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Wymagania edukacyjne z matematyki  wg  podręcznika „ Prosto do matury”
zgodne z Programem nauczania matematyki w liceum ogólnokształcącym i technikum 
(zakres podstawowy) autorstwa Doroty Ponczek.

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,  wykraczających 
poza obowiązkowy program nauczania.

Poniżej przedstawiony został podział wymagań na poszczególne oceny szkolne:

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)

I  Zasady i wymagania:

1 Uczeń prowadzi zeszyt przedmiotowy, który podlega kontroli przez nauczyciela. 

2 Uczeń  przynosi  na  lekcje   obowiązkowo  podręcznik  ,  zeszyt  oraz   wskazane  przez 

nauczyciela pomoce  przyrządy do kreślenia, kalkulator, inne

3 Na lekcji ucznia obowiązuje zakaz korzystania z telefonu komórkowego, dyktafonu i innych 

urządzeń telekomunikacyjnych bez zgody nauczyciela.

4 Uczeń ma obowiązek odrobić zadaną pracę domową, natomiast może rozwiązywać zadania 

dodatkowe

5 Uczeń  ma  prawo  dwukrotnie  w  ciągu  semestru  zgłosić  bez  podania  przyczyny 

nieprzygotowanie  do  zajęć  (nie  dotyczy  to  pisania  zapowiedzianych  wcześniej 

sprawdzianów). Uczeń ma obowiązek zgłosić nauczycielowi ten fakt na początku lekcji. W 

przeciwnym razie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 



6 Uczeń po dłuższej (minimum tygodniowej)  usprawiedliwionej nieobecności w szkole ma 

prawo nie być oceniany przez tydzień ze znajomości bieżącego materiału, realizowanego na 

lekcji w czasie nieobecności ucznia

7 Ocena indywidualnej pracy ucznia dotyczy samodzielnie wykonanych przez ucznia zadań. 

Jeżeli  uczeń  korzysta  na  sprawdzianie  pisemnym  z  telefonu  komórkowego  lub  innych 

niedozwolonych  materiałów  (np.  ściągi)  albo  oddaje  do  oceny  pracę,  która  nie  jest 

wykonana samodzielnie  (np.  plagiat),  ewentualnie  „sprawdza godzinę na telefonie „   to 

otrzymuje ocenę niedostateczną ze sprawdzianu lub pracy.

8 Uczeń, który opuści ponad 50% zajęć może nie być klasyfikowany.

II Ogólne kryteria ocen

celujący-  uczeń  ma  pełną  wiedzę  i  umiejętności  określone  w  wymaganiach  podstawy 

programowej  z  matematyki  w  danej  klasie,  samodzielnie  rozwija  swoje  zainteresowania, 

biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami, pomysłowo i oryginalnie rozwiązuje zadania 

nietypowe,  bierze  udział  w  konkursach  matematycznych  (olimpiadzie)  i  odnosi  w  nich 

sukcesy.

bardzo  dobry-  uczeń  w  pełni  opanował  materiał  programowy,  potrafi  sprawnie  rachować, 

samodzielnie rozwiązuje zadania i zdobywa wiedzę, zna definicje, twierdzenia i potrafi je stosować 

w  zadaniach,  posługuje  się  poprawnym  językiem  matematycznym,  przeprowadza  rozmaite 

rozumowania dedukcyjne.

dobry- nie opanował w pełni wiadomości określonych w  podstawie programowej, ale opanował je 

na poziomie  przekraczającym wymagania podstawowe,  poprawnie  stosuje  zdobyte  wiadomości, 

samodzielnie  rozwiązuje  typowe  zadania,  wykazuje  się  znajomością  i  rozumieniem poznanych 

pojęć,  twierdzeń  i  algorytmów,  posługuje  się  językiem  matematycznym,  sprawnie  rachuje, 

przeprowadza proste rozumowania dedukcyjne; 

dostateczny-  opanował  wiadomości  i  umiejętności  określone  w   podstawie  programowej  na 

poziomie nie przekraczającym wymagań  podstawowych, rozwiązuje zadania o średnim poziomie 



trudności,  wykonuje proste  obliczenia i  przekształcenia matematyczne,  stosuje poznane wzory i 

