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zna podział trójkątów ze względu na boki i kąty 

stosuje    poznane     twierdzenia     w    rozwiązywaniu    zadań    (w    tym     m.in.     twierdzenie 

o sumie kątów trójkąta, twierdzenie o odcinku łączącym środki dwóch boków trójkąta, twierdzenie 

Pitagorasa, twierdzenie odwrotne   do   twierdzenia   Pitagorasa,   twierdzenie   o   wysokościach 

w trójkącie, twierdzenie o środkowych w trójkącie) 

potrafi określić – znając długości boków trójkąta – czy trójkąt jest ostrokątny, prostokątny, czy 

rozwartokątny 

potrafi opisać okrąg na trójkącie, wpisać okrąg w trójkąt, wyznaczyć promień okręgu wpisanego 

w trójkąt prostokątny i w trójkąt równoramienny, wyznaczać promień okręgu opisanego na 

trójkącie prostokątnym i na trójkącie równoramiennym – znając długości boków trójkąta 

zna cechy przystawania trójkątów 

zna cechy podobieństwa trójkątów 

rozpoznaje trójkąty przystające 

rozpoznaje trójkąty podobne 

stosuje cechy przystawania trójkątów w rozwiązywaniu zadań 

stosuje cechy podobieństwa trójkątów w rozwiązywaniu zadań (w tym również umieszczone 

w kontekście praktycznym) 

• samodzielnie poszukuje sposobów rozwiązywania dostrzeżonych problemów matematycznych 

• dostrzega prawidłowości i uogólnia spostrzeżenia 
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zna podział czworokątów, własności deltoidu, twierdzenia opisujące własności trapezów, 

własności równoległoboków, własności wielokątów (w tym wielokątów foremnych) 

zna pojęcie podobieństwa i jego własności 

wie jakie cechy mają czworokąty podobne oraz zna twierdzenie dotyczące figur podobnych 

zna wzory na pole czworokąta 

stosuje poznane wzory do obliczania pól wielokątów 

stosuje poznane własności i funkcje trygonometryczne kąta ostrego w rozwiązywaniu zadań 

geometrycznych dotyczących czworokątów 

zna i stosuje twierdzenie o okręgu wpisanym w czworokąt do rozwiązywania czworokątów 

posługuje się własnościami czworokątów w rozwiązywaniu zadań (w tym, w przypadku okręgu 

opisanego na czworokącie i wpisanego w czworokąt) 

stosuje funkcje trygonometryczne kąta rozwartego w rozwiązywaniu zadań geometrycznych 

dotyczących czworokątów 

zna i posługuje się twierdzeniem dotyczącym okręgu opisanego na czworokącie do rozwiązywania 

czworokątów 

stosuje twierdzenie dotyczące pól figur podobnych, w tym również umieszczonych w kontekście 

praktycznym (np. dotyczących planu, mapy, skali mapy) 

• wykorzystuje poznane własności czworokątów do rozwiązywania zadań na dowodzenie 

• sprawnie posługuje się symboliką matematyczną 

Wymagania edukacyjne dla uczniów klasy III z podstawowym programem nauczania matematyki 

niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki 

 
Nauczyciel: mgr Emilia Tokarska 

 

 

 
1. Geometria płaska – trójkąty. 

 

 

 

2. Geometria płaska – czworokąty. Pole czworokąta. 
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zna własności działań na potęgach o wykładniku rzeczywistym oraz wykonuje działania na 

potęgach 

zna pojęcie i własności logarytmu i oblicza logarytm liczby dodatniej 

zna pojęcie oraz własności funkcji wykładniczej 

odróżnia funkcję wykładniczą od innych funkcji 

potrafi szkicować wykresy funkcji wykładniczych dla różnych podstaw 

przekształca wykresy funkcji wykładniczych 

opisuje własności funkcji wykładniczych na podstawie ich wykresów 

rozwiązuje równania i nierówności wykładnicze/logarytmiczne graficznie z wykorzystaniem 

wykresu funkcji wykładniczej 

rozwiązuje równania i nierówności wykładnicze 

rozwiązuje równania i nierówności logarytmiczne 

stosuje równania i nierówności wykładnicze/logarytmiczne do rozwiązywania zadań dotyczących 

własności funkcji wykładniczej/logarytmicznej 

posługuje się funkcjami wykładniczymi do opisu zjawisk fizycznych, chemicznych, 

biologicznych, a także w zagadnieniach osadzonych w kontekście praktycznym 

• sprawnie posługuje się językiem i symboliką matematyczną 

3. Potęgi. Logarytmy. Funkcja wykładnicza. 
 

 

