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I. INFORMACJE OGÓLNE
Przedmiotowy system oceniania obowiązuje od:
01 września 2013 r.
Program nauczania:
Program nauczania matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą
Podręcznik:
KLASA 2
tytuł: Matematyka 2. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony
autorzy: W. Babiański, L.Chańko, J. Czarnowska, G. Janocha
wydawnictwo: Nowa Era
nr dopuszczenia MEN: 360/2/2013

WYMAGANIA NA STOPNIE SZKOLNE
1. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
• nie opanował wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej,
• nie potrafi rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności,
• nie radzi sobie ze zrozumieniem pojęć oraz algorytmów,
• popełnia rażące błędy w rachunkach,
• nie potrafi (nawet przy pomocy nauczyciela, zadającego pytania pomocnicze) wykonać
najprostszych ćwiczeń i zadań,
• nie wykazuje najmniejszej chęci współpracy w celu uzupełnienia braków i nabycia
podstawowej wiedzy i umiejętności.
2. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
• ma braki w opanowaniu treści zawartych w podstawie programowej, ale braki te nie
uniemożliwiają dalszego kształcenia,
• rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania i problemy o niewielkim stopniu trudności,
często powtarzające się w procesie nauczania,
• wykazuje się znajomością i rozumieniem najprostszych pojęć oraz algorytmów.
3.Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
• opanował treści najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu, często powtarzające
się w procesie nauczania na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych
w podstawie programowej,
• posiada proste umiejętności pozwalające rozwiązywać typowe problemy o średnim
stopniu trudności,
• wykazuje się znajomością i rozumieniem podstawowych pojęć i algorytmów,
• stosuje poznane wzory i twierdzenia w rozwiązywaniu typowych ćwiczeń i zadań,
• wykonuje proste obliczenia i przekształcenia matematyczne.
4. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
• nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania, ale opanował
treści złożone, trudniejsze od zaliczanych do wymagań podstawowych,
• poprawnie stosuje wiadomości, samodzielnie rozwiązuje problemy typowe, pośrednio
użyteczne w życiu pozaszkolnym,
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• wykazuje się znajomością i rozumieniem poznanych pojęć i twierdzeń oraz algorytmów,
• posługuje się językiem matematycznym, który może zawierać jedynie nieliczne
błędy.
5. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
• opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania,
• sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, potrafi korzystać z różnych źródeł
informacji, łączyć wiedzę z różnych przedmiotów i dziedzin oraz stosować
w nowych sytuacjach,
• sprawnie wykonuje obliczenia,
• samodzielnie wykonuje zadania,
• wykazuje się znajomością definicji i twierdzeń oraz umiejętnością ich zastosowania
w zadaniach,
• posługuje się językiem matematycznym,
• samodzielnie zdobywa wiedzę,
• przeprowadza rozumowania dedukcyjne.

ją

6. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą,
a ponadto:
• posiadł pełną wiedzę i umiejętności wynikające z programu nauczania, będące efektem samodzielnej pracy i indywidualnych zainteresowań,
• biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych
lub praktycznych z zakresu programu nauczania, pomysłowo i oryginalnie rozwiązuje zadania
nietypowe, rozwiązuje zadania o wysokim stopniu trudności,
• bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach matematycznych lub posiada
inne porównywalne osiągnięcia.