twierdzenia w rozwiązywaniu typowych ćwiczeń i zadań;

dopuszczający-  ma  niewielkie  braki  w  opanowaniu  koniecznych wiadomości  i  umiejętności 

zawartych w podstawie  programowe, ale nie uniemożliwia to dalszego zdobywania wiedzy; potrafi 

samodzielnie lub z niewielką pomocą nauczyciela wykonywać ćwiczenia i zadania o niewielkim 

stopniu trudności, zna i rozumie najprostsze pojęcia i algorytmy, operuje najprostszymi obiektami 

abstrakcyjnymi;

niedostateczny- uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności, co uniemożliwia 

dalsze zdobywanie wiedzy z matematyki, popełnia rażące błędy w rachunkach, nie potrafi wykonać 

prostych ćwiczeń i zadań. 

III Formy kontroli i oceny pracy ucznia:

1 prace  klasowe  i  krótsze  sprawdziany  po  każdym  z  działów,  które  są  zapowiadane  z 

tygodniowym wyprzedzeniem (minimum dwie w semestrze)

2 sprawdziany powtórzeniowe 

3 kartkówki zapowiedziane lub nie z małej partii materiału (na bieżąco)

4 testy diagnostyczne, formatywne

5 odpowiedzi ustne (na bieżąco)

6 ustne powtórzenia wiadomości po każdym z działów

7 praca i aktywność na lekcji (na bieżąco)

8 prace domowe i przygotowanie do zajęć (na bieżąco)

9 udział i osiągnięcia w konkursach matematycznych

10 samodzielnie przygotowane referaty i inne prace, np. prezentacje i programy komputerowe 

       11    prace długoterminowe (maksimum jedna w semestrze) 



1. TRYGONOMETRIA

Na poziomie wymagań koniecznych lub podstawowych - na ocenę dopuszczającą (2) lub 
dostateczną (3) uczeń potrafi:

• stosować twierdzenie sinusów do obliczenia długości boków i miar kątów trójkąta 
• stosować twierdzenie sinusów w zadaniach osadzonych w kontekście praktycznym
• stosować twierdzenie sinusów do obliczenia promienia okręgu opisanego 

na trójkącie
• stosować twierdzenie cosinusów do obliczenia długości boków i miar kątów trójkąta
• sprawdzać, czy trójkąt o danych bokach jest ostrokątny, prostokątny, czy rozwartokątny

• obliczać pole trójkąta na podstawie wzorów: P=1
2

a∙h i P=1
2

a∙b ∙sin γ

• wykorzystywać w zadaniach różne wzory na pole trójkąta do obliczenia wskazanych wielkości

Na poziomie wymagań rozszerzających lub dopełniających – na ocenę dobrą (4) lub bardzo 
dobrą (5) uczeń potrafi:

• wykorzystywać twierdzenie sinusów lub twierdzenie cosinusów w zadaniach 
na dowodzenie

• stosować tw. cosinusów do obliczenia wskazanych wielkości w czworokątach
• rozwiązywać wieloetapowe zadania z planimetrii wymagające np. zastosowania twierdzenia 

sinusów i twierdzenia cosinusów oraz wzorów na pole trójkąta i pole wielokąta
• stosować w zadaniach twierdzenie o dwusiecznej

Na poziomie wymagań wykraczających – na ocenę celującą (6) uczeń potrafi:
udowodnić twierdzenie sinusów
udowodnić twierdzenie cosinusów
udowodnić twierdzenie o dwusiecznej

• rozwiązywać zadania o podwyższonym stopniu trudności dotyczące związków miarowych w 
trójkącie

2. GEOMETRIA ANALITYCZNA

Na poziomie wymagań koniecznych lub podstawowych – na ocenę dopuszczającą (2) lub 
dostateczną (3) uczeń potrafi:

• obliczyć odległość dwóch punktów na płaszczyźnie kartezjańskiej
• wykorzystywać wzór na odległość dwóch punktów na płaszczyźnie do obliczenia obwodu 

wielokąta
• wykorzystywać w zadaniach wzór na współrzędne środka odcinka
• wyznaczać kąt nachylenia prostej do osi x
• wyznaczać równanie prostej nachylonej do osi x pod danym kątem i przechodzącej przez 

podany punkt
• badać równoległość i prostopadłość prostych o równaniach w postaci ogólnej
• badać wzajemne położenie dwóch prostych



