 

 wykorzystuje układy równań liniowych do rozwiązywania zadań tekstowych 

Poziom (W) 

Uczeń otrzymuje ocenę celującą, jeśli opanował wiedzę i umiejętności z poziomów (K) – (D) oraz: 

 wykorzystuje funkcję liniową do interpretacji zagadnień z innych dziedzin 

 stosuje w trudniejszych przypadkach układy równań liniowych do rozwiązywania zadań tekstowych 

 

3. Planimetria 

Poziom (K) lub (P) 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli: 

 zna i rozumie pojęcia związane z kątami: wierzchołek, ramię 

 wyznacza, za pomocą kątomierza, przybliżoną miarę kąta 

 rysuje, przy użyciu kątomierza, kąt o danej mierze 

 rozpoznaje rodzaje kątów: ostre, rozwarte, proste, przyległe, wierzchołkowe, odpowiadające 

i naprzemianległe, zna własności tych kątów 

 zna pojęcie dwusiecznej kąta 

 rysuje dwusieczną danego kąta, korzystając z kątomierza i linijki 

 zna i rozumie pojęcie okręgu i pojęcie koła oraz pojęcia z nimi związane: promień, średnica, cięciwa, 

łuk okręgu 

 rysuje cięciwę i średnicę danego okręgu 

 rysuje okrąg o danym środku i danym promieniu 

 rozpoznaje wzajemne położenie prostej i okręgu 

 rysuje za pomocą linijki styczną do danego okręgu 
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 oblicza długość okręgu i pole koła o danym promieniu 

 oblicza obwody i pola trójkątów i czworokątów w prostych przypadkach 

 rozpoznaje wielokąty foremne 

 rozpoznaje w okręgu (kole) kąty środkowe i kąty wpisane 

 wyznacza łuk, na którym opiera się dany kąt wpisany (środkowy) 

 stosuje, w prostych przypadkach, zależności między kątem wpisanym a kątem środkowym opartymi na 

tym samym łuku 

Poziom (R) lub (D) 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą lub bardzo dobrą, jeśli opanował poziomy (K) i (P) oraz dodatkowo: 

 zna własności dwusiecznej kąta 

 konstruuje, przy użyciu cyrkla i linijki, dwusieczną danego kąta 

 zna własności stycznej do okręgu 

 rysuje za pomocą ekierki styczną do danego okręgu w danym jego punkcie 

 stosuje wzór na długość okręgu i pole koła w sytuacjach praktycznych 

 korzysta z własności kąta wpisanego opartego na średnicy koła 

 stosuje, w prostych przypadkach, zależności między kątem wpisanym a kątem środkowym opartymi na 

tym samym łuku 

 oblicza obwody i pola trójkątów i czworokątów w trudniejszych  przypadkach 

 

Poziom (W) 

Uczeń otrzymuje ocenę celującą, jeśli opanował wiedzę i umiejętności z poziomów (K) – (D) oraz: 

 konstruuje okrąg wpisany w trójkąt i okrąg opisany na trójkącie 

 stosuje zależności między kątem wpisanym a kątem środkowym opartymi na tym samym łuku  

 oblicza obwody i pola trójkątów i czworokątów w sytuacjach praktycznych 

 

4. Statystyka opisowa 

Poziom (K) lub (P) 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli: 

 odczytuje dane przedstawione w postaci tabel, diagramów i wykresów 

Poziom (R) lub (D) 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą lub bardzo dobrą, jeśli opanował poziomy (K) i (P) oraz dodatkowo: 

 przedstawia dane empiryczne w postaci graficznej 

Poziom (W) 

Uczeń otrzymuje ocenę celującą, jeśli opanował wiedzę i umiejętności z poziomów (K) – (D) oraz: 

 interpretuje dane przedstawione w postaci tabel, diagramów i wykresów 

 

5. Funkcja kwadratowa 

Poziom (K) lub (P) 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli: 

 oblicza, przy ustalonym a, wartość funkcji 𝑓 𝑥 = 𝑎𝑥2, dla danego argumentu 

 sporządza częściową tabelkę wartości jednomianu kwadratowego 

 szkicuje wykres funkcji 𝑓 𝑥 = 𝑎𝑥2, dla danej wartości a 

 sprawdza graficznie, czy punkt o danych współrzędnych należy do danego wykresu 

 określa położenie wykresu funkcji 𝑓 𝑥 = 𝑎𝑥2 w zależności od znaku współczynnika a 

 wyznacza przedział, w którym funkcja jest rosnąca (malejąca), w zależności od znaku współczynnika a 

 przesuwa wykres funkcji 𝑓 𝑥 = 𝑎𝑥2 wzdłuż osi x lub osi y, podaje wzór funkcji, której wykres 

otrzymano w wyniku każdego z tych przesunięć 

 rozpoznaje postać kanoniczną i postać ogólną funkcji kwadratowej, interpretuje współczynniki 

występujące w tych postaciach 
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 wyznacza najmniejszą i największą wartość danej funkcji kwadratowej w  przedziale domkniętym 

 na podstawie wykresu funkcji odczytuje jej miejsca zerowe oraz przedział, w którym funkcja rośnie 