Kryteria oceniania odpowiedzi ustnych:
1. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
• nie udziela odpowiedzi na pytania postawione przez nauczyciela, nawet przy jego
pomocy.
2. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
• udziela odpowiedzi na proste pytania i rozwiązuje przy pomocy nauczyciela zadania
o niewielkim stopniu trudności.
3. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
• zna i rozumie podstawowe prawa matematyczne,
• rozumie tekst sformułowany w języku matematycznym,
• potrafi przy niewielkiej pomocy nauczyciela udzielić odpowiedzi na postawione pytania,
• tylko częściowo wykazuje się samodzielnością w rozwiązywaniu zadań.
4. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
• spełnia podstawowe wymagania, prawidłowo wykorzystuje poznane własności
i wzory,
• potrafi samodzielnie rozwiązywać typowe zadania,
• prawidłowo posługuje się językiem i symboliką matematyczną, wnioskowanie jest
logicznie poprawne.
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5. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
• samodzielnie udziela odpowiedzi na wszystkie postawione pytania,
• samodzielnie rozwiązuje zadania rachunkowe i problemowe,
• potrafi stosować poznaną wiedzę w nowych i nietypowych sytuacjach,
• umie przeprowadzić nieskomplikowany dowód,
• bezbłędnie posługuje się językiem i symboliką matematyczną.
NARZĘDZIA SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI
ORAZ ICH WAGI.

1.Obowiązująca skala ocen: od 1 do 6.
2. Ocenie w stopniach od 1 do 6 podlegają:
•
prace semestralne
•
prace klasowe
•
sprawdziany (15-20min)
•
kartkówki (5-10min)
•
odpowiedź ustna
•
zadanie domowe
•
zadanie dodatkowe
•
aktywność, praca na lekcji
•
próbne egzaminy maturalne
•
prezentacje, projekty

Stosowane narzędzia
waga
prace semestralne (sesje z plus)
3
prace klasowe
3
sprawdziany (15-20min)
2
kartkówki (5-10min)
1
odpowiedź ustna
2
zadanie domowe
1
zadanie dodatkowe
1
aktywność, praca na lekcji
1
testy, próbne egzaminy maturalne
4
prezentacje, projekty
2
W szczególnym przypadku dopuszczalna jest zmiana wag ocen z sesji z plusem, egzaminu, prezentacji i projektu.

Prace klasowe zapowiadane są na tydzień przed ich przeprowadzeniem. Nauczyciel powinien je
oddać przed upływem dwóch tygodni. Osoba, która otrzyma z pracy klasowej/sprawdzianu ocenę
niedostateczną,
może
tą
pracę
napisać
jeszcze
raz
w ustalonym terminie. Pod uwagę brane są obie uzyskane oceny. Uczniowie, którzy byli nieobecni na pracy klasowej/sprawdzianie, mają
obowiązek napisania tej pracy
w terminie ustalonym dla osób poprawiających, do dwóch tygodni od omówienia pracy klasoStrona 4 z 11

wej/sprawdzianu.
Uczeń,
który
nie
zaliczył
wszystkich
prac
klasowych
i sprawdzianów powinien liczyć się z możliwością obniżenia oceny śródrocznej (rocznej).
Kartkówki NIE muszą być zapowiadane. Obejmować powinny materiał z trzech ostatnich
zagadnień, ale nie wcześniejszy niż z pięciu ostatnich lekcji. W związku z tym, że kartkówki
mają na celu skontrolowanie bieżącego przygotowania ucznia do lekcji, otrzymanych z nich
ocen NIE poprawia się.
Można przyjąć następujący system przeliczania punktów uzyskanych z pracy na ocenę:
Procent maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania
mniej niż 35%
36% – 59%
60% – 75%
76% – 89%
91% – 100%
100% + ½ zadania dodatkowego

Ocena
ndst
dop
dst
db
bdb
cel

Przedmiotowego systemu oceniania
wraz z określeniem wymagań edukacyjnych

Wyróżnione zostały następujące wymagania programowe: konieczne (K),
podstawowe (P), rozszerzające (R), dopełniające (D) i wykraczające poza
program nauczania (W). Wymienione poziomy wymagań odpowiadają w
przybliżeniu ocenom szkolnym. Nauczyciel, określając te poziomy, powinien
zatem sprecyzować, czy opanowania pewnych czynności lub wiedzy będzie
wymagał na ocenę dopuszczającą (2), dostateczną (3), dobrą (4), bardzo dobrą (5) lub celującą (6).