• wykorzystywać równanie prostej w postaci ogólnej do wyznaczenia równania prostej 
przechodzącej przez dany punkt i równoległej (prostopadłej) do danej prostej

• obliczyć odległość punktu od prostej
• obliczyć pole trójkąta o danych wierzchołkach
• zapisywać równanie okręgu (nierówność opisującą koło) znając współrzędne środka i promień 

tego okręgu (koła)
• wyznaczać z równania okręgu współrzędne jego środka i promień
• sprawdzać, czy dany punkt należy do okręgu o podanym równaniu
• badać położenie danego punktu względem koła opisanego nierównością
• badać graficznie i rachunkowo wzajemne położenie okręgu i prostej
• wyznaczać punkty wspólne okręgu i prostej
• wyznaczać równanie stycznej do danego okręgu w punkcie należącym do tego okręgu 
• wyznaczać środek symetrii w figurach środkowosymetrycznych
• wyznaczać obrazy figur w symetrii środkowej na płaszczyźnie
• wyznaczać obrazy figur w symetrii środkowej o środku w początku układu współrzędnych
• obliczać współrzędne punktów w symetrii środkowej względem początku układu 

współrzędnych
• wyznaczać osie symetrii w figurach osiowosymetrycznych
• wyznaczać obrazy figur w symetrii osiowej na płaszczyźnie
• wyznaczać obrazy figur w symetrii osiowej względem osi układu współrzędnych
• obliczać współrzędne punktów w symetrii os. względem osi układu współrzędnych
• klasyfikować figury ze względu na liczbę osi symetrii
• rozpoznawać wielokąty foremne

Na poziomie wymagań rozszerzających lub dopełniających – na ocenę dobrą (4) lub bardzo 
dobrą (5) uczeń potrafi:

• rozwiązywać wieloetapowe zadania, stosując wzór na odległość dwóch punktów i wzór na 
współrzędne środka odcinka

• wykorzystywać w zadaniach wzór na współrzędne środka ciężkości trójkąta
• obliczyć odległość między prostymi równoległymi o podanych równaniach
• rozwiązywać wieloetapowe zadania dotyczące położenia prostych na płaszczyźnie i odległości 

punktu od prostej
• wyznaczyć równanie okręgu na podstawie pewnych informacji o jego położeniu, np. równanie 

okręgu przechodzącego przez trzy dane punkty lub stycznego do osi układu współrzędnych
• wyznaczyć równania stycznych do danego okręgu równoległych (prostopadłych) do danej 

prostej
• rozwiązywać wieloetapowe zadania dotyczące wzajemnego położenia prostej i okręgu
• wyznaczać równanie okręgu lub prostej w symetrii środkowej względem początku układu 

współrzędnych
• wyznaczać równanie okręgu w symetrii osiowej względem osi układu współrzędnych
• rozwiązywać wieloetapowe zadania dotyczące symetrii środkowej i symetrii osiowej na 

płaszczyźnie kartezjańskiej
• rozwiązywać wieloetapowe zadania dotyczące wielokątów osiowosymetrycznych i 



środkowosymetrycznych

Na poziomie wymagań wykraczających – na ocenę celującą (6) uczeń potrafi:
• wyznaczać równania stycznych do okręgu przechodzących przez dany punkt leżący poza 

okręgiem
• rozwiązywać zadania o podwyższonym stopniu trudności dotyczące równania prostej 

i równania okręgu

CIĄGI

Na poziomie wymagań koniecznych lub podstawowych – na ocenę dopuszczającą (2) lub 
dostateczną (3) uczeń potrafi:

