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Cele kszta cenia 
– wymagania 

ogólne

Tre ci nauczania 
– wymagania 
szczegó owe

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU MATEMATYKA

III etap edukacyjny

I. Wykorzystanie i tworzenie informacji.

Ucze  interpretuje i tworzy teksty o charakterze matematycznym, u ywa j -
zyka matema tycznego do opisu rozumowania i uzyskanych wyników.

II. Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji.

Ucze  u ywa prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych, inter-
pretuje poj cia matematyczne i operuje obiektami matematycznymi. 

III. Modelowanie matematyczne.

Ucze  dobiera model matematyczny do prostej sytuacji, buduje model mate-
matyczny danej sytuacji. 

IV. U ycie i tworzenie strategii.

Ucze  stosuje strategi  jasno wynikaj c  z tre ci zadania, tworzy strategi  
rozwi zania pro blemu. 

V. Rozumowanie i argumentacja.

Ucze  prowadzi proste rozumowania, podaje argumenty uzasadniaj ce po-
prawno  rozu mo wania.

1. Liczby wymierne dodatnie. Ucze :

1)  odczytuje i zapisuje liczby naturalne dodatnie w systemie rzymskim 
(w zakresie do 3000);

2)  dodaje, odejmuje, mno y i dzieli liczby wymierne zapisane w postaci 
u amków zwyk ych lub rozwini  dziesi tnych sko czonych zgodnie 
z w asn  strategi  obli cze  (tak e z wykorzystaniem kalkulatora);

3)  zamienia u amki zwyk e na u amki dziesi tne (tak e okresowe), za-
mienia u amki dziesi tne sko czone na u amki zwyk e;

4)  zaokr gla rozwini cia dziesi tne liczb;

5)  oblicza warto ci nieskomplikowanych wyra e  arytmetycznych za-
wieraj cych u am ki zwyk e i dziesi tne;

6)  szacuje warto ci wyra e  arytmetycznych;

7)  stosuje obliczenia na liczbach wymiernych do rozwi zywania proble-
mów w kon tek cie praktycznym, w tym do zamiany jednostek (jedno-
stek pr d ko ci, g sto ci itp.).
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2. Liczby wymierne (dodatnie i niedodatnie). Ucze :

1)  interpretuje liczby wymierne na osi liczbowej. Oblicza odleg o  mi -
dzy dwie  ma liczbami na osi liczbowej;

2)  wskazuje na osi liczbowej zbiór liczb spe niaj cych warunek typu: 
x  3, x < 5;

3)  dodaje, odejmuje, mno y i dzieli liczby wymierne;

4)  oblicza warto ci nieskomplikowanych wyra e  arytmetycznych za-
wieraj cych licz by wymierne.

3. Pot gi. Ucze :

1)  oblicza pot gi liczb wymiernych o wyk adnikach naturalnych;

2)  zapisuje w postaci jednej pot gi: iloczyny i ilorazy pot g o takich sa-
mych podstawach, iloczyny i ilorazy pot g o takich samych wyk adni-
kach oraz pot g  pot gi (przy wy k adnikach naturalnych);

3)  porównuje pot gi o ró nych wyk adnikach naturalnych i takich sa-
mych podstawach oraz porównuje pot gi o takich samych wyk adni-
kach naturalnych i ró nych dodat nich podstawach;

4)  zamienia pot gi o wyk adnikach ca kowitych ujemnych na odpowied-
nie pot gi o wy k ad nikach naturalnych;

5)  zapisuje liczby w notacji wyk adniczej, tzn. w postaci a·10k, gdzie 
1  a < 10 oraz k jest liczb  ca kowit .

4. Pierwiastki. Ucze : 

1)  oblicza warto ci pierwiastków drugiego i trzeciego stopnia z liczb, któ-
re s  odpo  wiednio kwadratami lub sze cianami liczb wymiernych;

2)  wy cza czynnik przed znak pierwiastka oraz w cza czynnik pod 
znak pier wiastka;

3)  mno y i dzieli pierwiastki drugiego stopnia;

4)  mno y i dzieli pierwiastki trzeciego stopnia.

5. Procenty. Ucze :

1)  przedstawia cz  pewnej wielko ci jako procent lub promil tej wiel-
ko ci i od wrotnie;

2)  oblicza procent danej liczby;

3)  oblicza liczb  na podstawie danego jej procentu;

4)  stosuje obliczenia procentowe do rozwi zywania problemów w kon-
tek cie prak tycz nym, np. oblicza ceny po podwy ce lub obni ce o dany 
procent, wykonuje obliczenia zwi zane z VAT, oblicza odsetki dla lo-
katy rocznej.

6. Wyra enia algebraiczne. Ucze :

1)  opisuje za pomoc  wyra e  algebraicznych zwi zki mi dzy ró nymi 
wielko  ciami;
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2)  oblicza warto ci liczbowe wyra e  algebraicznych;

3)  redukuje wyrazy podobne w sumie algebraicznej;

4)  dodaje i odejmuje sumy algebraiczne;

5)  mno y jednomiany, mno y sum  algebraiczn  przez jednomian oraz, 
w nietrud nych przyk adach, mno y sumy algebraiczne;

6)  wy cza wspólny czynnik z wyrazów sumy algebraicznej poza nawias;

7)  wyznacza wskazan  wielko  z podanych wzorów, w tym geome-
trycznych i Þ  zycz nych.

