
KLASA 2       ZAKRES ROZSZERZONY  

Matematyka. Solidnie od podstaw 

Wymagania na poszczególne oceny 

Przyjmujemy, że uczeń spełnia wymagania na ocenę wyższą, jeśli spełnia jednocześnie wymagania na ocenę 

niższą oraz dodatkowe wymagania. Proponujemy zatem: 

Wymagania na ocenę dopuszczającą. K 

Wymagania na ocenę dostateczną zawierają wymagania na ocenę dopuszczającą P 

Wymagania na ocenę dobrą zawierają wymagania na ocenę dostateczną I dopuszczającą R 

Wymagania na ocenę bardzo dobrą zawierają wymagania na ocenę dobrą, dostateczną i dopuszczającą D 

Wymagania na ocenę celującą zawierają wymagania na oceną bardzo dobrą, dobrą, dostateczną i 

dopuszczającą W 

 

I Zbiory liczbowe. Liczby rzeczywiste [nr wymagania z podstawy programowej] 

1 Wprowadzenie symboliki zbiorów. Zapis matematyczny na poziomie rozszerzonym 
[Szeroki kontekst] 

2 Zbiory liczbowe. Dopełnienie zbiorów[Szeroki kontekst] 

3 Prawa działań w zbiorze liczb rzeczywistych, dopełnienie zbiorów  

 
Uczeń: 

Spełnia wymagania z poziomu podstawowego z zakresu działu : zbiory, działania na zbiorach oraz 

K -P R-W 

potrafi podać zapis symboliczny wybranych liczb, 
stosuje symbolikę zapisu matematycznego na 
poziomie rozszerzonym 

Wykonuje działania na zbiorach z zastosowaniem 
dopełnienia 

Wyznacz dopełnieni zbioru liczb rzeczywistych Zna i stosuje  prawa de Morgana na zbiorach 

Wyznacza dopełnienie przedziału liczbowego 
Wykonuje działania na przedziałach liczbowych z 
zastosowaniem dopełnienia zbioru 

 

II Wyrażenia algebraiczne 

1 Potęga o wykładniku wymiernym-powtórzenie [I.4] 

2 Potęga o wykładniku rzeczywistym [I.4] 

3 Określenie logarytmu-powtórzenie [I.1] 

4 Zastosowania logarytmów- zamiana podstawy logarytmu. I.9 

 
Uczeń: 

Spełnia wymagania z poziomu podstawowego z zakresu działu : wyrażenia algebraiczne oraz 

K  P-W 

Zna i rozumie potęgę o wykładniku rzeczywistym 
Stosuje działania na potęgach z wykorzystaniem 
potęg o wykładniku rzeczywistym 

zna i rozumie twierdzenia o  zamianie podstawy 
logarytmu; 

Stosuje wzór na zamianę podstawy logarytmu w 
zadaniach  



 
potrafi rozwiązywać nietypowe zadania z 
zastosowaniem poznanych twierdzeń dotyczących 
potęg i logarytmów 

 

III Funkcje. Funkcja liniowa.  

1 Monotoniczność funkcji [V.4] 

2 Szkicowanie wykresów funkcji o zadanych własnościach [V.4] 

3 Funkcja liniowa –zadania z parametrem. 

 

Uczeń: 

Spełnia wymagania z poziomu podstawowego z zakresu działu : funkcje, funkcja liniowa 

K  P-W 

Zna i rozumie pojęcie monotoniczności funkcji 
potrafi (na podstawie definicji) udowodnić, że funkcja 
jest rosnąca (malejąca) w danym zbiorze; 

 
potrafi naszkicować wykres funkcji o zadanych 
własnościach; 

 
Rozwiązuje zadania  z parametrem wykorzystując 
własności funkcji liniowej 

 

IV Geometria płaska -wektory 

1 Wektor na płaszczyźnie [IX.3] 

2 Wektor w układzie współrzędnych  

3 Działania na wektorach 

4 Zadania z zastosowaniem wektorów-praca na lekcji 

 

Uczeń: 

Spełnia wymagania z poziomu podstawowego z zakresu działu : brak 

K -P R-W 

zna określenie wektora i potrafi podać jego cechy; zna prawa dotyczące działań na wektorach 

potrafi obliczyć współrzędne wektora, mając dane 
współrzędne początku i końca wektora 

potrafi stosować własności wektorów równych i 
przeciwnych do rozwiązywania zadań 

potrafi obliczyć współrzędne początku wektora 
(końca wektora), gdy dane ma współrzędne wektora 
oraz współrzędne końca (początku) wektora 

potrafi stosować własności działań na wektorach w 
rozwiązywaniu zadań typowych o podwyższonym 
stopniu trudności 

wie, jakie wektory są równe, a jakie przeciwne  

potrafi podać współrzędne punktu, który jest 
obrazem danego punktu w przesunięciu równoległym 
o dany wektor 