• obliczyć n-ty wyraz ciągu, znając wzór ogólny tego ciągu
• zapisywać symbolicznie warunki dotyczące wyrazów ciągu
• rysować wykresy ciągów
• odczytywać z wykresu własności ciągu
• obliczyć miejsce zerowe ciągu o danym wzorze ogólnym
• obliczać wyrazy ciągu spełniające podany warunek
• wyznaczać kolejne wyrazy ciągu na podstawie wzoru rekurencyjnego
• rozpoznawać ciąg arytmetyczny
• obliczać wskazane wyrazy ciągu arytmetycznego, mając dany pierwszy wyraz i różnicę ciągu
• wyznaczyć ciąg arytmetyczny, znając jego dwa wyrazy
• stosować w zadaniach zależność między trzema kolejnymi wyrazami  ciągu arytmetycznego
• określać monotoniczność ciągu arytmetycznego
• rozwiązywać zadania tekstowe, wykorzystując wzór na n-ty wyraz ciągu arytmetycznego
• obliczyć sumę n początkowych wyrazów danego ciągu arytmetycznego
• rozwiązywać zadania tekstowe wykorzystując wzór na sumę n początkowych wyrazów ciągu 

arytmetycznego
• rozpoznawać ciąg geometryczny
• obliczać wskazane wyrazy ciągu geometrycznego, mając dany pierwszy wyraz i iloraz ciągu
• wyznaczać ciąg geometryczny, znając jego dwa wyrazy
• stosować w zadaniach zależności między trzema kolejnymi wyrazami ciągu geom.
• rozwiązywać zadania tekstowe, wykorzystując wzór na n-ty wyraz ciągu geometrycznego
• obliczyć sumę n początkowych wyrazów danego ciągu geometrycznego
• rozwiązywać zadania tekstowe wykorzystując wzórna sumę n początkowych wyrazów ciągu 

geometrycznego
• wyznaczać wielkości zmieniające się zgodnie z zasadą procentu składanego
• obliczyć wartość lokaty, znając stopę procentową, okres rozrachunkowy i czas oszczędzania
• obliczyć wartość lokaty o zmieniającym się oprocentowaniu

Na poziomie wymagań rozszerzających lub dopełniających – na ocenę dobrą (4) lub bardzo 
dobrą (5) uczeń potrafi:

• badać monotoniczność ciągu



• wykazywać, że dany ciąg nie jest monotoniczny
• określać monotoniczność ciągu będącego np. sumą dwóch ciągów o ustalonej monotoniczności
• podawać przykład wzory rekurencyjnego ciągu, znając kilka jego początkowych wyrazów
• podawać przykłady ciągów monotonicznych, tak, aby np. ich iloczyn spełniał określone 

warunki dotyczące monotoniczności
• wyznaczyć ciąg arytmetyczny, mając podane warunki, jakie spełniają wskazane wyrazy tego 

ciągu
• badać, czy ciąg o podanym wzorze ogólnym jest ciągiem arytmetycznym (geometrycznym)
• stosować w zadaniach zależność między wyrazami an− k ,an ,an+k ciągu arytmetycznego 
• stosować w zadaniach zależność między wyrazami an− k ,an ,an+k ciągu geometrycznego
• wyznaczyć ciąg arytmetyczny, znając np. jego dwie sumy częściowe
• obliczyć, ile wyrazów danego ciągu arytmetycznego (geometrycznego) należy dodać, aby 

otrzymać określoną sumę
• obliczać sumę liczb naturalnych o podanych własnościach, np. dwucyfrowych i podzielnych 

przez 4
• rozwiązywać równania, wykorzystując wzór na sumę n wyrazów ciągu arytmetycznego 

(geometrycznego)
• rozwiązywać zadania wymagające jednoczesnego stosowania własności ciągu arytmetycznego i 

ciągu geometrycznego
• rozwiązywać trudniejsze zadania z wykorzystaniem wzoru na sumę n-początkowych wyrazów 

ciągu geometrycznego
• stosować własności ciągu arytmetycznego i geometrycznego w zadaniach na dowodzenie
• obliczyć wysokość raty kredytu spłacanego (w równych wielkościach) systemem procentu 

składanego
• obliczać wysokości rat malejących
• porównywać zyski z różnych lokat

Na poziomie wymagań wykraczających – na ocenę celującą (6) uczeń potrafi:
• udowodnić wzory na sumę n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego
• udowodnić wzór na sumę n początkowych wyrazów ciągu geometrycznego
• wyprowadzić wzór na wysokość raty kredytu spłacanego (w równych wielkościach) 

w systemie procentu składanego
• porównywać różne sposoby spłacania kredytu
• rozwiązywać zadania o podwyższonym stopniu trudności dotyczące ciągów

RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA I STATYSTYKA

Na poziomie wymagań koniecznych lub podstawowych – na ocenę dopuszczającą (2) lub 
dostateczną (3) uczeń potrafi:

• rozpoznawać, czy dana sytuacja jest doświadczeniem losowym
• określać zbiór zdarzeń elementarnych dla (?) danego doświadczenia losowego; obliczać liczbę 

zdarzeń elementarnych



• stosować symboliczny opis zbioru zdarzeń elementarnych i zdarzeń, w tym zdarzenia, pewnego 
i zdarzenia niemożliwego

• obliczać prawdopodobieństwa zdarzeń z zastosowaniem klasycznej definicji 
prawdopodobieństwa w prostych doświadczeniach losowych (rzut monetą, rzut kostką, 
losowanie jednego z pośród n przedmiotów)

• stosować w prostych przypadkach regułę mnożenia
• wykorzystywać drzewko do zliczania obiektów w prostych sytuacjach kombinatorycznych
• stosować regułę dodawania
• odróżniać losowanie ze zwracaniem i losowanie bez zwracania
• obliczać prawdopodobieństwa zdarzeń z zastosowaniem klasycznej definicji 

prawdopodobieństwa w typowych doświadczeniach losowych 
• wyznaczać sumę, iloczyn, różnicę danych zdarzeń
• rozpoznawać zdarzenia wykluczające się
• stosować w zadaniach wzór na prawdopodobieństwo zdarzenia przeciwnego
• wyznaczać wartość oczekiwaną w prostych grach losowych
• sprawdzać, czy dana gra losowa jest sprawiedliwa 
• przedstawiać dane surowe w postaci szeregu uporządkowanego
• wyznaczać medianę, dominantę, średnią i rozstęp zestawu danych surowych
• obliczać średnią ważoną wyników
• obliczać wariancję i odchylenie standardowe zestawu danych 
• sporządzać diagramy częstości
• odczytywać informacje z diagramów częstości
• porównywać różne zestawy danych surowych na podstawie opisujących je parametrów

Na poziomie wymagań rozszerzających lub dopełniających – na ocenę dobrą (4) lub bardzo 
dobrą (5) uczeń potrafi:

• uzasadnić, że 0 ≤ P ( A )≤ 1 dla zdarzenia A w dowolnym doświadczeniu losowym
• stosować regułę mnożenia i regułę dodawania w bardziej złożonych zadaniach
• dobierać odpowiedni model do mniej typowego zadania z zastosowaniem klasycznej definicji 

prawdopodobieństwa 
• stosować w zadaniach wzór na prawdopodobieństwo sumy dwóch zdarzeń
• uzasadniać, że dane zdarzenia się nie wykluczają
• rozwiązywać trudniejsze zadania, stosując własności prawdopodobieństwa
• stosować w zadaniach siatkę centylową 
• rozwiązywać trudniejsze zadania dotyczące średniej ważonej (np. znajdować brakujące wagi)
• podawać przykład zestawu danych o ustalonych parametrach statystycznych
• obliczać przeciętne odchylenie od średniej
• wyjaśniać, na czym polega manipulacja danymi na nierzetelnie przedstawionych wykresach i 

diagramach
• interpretować parametry statystyczne

Na poziomie wymagań wykraczających – na ocenę celującą (6) uczeń potrafi:
• obliczyć liczbę zdarzeń elementarnych w nietypowych sytuacjach



• obliczyć prawdopodobieństwo sumy trzech zdarzeń
• stosować klasyczną definicję prawdopodobieństwa w zadaniach o podwyższonym stopniu 

trudności


	II Ogólne kryteria ocen
	celujący- uczeń ma pełną wiedzę i umiejętności określone w wymaganiach podstawy programowej z matematyki w danej klasie, samodzielnie rozwija swoje zainteresowania, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami, pomysłowo i oryginalnie rozwiązuje zadania nietypowe, bierze udział w konkursach matematycznych (olimpiadzie) i odnosi w nich sukcesy.