•

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.
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•

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)

Podział ten należy traktować jedynie jako propozycję. Poniżej przedstawiamy wymagania dla zakresu
podstawowego. Połączenie wymagań koniecznych i podstawowych a także rozszerzających i dopełniających pozwoli nauczycielowi dostosować wymagania do specyfiki klasy.

SUMY ALGEBRAICZNE, WIELOMIANY, FUNKCJA KWADRATOWA
Poziom (K) lub (P)
Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli:
•
•
•
•
•
•

rozpoznaje jednomiany i sumy algebraiczne
oblicza wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych
redukuje wyrazy podobne w sumie algebraicznej
dodaje, odejmuje i mnoży sumy algebraiczne
przekształca wyrażenia algebraiczne, uwzględniając kolejność wykonywania działań
przekształca wyrażenie algebraiczne z zastosowaniem wzorów skróconego mnożenia

•
•

stosuje wzory skróconego mnożenia do wykonywania działań na liczbach postaci a + b c
rozwiązuje równania kwadratowe niepełne metodą rozkładu na czynniki oraz stosując wzory
skróconego mnożenia
rozwiązuje równania kwadratowe, stosując wzory na pierwiastki
przedstawia trójmian kwadratowy w postaci iloczynowej
rozwiązuje równania wyższych stopni, korzystając z definicji pierwiastka i własności iloczynu

•
•
•

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

rozwiązuje zadania tekstowe prowadzące do równań kwadratowych
rozwiązuje równania wyższych stopni, stosując zasadę wyłączania wspólnego czynnika przed
nawias

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

rozwiązuje zadania o znacznym stopniu trudności dotyczące rozwiązywania równań wyższego
stopnia
korzystając z wykresu wielomianu, podaje miejsca zerowe, zbiór argumentów, dla których
wielomian przyjmuje wartości dodatnie/ujemne/niedodatnie/nieujemne
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•

rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem wykresu lub wzoru wielomianu

2. FUNKCJE WYMIERNE
Poziom (K) lub (P)
Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

wskazuje wielkości odwrotnie proporcjonalne
stosuje zależność między wielkościami odwrotnie proporcjonalnymi do rozwiązywania prostych
zadań
wyznacza współczynnik proporcjonalności
podaje wzór proporcjonalności odwrotnej, znając współrzędne punktu należącego do wykresu
a
szkicuje wykres funkcji f ( x) = , gdzie a ≠ 0 i podaje jej własności (dziedzinę, zbiór wartości,
x
przedziały monotoniczności)
a
a
szkicuje wykresy funkcji f ( x) = + q oraz f ( x ) =
i odczytuje jej własności
x− p
x
wyznacza asymptoty wykresu powyższych funkcji
dobiera wzór funkcji do jej wykresu
wyznacza dziedzinę prostego wyrażenia wymiernego
oblicza wartość wyrażenia wymiernego dla danej wartości zmiennej
skraca i rozszerza proste wyrażenia wymierne
wykonuje działania na wyrażeniach wymiernych (proste przypadki) i podaje odpowiednie założenia
rozwiązuje proste równania wymierne
wykorzystuje wyrażenia wymierne do rozwiązywania prostych zadań tekstowych

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

rozwiązuje zadania tekstowe, stosując proporcjonalność odwrotną
a
szkicuje wykres funkcji f ( x) =
w podanych przedziałach
x
a
wyznacza współczynnik a tak, aby funkcja f ( x) =
spełniała podane warunki
x
a
a
wyznacza wzory funkcji f ( x) = + q oraz f ( x ) =
spełniających podane warunki
x− p
x
wyznacza dziedzinę wyrażenia wymiernego, korzystając z prostych równań kwadratowych
wykonuje działania na wyrażeniach wymiernych i podaje odpowiednie założenia
przekształca wzory, stosując działania na wyrażeniach wymiernych
rozwiązuje równania wymierne
wykorzystuje wyrażenia wymierne do rozwiązywania trudniejszych zadań tekstowych
wykorzystuje wielkości odwrotnie proporcjonalne do rozwiązywania zadań tekstowych dotyczących prędkości