 

4. Elementy geometrii analitycznej. 
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Uczeń 

• potrafi obliczyć współrzędne wektora, gdy dane są współrzędne początku i końca tego wektora 

• potrafi wyznaczyć na podstawie współrzędnych wektora i współrzędnych końca (początku) 

wektora, współrzędne początku (końca) tego wektora; 

• potrafi obliczyć długość wektora (długość odcinka); 

• potrafi obliczyć współrzędne wektora będącego sumą (różnicą) dwóch danych wektorów; 

• potrafi pomnożyć wektor przez liczbę; 

• zna pojęcia: równanie kierunkowe proste oraz równanie ogólne prostej: 

• zna wzór na odległość punktu od prostej; 

• potrafi obliczyć odległość danego punktu od danej prostej; 

• wyznacza równanie prostej spełniającej podane warunki w postaci ogólnej i kierunkowej 

• zna warunek równoległości, prostopadłości prostych danych równaniami ogólnymi i 

kierunkowymi i potrafi je zastosować w zadaniach 

• wyznacza współrzędne środka odcinka 

• zna i stosuje wzór na środek ciężkości trójkąta 

• potrafi napisać równanie kierunkowe prostej, znając kąt nachylenia tej prostej do osi OX oraz 

współrzędne punktu należącego do tej prostej; 

• potrafi na podstawie równania kierunkowego prostej podać miarę kąta nachylenia tej prostej do 

osi OX; 

• znajduje obrazy niektórych figur geometrycznych (punktu, odcinka, trójkąta, prostej itp.) 

w symetrii osiowej względem osi układu współrzędnych i symetrii środkowej względem początku 

układu współrzędnych; 

• potrafi rozwiązywać proste zadania z zastosowaniem poznanych wzorów. 

• potrafi rozwiązywać zadania z geometrii analitycznej, o średnim stopniu trudności, w których 

wykorzystuje wiedzę o wektorach i prostych; 

• potrafi wyznaczyć obraz figury geometrycznej (punktu, odcinka, trójkąta, prostej itp.) w symetrii 

osiowej względem dowolnej prostej oraz w symetrii środkowej względem dowolnego punktu; 

• rozwiązuje zadania, w których występują parametry. 
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zlicza obiekty w prostych sytuacjach kombinatorycznych, niewymagających użycia wzorów 

kombinatorycznych, stosując regułę mnożenia i regułę dodawania 

zna pojęcia, takie jak: doświadczenie losowe, zdarzenie elementarne, zbiór wszystkich zdarzeń 

elementarnych danego doświadczenia losowego, zdarzenie, zdarzenie pewne, zdarzenie 

niemożliwe 

określa skończony zbiór zdarzeń elementarnych doświadczenia losowego i oblicza jego moc 

określa zdarzenia jako podzbiory zbioru zdarzeń elementarnych, w tym zdarzenie niemożliwe 

i pewne 

wypisuje zdarzenia elementarne sprzyjające danemu zdarzeniu 

oblicza prawdopodobieństwo zdarzeń w elementarnych doświadczeniach losowych: rzut kostką, 

monetą, dwiema kostkami, dwiema monetami, monetą i kostką, losowanie kart z tali 

• znajduje sumę zdarzeń, różnicę zdarzeń, iloczyn zdarzeń oraz zdarzenie przeciwne do danego 

zdarzenia 

• oblicza     prawdopodobieństwa     zdarzeń     losowych     na     podstawie     klasycznej     definicji 
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prawdopodobieństwa 

oblicza prawdopodobieństwo zdarzeń losowych za pomocą drzewa 

oblicza liczbę możliwości z zasady mnożenia w bardziej skomplikowanych przypadkach 

i wykorzystuje wyniki do obliczania prawdopodobieństwa 

• stosuje własności prawdopodobieństwa w rozwiązywaniu zadań 

• podaje przykłady ilustrujące pojęcia z kombinatoryki 

• wykorzystuje sumę, iloczyn i różnicę zdarzeń do obliczania prawdopodobieństwa 
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• wie na czym polega klasyfikacja danych statystycznych 

• zna pojęcia takie jak: moda, średnia z próby, mediana z próby i odchylenie standardowe z próby 

• oblicza modę, medianę, średnią i odchylenie standardowe z próby 

• potrafi interpretować znane parametry statystyczne 

• odczytuje i interpretuje dane empiryczne z tabel, diagramów i wykresów 

• przedstawia dane empiryczne w postaci tabel, diagramów i wykresów 

• przeprowadza analizę ilościową przedstawionych danych 

• porównuje i określa zależności między odczytanymi danymi 
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• zna wzajemne położenie prostych i płaszczyzn w przestrzeni 