(maleje) 

 szkicuje wykres funkcji kwadratowej, mając dany jej wzór 

 rozwiązuje równania kwadratowe niezupełne 

 rozwiązuje proste równania kwadratowe zupełne 

 stosuje, w prostych przypadkach, równania kwadratowe do rozwiązywania zadań tekstowych 

 sprawdza, czy dana liczba jest rozwiązaniem danej nierówności kwadratowej 

 rozwiązuje proste nierówności kwadratowe metodą graficzną 

 zaznacza na osi liczbowej zbiór rozwiązań nierówności kwadratowej 

Poziom (R) lub (D) 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą lub bardzo dobrą, jeśli opanował poziomy (K) i (P) oraz dodatkowo: 

 sprawdza rachunkowo, czy punkt o danych współrzędnych należy do wykresu jednomianu 

kwadratowego 

 wyznacza wzór funkcji 𝑓 𝑥 = 𝑎𝑥2 , mając dane współrzędne punktu należącego do jej wykresu 

 przekształca postać kanoniczną funkcji kwadratowej na postać ogólną i na odwrót 

 wyznacza zbiór wartości danej funkcji kwadratowej 

 wyznacza wzór funkcji kwadratowej, mając dany wierzchołek i współczynnik a 

 szkicuje wykres funkcji kwadratowej na podstawie podanych informacji o tej funkcji 

 przedstawia funkcję kwadratową w postaci iloczynowej 

 rozwiązuje równania kwadratowe  

 rozwiązuje zadania tekstowe prowadzące do równań kwadratowych 

 rozwiązuje nierówności kwadratowe 

Poziom (W) 

Uczeń otrzymuje ocenę celującą, jeśli opanował wiedzę i umiejętności z poziomów (K) – (D) oraz: 

 wykorzystuje własności funkcji kwadratowej do interpretacji zagadnień geometrycznych, fizycznych 

itp. 

 z postaci kanonicznej funkcji kwadratowej wyznacza jej miejsca zerowe 

 zna i potrafi zastosować wzory Viete’a  

 rozwiązuje proste równania kwadratowe z parametrem 

 stosuje nierówności kwadratowe do badania  liczby rozwiązań równania kwadratowego  z parametrem 

 

6. Trygonometria 

Poziom (K) lub (P) 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli: 

 zna twierdzenie Pitagorasa (proste i odwrotne) 

 stosuje, w prostych przypadkach, twierdzenie  Pitagorasa 

 wyznacza wartości funkcji sinus, cosinus i tangens kąta ostrego w trójkącie prostokątnym 

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

 posługuje się kalkulatorem lub tablicami przy rozwiązywaniu zadań dotyczących funkcji 

trygonometrycznych 

 stosuje proste zależności między funkcjami trygonometrycznymi 

 stosuje, w prostych przypadkach, funkcje trygonometryczne do obliczeń geometrycznych w planimetrii 

Poziom (R) lub (D) 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą lub bardzo dobrą, jeśli opanował poziomy (K) i (P) oraz dodatkowo: 

 oblicza odległość punktów o danych współrzędnych 

 stosuje twierdzenie Pitagorasa do obliczania pól i obwodów wielokątów  

 oblicza dokładne wartości funkcji trygonometrycznych kątów 30°, 45° i 60°  

 mając daną wartość jednej z funkcji trygonometrycznych kąta ostrego, oblicza wartości pozostałych 

funkcji trygonometrycznych tego kąta 

 stosuje funkcje trygonometryczne do obliczeń geometrycznych w planimetrii 

Poziom (W) 
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Uczeń otrzymuje ocenę celującą, jeśli opanował wiedzę i umiejętności z poziomów (K) – (D) oraz: 

 konstruuje kąt ostry, mając daną, w postaci ułamka zwykłego, wartość jednej z funkcji 

trygonometrycznych tego kąta 

 stosuje funkcje trygonometryczne do trudniejszych obliczeń geometrycznych w planimetrii 