7. Równania. Ucze :

1)  zapisuje zwi zki mi dzy wielko ciami za pomoc  równania pierwsze-
go stopnia z jedn  niewiadom , w tym zwi zki mi dzy wielko ciami 
wprost propor cjo nal nymi i odwrotnie proporcjonalnymi;

2)  sprawdza, czy dana liczba spe nia równanie stopnia pierwszego z jed-
n  niewia dom ;

3)  rozwi zuje równania stopnia pierwszego z jedn  niewiadom ;

4)  zapisuje zwi zki mi dzy nieznanymi wielko ciami za pomoc  uk adu 
dwóch rów na  pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi;

5)  sprawdza, czy dana para liczb spe nia uk ad dwóch równa  stopnia 
pierwszego z dwiema niewiadomymi; 

6)  rozwi zuje uk ady równa  stopnia pierwszego z dwiema niewiado-
mymi; 

7)  za pomoc  równa  lub uk adów równa  opisuje i rozwi zuje zadania 
osadzone w kontek cie praktycznym.

8. Wykresy funkcji. Ucze :

1)  zaznacza w uk adzie wspó rz dnych na p aszczy nie punkty o da-
nych wspó  rz d nych; 

2)  odczytuje wspó rz dne danych punktów;

3)  odczytuje z wykresu funkcji: warto  funkcji dla danego argumentu, 
argumenty dla danej warto ci funkcji, dla jakich argumentów funkcja 
przyjmuje warto ci dodat nie, dla jakich ujemne, a dla jakich zero; 

4)  odczytuje i interpretuje informacje przedstawione za pomoc  wy-
kresów funkcji (w tym wykresów opisuj cych zjawiska wyst puj ce 
w przyrodzie, gospodarce, yciu codzien nym);

5)  oblicza warto ci funkcji podanych nieskomplikowanym wzorem i za-
znacza punkty nale ce do jej wykresu.

9.  Statystyka opisowa i wprowadzenie do rachunku prawdopodobie stwa. 
Ucze :

1)  interpretuje dane przedstawione za pomoc  tabel, diagramów s upko-
wych i ko o wych, wykresów; 
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 2)  wyszukuje, selekcjonuje i porz dkuje informacje z dost pnych róde ;

 3)  przedstawia dane w tabeli, za pomoc  diagramu s upkowego lub ko-
owego;

 4)  wyznacza redni  arytmetyczn  i median  zestawu danych;

 5)  analizuje proste do wiadczenia losowe (np. rzut kostk , rzut monet , 
wyci ganie losu) i okre la prawdopodobie stwa najprostszych zda-
rze  w tych do wiadcze niach (prawdopodobie stwo wypadni cia 
or a w rzucie monet , dwójki lub szóstki w rzucie kostk , itp.).

10. Figury p askie. Ucze :

 1)  korzysta ze zwi zków mi dzy k tami utworzonymi przez prost  
przecinaj c  dwie proste równoleg e;

 2)  rozpoznaje wzajemne po o enie prostej i okr gu, rozpoznaje styczn  
do okr gu;

 3)  korzysta z faktu, e styczna do okr gu jest prostopad a do promienia 
poprowa dzonego do punktu styczno ci;

 4)  rozpoznaje k ty rodkowe;

 5)  oblicza d ugo  okr gu i uku okr gu;

 6)  oblicza pole ko a, pier cienia ko owego, wycinka ko owego;

 7)  stosuje twierdzenie Pitagorasa;

 8)  korzysta z w asno ci k tów i przek tnych w prostok tach, równole-
g obokach, rom bach i w trapezach;

 9)  oblicza pola i obwody trójk tów i czworok tów;

10)  zamienia jednostki pola;

11)  oblicza wymiary wielok ta powi kszonego lub pomniejszonego 
w danej skali;

12)  oblicza stosunek pól wielok tów podobnych;

13)  rozpoznaje wielok ty przystaj ce i podobne;

14)  stosuje cechy przystawania trójk tów;

15)  korzysta z w asno ci trójk tów prostok tnych podobnych;

16)  rozpoznaje pary Þ gur symetrycznych wzgl dem prostej i wzgl dem 
punktu. Rysuje pary Þ gur symetrycznych;

17)  rozpoznaje Þ gury, które maj  o  symetrii, i Þ gury, które maj  rodek 
symetrii. Wskazuje o  symetrii i rodek symetrii Þ gury;

18)  rozpoznaje symetraln  odcinka i dwusieczn  k ta;

19)  konstruuje symetraln  odcinka i dwusieczn  k ta;

20)  konstruuje k ty o miarach 60°, 30°, 45°;

21)  konstruuje okr g opisany na trójk cie oraz okr g wpisany w trójk t;

22)  rozpoznaje wielok ty foremne i korzysta z ich podstawowych w a-
sno ci.



11. Bry y. Ucze :

1)  rozpoznaje graniastos upy i ostros upy prawid owe;

2)  oblicza pole powierzchni i obj to  graniastos upa prostego, ostros u-
pa, walca, sto ka, kuli (tak e w zadaniach osadzonych w kontek cie 
praktycznym);

3)  zamienia jednostki obj to ci.



ZALECANE WARUNKI I SPOSÓB REALIZACJI

Uwzgl dniaj c zró nicowane potrzeby edukacyjne uczniów, szko a organi-
zuje zaj cia zwi k szaj ce szanse edukacyjne dla uczniów maj cych trudno-
ci w nauce matematyki oraz dla uczniów, którzy maj  szczególne zdolno ci 

matematyczne.

W przypadku uczniów zdolnych, mo na wymaga  wi kszego zakresu umie-
j tno ci, jednak e wskazane jest podwy szanie stopnia trudno ci zada , a nie 
po szerzanie tematyki. 