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

rozwiązuje zadania o znacznym stopniu trudności dotyczące funkcji i wyrażeń wymiernych
przekształca wzór funkcji homograficznej do postaci kanonicznej i szkicuje wykres funkcji
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f ( x) =

a
+ q oraz podaje jej własności
x− p

3. FUNKCJE WYKŁADNICZE I LOGARYTMY
Poziom (K) lub (P)
Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

oblicza potęgi o wykładnikach wymiernych
zapisuje daną liczbę w postaci potęgi o wykładniku wymiernym
zapisuje daną liczbę w postaci potęgi o danej podstawie
upraszcza wyrażenia, stosując prawa działań na potęgach (proste przypadki)
porównuje liczby przedstawione w postaci potęg (proste przypadki)
wyznacza wartości funkcji wykładniczej dla podanych argumentów
sprawdza, czy punkt należy do wykresu funkcji wykładniczej
wyznacza wzór funkcji wykładniczej i szkicuje jej wykres, znając współrzędne punktu należącego do jej wykresu
szkicuje wykres funkcji wykładniczej, stosując przesunięcie o wektor i określa jej własności
szkicuje wykres funkcji, będący efektem jednego przekształcenia wykresu funkcji wykładniczej
i określa jej własności
oblicza logarytm danej liczby
stosuje równości wynikające z definicji logarytmu do prostych obliczeń
wyznacza podstawę logarytmu lub liczbę logarytmowaną, gdy dana jest jego wartość
rozwiązuje równania wykładnicze, stosując logarytm
oblicza logarytm iloczynu, ilorazu i potęgi, stosując odpowiednie twierdzenia o logarytmach

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

upraszcza wyrażenia, stosując prawa działań na potęgach
porównuje liczby przedstawione w postaci potęg
odczytuje rozwiązania nierówności na postawie wykresów funkcji wykładniczych
podaje odpowiednie założenia dla podstawy logarytmu lub liczby logarytmowanej
podaje przybliżoną wartość logarytmów dziesiętnych z wykorzystaniem tablic
stosuje twierdzenie o logarytmie iloczynu, ilorazu i potęgi do uzasadnienia równości wyrażeń
wykorzystuje własności funkcji wykładniczej i logarytmu do rozwiązywania zadań o kontekście
praktycznym

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

dowodzi twierdzenia o logarytmach
wykorzystuje twierdzenie o zmianie podstawy logarytmu w zadaniach
rozwiązuje zadania o znacznym stopniu trudności dotyczące funkcji wykładniczej i logarytmicznej

CIĄGI
Poziom (K) lub (P)
Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli:
Strona 8 z 11

•
•
•
•
•
•
•
•

wyznacza kolejne wyrazy ciągu, gdy danych jest kilka jego początkowych wyrazów
szkicuje wykres ciągu
wyznacza wzór ogólny ciągu, mając danych kilka jego początkowych wyrazów
wyznacza początkowe wyrazy ciągu określonego wzorem ogólnym lub słownie
wyznacza, które wyrazy ciągu przyjmują daną wartość
podaje przykłady ciągów monotonicznych, których wyrazy spełniają dane warunki
uzasadnia, że dany ciąg nie jest monotoniczny, mając dane jego kolejne wyrazy
wyznacza wyraz a n +1 ciągu określonego wzorem ogólnym