 

potrafi wektory dodawać, odejmować i mnożyć przez 
liczbę; 

 

potrafi stosować wiedzę o wektorach i własności 
działań na wektorach w rozwiązywaniu zadań 
geometrycznych o średnim stopniu trudności 

 



V Równania i nierówności z wartością bezwzględną i z parametrem 

1 Równania z wartością bezwzględną III.4 

2 Nierówności z wartością bezwzględną III.4 

3 Równania liniowe z parametrem III.5 

4 Nierówności liniowe z parametrem III.5 

5 Wykres funkcji  y = |f(x)|  V.1 

 

Uczeń: 

Spełnia wymagania z poziomu podstawowego z działu: równania i nierówności z wartością bezwzględną  

oraz 

K -P R-W 

potrafi uprościć wyrażenie z wartością bezwzględną 
dla zmiennej z danego przedziału 

rozwiązuje algebraicznie i graficznie równania z 
wartością bezwzględną o podwyższonym stopniu 
trudności 

Potrafi uprościć wyrażenie z wartością bezwzględną i 
z pierwiastkami o wyższym stopniu trudności   

rozwiązuje algebraicznie i graficznie nierówności z 
wartością bezwzględną o podwyższonym stopniu 
trudności 

rozwiązuje proste równania z wartością bezwzględną 
typu  
| x – a |+|x- c| = b 

potrafi przeprowadzić dyskusję liczby rozwiązań 
nierówności liniowego z parametrem  

potrafi przeprowadzić dyskusję liczby rozwiązań 
równania liniowego z parametrem 

Rozwiązuje graficznie równania z parametrem typu 
|f(x)|=m. 

Sporządza wykresy funkcji typu y=|f(x)| z  
wykorzystaniem gotowych wykresów funkcji i , 
funkcji liniowej 

rozwiązuje zadanie nietypowe, o podwyższonym 
stopniu trudności; 

 

V Funkcja kwadratowa 

1 Równania i nierówności, w których niewiadoma występuje pod znakiem pierwiastka 
kwadratowego V.2 

2 Równania dwukwadratowe. 

3 Wykres funkcji kwadratowej z wartością bezwzględną 

4 Równania i nierówności kwadratowe z wartością bezwzględną III.4 

5 Wzory Viete’a II.4 

6 Zastosowanie wzorów Viete’a II.4 

7 Równania kwadratowe z parametrem II.4 

8 Nierówności kwadratowe z parametrem 

 

Uczeń: 

Uczeń spełnia wymagania z poziomu podstawowego z działu funkcja kwadratowa oraz 

K -P R-W 

potrafi rozwiązywać proste równania prowadzące do 
równań kwadratowych 

Potrafi rozwiązywać równania , w których 
niewiadoma występuje pod znakiem pierwiastka 
kwadratowego 

Sporządza wykresy z y=||f(x)| i zastosowaniem 
funkcji kwadratowej 

Rozwiązuje równania i nierówności kwadratowe z 
wartością bezwzględną 



K -P R-W 

Zna i stosuje wzory Viète’a do wyznaczania sumy i 
iloczynu pierwiastków równania kwadratowego oraz 
do określania znaków pierwiastków trójmianu 
kwadratowego bez wyznaczania ich wartości, przy 
czym sprawdza najpierw ich istnienie 

stosuje wzory Viète’a do obliczania wartości wyrażeń 
zawierających sumę i iloczyn pierwiastków trójmianu 

kwadratowego, np. 
2
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potrafi przedyskutować liczbę rozwiązań  równania 
kwadratowe z parametrem 

rozwiązuje równania i nierówności kwadratowe z 
parametrem o wyższym stopniu trudności 

rozwiązuje podstawowe zadania z parametrem 
dotyczące własności funkcji kwadratowej 

potrafi rozwiązywać różne problemy dotyczące 
funkcji kwadratowej, które wymagają 
niestandardowych metod pracy oraz 
niekonwencjonalnych pomysłów 

 
potrafi rozwiązywać zadania na dowodzenie 
dotyczące własności funkcji kwadratowej; 

  

 

 