• rysuje figury w rzucie równoległym na płaszczyznę 

• zna wzajemne położenie prostej i płaszczyzny 

• wyznacza kąt między prostą a płaszczyzną 

• zna pojęcie kąta dwuściennego oraz pojęcie kąta liniowego 

• podaje własności figur przestrzennych, takich jak graniastosłupy, ostrosłupy czy bryły obrotowe; 

• rozpoznaje w graniastosłupach i ostrosłupach kąty między odcinkami 

• rozpoznaje w graniastosłupach i ostrosłupach kąt między odcinkami 

i płaszczyznami 

• rozpoznaje w walcach i stożkach kąt między odcinkami oraz kąt między odcinkami i 

płaszczyznami 

• rozpoznaje w graniastosłupach i ostrosłupach kąt między ścianami 

• rysuje przekroje płaskie graniastosłupów i ostrosłupów oraz przekroje osiowe brył obrotowych 

i wykorzystuje je do obliczania długości odcinków i miar kątów 

• rysuje siatki figur przestrzennych 

5. Elementy kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa. 

 

 

6. Elementy statystyki opisowej. 

 

 

7. Geometria przestrzenna 

 



 
 

 
 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania z zakresu ,,2” 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania z zakresu ,,2” i ,,3” 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania z zakresu ,,2” i ,,3” i ,,4” 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania z zakresu ,,2” i ,,3” i ,,4” i ,,5” 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania z zakresu ,,2” i ,,3” i ,,4” i ,,5” a ponadto samodzielnie 

rozwiązuje nietypowe zadania o wysokim stopniu trudności, odkrywa, formułuje i dowodzi twierdzenia. 

 

Waga: 

Sprawdzian 4, kartkówka 2, odpowiedź 2, sesja 5, aktywność 2, ćwiczenie praktyczne 2, zadanie domowe 1 

 

 

PRZELICZNIK OCEN ZE SPRAWDZIANÓW W SKALI PROCENTOWEJ: 

0-40% niedostateczny 

41-55% dopuszczający 

56-69% dostateczny 

70-74% + dostateczny 

75-84% dobry 

85-90% + dobry 

91-99% bardzo dobry 

100% celujący 

 

PRZELICZNIK OCEN Z KARTKÓWEK W SKALI PROCENTOWEJ: 

0-40% niedostateczny 

41-55% dopuszczający 

56-69% dostateczny 

70-74% + dostateczny 

75-84% dobry 

85-90% + dobry 

91-100% bardzo dobry 
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stosuje wiedzę z trygonometrii do obliczania długości odcinków oraz miar kątów (między 

odcinkami oraz między odcinkami i płaszczyznami w graniastosłupach 

i ostrosłupach, a także kąt między odcinkami i płaszczyznami dla brył obrotowych) 

oblicza objętość oraz pole powierzchni bocznej i całkowitej prostopadłościanu, graniastosłupa, 

ostrosłupa i brył obrotowych z uwzględnieniem umiejętności obliczania określonych długości 

odcinków i miar kątów 

oblicza miarę kąta dwuściennego 

określa jaką figurą jest dany przekrój bryły płaszczyzną i oblicza pole tego przekroju 

rozwiązuje zadania z uwzględnieniem przekroju bryły, kąta nachylenia przekroju do danej 

płaszczyzny i trygonometrii 

rozwiązuje zadania stereometryczne z uwzględnieniem brył wpisanych i opisanych, łącząc 

wiadomości z różnych działów: ciągi, trygonometria, funkcje, związki miarowe w figurach 

płaskich 

• sprawnie posługuje się językiem matematycznym i symboliką matematyczną 



Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (dwa razy w semestrze). Prawo to nie dotyczy lekcji, na 

których przewidziane są zapowiedziane wcześniej kartkówki lub sprawdziany. 

Uczeń może poprawić każdą ocenę, musi to nastąpić do dwóch tygodni od otrzymania oceny i ocena może 

być poprawiana tylko jeden raz (w ustalony dzień z nauczycielem) 

Uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek napisania go w terminie dwóch tygodni od daty pojawienia 

się w szkole. 

Jeżeli podczas pisemnej formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczeń pracuje niesamodzielnie, wówczas 

otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy. 

W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej za I semestr, uczeń jest zobowiązany zaliczyć zakres 

materiału przewidzianego do poprawy. Nauczyciel ustala z uczniem termin oraz formę zaliczenia. 