•
•
•
•
•
•
•

podaje przykłady ciągów arytmetycznych
wyznacza wyrazy ciągu arytmetycznego, mając dany pierwszy wyraz i różnicę
wyznacza wzór ogólny ciągu arytmetycznego, mając dane dowolne dwa jego wyrazy
sprawdza, czy dany ciąg jest arytmetyczny (proste przypadki)
wyznacza wzór ogólny ciągu geometrycznego, mając dane dowolne dwa jego wyrazy
sprawdza, czy dany ciąg jest geometryczny (proste przypadki)
stosuje średnią arytmetyczną do wyznaczania wyrazów ciągu arytmetycznego (proste przypadki)
określa monotoniczność ciągu arytmetycznego i geometrycznego
oblicza sumę n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego i geometrycznego
podaje przykłady ciągów geometrycznych
wyznacza wyrazy ciągu geometrycznego, mając dany pierwszy wyraz i iloraz
stosuje monotoniczność ciągu geometrycznego do rozwiązywania prostych zadań
stosuje własności ciągu arytmetycznego lub geometrycznego do rozwiązywania prostych zadań
oblicza wysokość kapitału przy różnym okresie kapitalizacji
oblicza oprocentowanie lokaty (proste przypadki)

•
•
•
•
•
•
•
•

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

wyznacza wzór ogólny ciągu spełniającego podane warunki
bada monotoniczność ciągów
rozwiązuje zadania z parametrem dotyczące monotoniczności ciągu
wyznacza wartości zmiennych tak, aby wraz z podanymi wartościami tworzyły ciąg arytmetyczny lub geometryczny
sprawdza, czy dany ciąg jest arytmetyczny
sprawdza, czy dany ciąg jest geometryczny
rozwiązuje równania z zastosowaniem wzoru na sumę wyrazów ciągu arytmetycznego
rozwiązuje równania z zastosowaniem wzoru na sumę wyrazów ciągu geometrycznego
określa monotoniczność ciągu arytmetycznego i geometrycznego
stosuje własności ciągu arytmetycznego i geometrycznego w zadaniach
rozwiązuje zadania związane z kredytami dotyczące okresu oszczędzania i wysokości oprocentowania

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

rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności dotyczące monotoniczności ciągu
wyznacza wyrazy ciągu określonego rekurencyjnie
dowodzi wzór na sumę n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego
stosuje średnią geometryczną do rozwiązywania zadań
rozwiązuje zadania o znacznym stopniu trudności dotyczące ciągów

TRYGONOMETRIA
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Poziom (K) lub (P)
Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

podaje definicje funkcji trygonometrycznych kąta ostrego w trójkącie prostokątnym
podaje wartości funkcji trygonometrycznych kątów 30°, 45°, 60°
oblicza wartości funkcji trygonometrycznych kątów ostrych w trójkącie prostokątnym
odczytuje z tablic wartości funkcji trygonometrycznych danego kąta ostrego
znajduje w tablicach kąt ostry, gdy dana jest wartość jego funkcji trygonometrycznej
rozwiązuje trójkąty prostokątne w prostych zadaniach
oblicza wartości pozostałych funkcji trygonometrycznych, mając dany sinus, cosinus kąta
podaje związki między funkcjami trygonometrycznymi tego samego kąta
stosuje zależności między funkcjami trygonometrycznymi do upraszczania wyrażeń zawierających funkcje trygonometryczne
stosuje funkcje trygonometryczne do rozwiązywania prostych zadań osadzonych w kontekście
praktycznym
zaznacza kąt w układzie współrzędnych
wyznacza wartości funkcji trygonometrycznych kąta, gdy dane są współrzędne punktu leżącego na jego końcowym ramieniu
określa znaki funkcji trygonometrycznych danego kąta
oblicza wartości funkcji trygonometrycznych szczególnych kątów, np.: 90°, 120°, 135°

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

oblicza wartości funkcji trygonometrycznych kątów ostrych w bardziej złożonych sytuacjach
stosuje funkcje trygonometryczne do rozwiązywania zadań praktycznych o podwyższonym
stopniu trudności
rozwiązuje trójkąty prostokątne
oblicza wartości pozostałych funkcji trygonometrycznych, mając dany tangens kąta
uzasadnia związki między funkcjami trygonometrycznymi

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

rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności dotyczące funkcji trygonometrycznych
stosuje związek między współczynnikiem kierunkowym a kątem nachylenia prostej do osi OX

PLANIMETRIA
Poziom (K) lub (P)
Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli:
•
•
•
•
•
•
•

podaje i stosuje wzory na długość okręgu, długość łuku, pole koła i pole wycinka koła
określa wzajemne położenie okręgów, mając dane promienie tych okręgów oraz odległość ich
środków
oblicza pola figur, stosując zależności między okręgami (proste przypadki)
określa liczbę punktów wspólnych prostej i okręgu przy danych warunkach
stosuje własności stycznej do okręgu do rozwiązywania prostych zadań
rozpoznaje kąty wpisane i środkowe w okręgu oraz wskazuje łuki, na których są one oparte
stosuje twierdzenie o kącie środkowym i kącie wpisanym, opartych na tym samym łuku (proste przypadki)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

podaje różne wzory na pole trójkąta
oblicza pole trójkąta, dobierając odpowiedni wzór (proste przypadki)
rozwiązuje zadania dotyczące okręgu wpisanego w trójkąt prostokątny lub równoboczny
rozwiązuje zadania związane z okręgiem opisanym na trójkącie
podaje wzory na pole równoległoboku, rombu i trapezu
wykorzystuje funkcje trygonometryczne do wyznaczania pól czworokątów (proste przypadki)
oblicza odległość punktów w układzie współrzędnych
oblicza odwód wielokąta, mając dane współrzędne jego wierzchołków
stosuje wzór na odległość między punktami do rozwiązywania prostych zadań
wyznacza współrzędne środka odcinka, mając dane współrzędne jego końców
rysuje figury symetryczne w danej symetrii osiowej
konstruuje figury symetryczne w danej symetrii środkowej
określa liczbę i wskazuje osi symetrii figury
wskazuje środek symetrii figury
znajduje obrazy figur geometrycznych w symetrii osiowej względem osi układu współrzędnych
znajduje obrazy figur geometrycznych w symetrii środkowej względem środka układu współrzędnych
stosuje własności symetrii osiowej i środkowej do rozwiązywania prostych zadań

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

stosuje wzory na długość okręgu, długość łuku okręgu, pole koła i pole wycinka koła do obliczania pól i obwodów figur
oblicza pole figury, stosując zależności między okręgami
stosuje własności stycznej do okręgu do rozwiązywania trudniejszych zadań
stosuje twierdzenie o kącie środkowym i kącie wpisanym, opartych na tym samym łuku oraz
wnioski z tego twierdzenia do rozwiązywania zadań o większym stopniu trudności
stosuje różne wzory na pole trójkąta i przekształca je
wykorzystuje umiejętność wyznaczania pól trójkątów do obliczania pól innych wielokątów
rozwiązuje zadania związane z okręgiem wpisanym w dowolny trójkąt i opisanym na dowolnym trójkącie
stosuje własności środka okręgu opisanego na trójkącie w zadaniach z geometrii analitycznej
wykorzystuje funkcje trygonometryczne do wyznaczania pól czworokątów
stosuje wzór na odległość między punktami oraz środek odcinka do rozwiązywania trudniejszych zadań
stosuje własności symetrii osiowej i środkowej do rozwiązywania trudniejszych zadań

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

dowodzi twierdzenia dotyczące kątów w okręgu
dowodzi wzoru na pole trójkąta
rozwiązuje zadania z planimetrii o znacznym stopniu trudności
stosuje przesunięcie figury o wektor do rozwiązywania zadań
podaje środek obrotu i kąt obrotu w prostych sytuacjach
opisuje równaniem okrąg o danym środku i przechodzący przez dany punkt
wyznacza środek i promień okręgu, mając jego równanie
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