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Poziom rozszerzony 

 
 
I. WyraŜenia liczbowe i algebraiczne 
 
Przedstawianie liczb rzeczywistych w róŜnych postaciach (np. ułamka zwykłego, ułamka dziesiętnego 
okresowego, z uŜyciem symboli pierwiastków i potęg) 
Obliczanie wartości wyraŜeń arytmetycznych (wymiernych) 
Posługiwanie się w obliczeniach pierwiastkami dowolnego stopnia i stosowanie praw działań na 
pierwiastkach 
Obliczanie potęg o wykładnikach wymiernych i stosowanie praw działań na potęgach o takich 
wykładnikach 
Wykorzystywanie podstawowych własności potęg (równieŜ w zagadnieniach związanych z innymi 
dziedzinami wiedzy, np. fizyką, chemią, informatyką) 
Wyznaczanie wartości bezwzględnej liczby, stosowanie podstawowych własności wartości bezwzględnej 
Obliczanie błędu bezwzględnego i względnego przybliŜenia 
Wykonywanie obliczeń procentowych, obliczanie podatków, zysków z lokat (równieŜ złoŜonych na procent 
składany i na okres krótszy niŜ rok) 

UŜywanie wzorów skróconego mnoŜenia na ( )2ba ± , 22 ba − , ( )3ba ± , 33 ba ±  
 
II. Działania na zbiorach 
 
Wykonywanie działań na zbiorach (mnoŜenie, dodawanie, odejmowanie) 
Posługiwanie się pojęciem podzbioru 
Posługiwanie się pojęciem przedziału liczbowego, zaznaczanie przedziałów na osi, wykonywanie działań na 
przedziałach 
Wykorzystanie pojęcia wartości bezwzględnej i jej interpretacji geometrycznej, zaznaczanie na osi 
liczbowej zbiorów opisanych za pomocą równań i nierówności typu: bax =− , bax <− , bax ≥−  

 
III. Funkcja liniowa 
 
Rysowanie wykresu funkcji liniowej, korzystając z jej wzoru 
Wyznaczanie wzoru funkcji liniowej na podstawie informacji o funkcji lub o jej wykresie 
Interpretowanie współczynników występujących we wzorze funkcji liniowej 
Wykorzystywanie własności funkcji liniowej do interpretacji zagadnień geometrycznych, fizycznych itp. 
(takŜe osadzonych w kontekście praktycznym)  
Rozwiązywanie równań i nierówności liniowych oraz układów równań liniowych 
Interpretacja geometryczna rozwiązania nierówności liniowej i układu równań 
Sprawdzanie, czy dana liczba rzeczywista jest rozwiązaniem równania lub nierówności 
Rozwiązywanie zadań tekstowych prowadzących do równań i układów równań 
Rozwiązywanie równań i nierówności liniowych z parametrem 
Rozwiązywanie równań i nierówności z wartością bezwzględną, o poziomie trudności nie wyŜszym niŜ: 

321 =−+x , 1253 >−++ xx  

 
IV. Własności funkcji 
 
Określanie funkcji za pomocą wzoru, tabeli, wykresu, opisu słownego 
Obliczanie ze wzoru wartości funkcji dla danego argumentu. Posługiwanie się poznanymi metodami 
rozwiązywania równań do obliczenia, dla jakiego argumentu funkcja przyjmuje daną wartość 



Odczytywanie własności funkcji z wykresu (dziedzina, zbiór wartości, miejsca zerowe, punkty przecięcia z 
osiami, przedziały, w których funkcja rośnie, maleje, jest stała, ma stały znak, punkty, w których funkcja 
przyjmuje, w podanym przedziale, wartość najmniejszą lub największą) 
Sporządzanie wykresu funkcji, spełniającej podane warunki 
Szkicowanie wykresu funkcji określonych w róŜnych przedziałach róŜnymi wzorami, odczytywanie 
własności takich funkcji z wykresu 
Korzystając z wykresu funkcji ( )xfy =  rysowanie wykresów funkcji ( )axfy += , ( ) axfy += , 

( )xfy −= , ( )xfy −= , ( )xfy = , ( )xfcy ⋅= , ( )cxfy =  

 
V. Funkcja kwadratowa 
 
Rozwiązywanie równań i nierówności kwadratowych 
Rysowanie wykresu funkcji kwadratowej, korzystając z jej wzoru 
Wyznaczanie wzoru funkcji kwadratowej na podstawie pewnych informacji o tej funkcji lub jej wykresie 
Interpretacja współczynników występujących we wzorze funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej, 
ogólnej i iloczynowej 
Wyznaczanie miejsc zerowych, współrzędnych wierzchołka, ustalanie przedziałów monotoniczności i 
zbioru wartości 
Zamiana na postać iloczynową, kanoniczną i ogólną 
Rozwiązywanie zadań tekstowych prowadzących do równań i układów równań zawierających równanie 
kwadratowe  
Wyznaczanie wartości najmniejszej i największej w przedziale domkniętym 
Wykorzystywanie własności funkcji kwadratowej do interpretacji zagadnień geometrycznych, fizycznych 
itp. (takŜe osadzonych w kontekście praktycznym) 
Stosowanie wzorów Viete’a 
Rozwiązywanie równań i nierówności kwadratowych z parametrem 
Rozwiązywanie układów równań prowadzących do równań kwadratowych 
 
VI. Wielomiany 
 
Wykonywanie działań na wielomianach (dodawanie, odejmowanie i mnoŜenie) 
Rozkład wielomianu na czynniki (zastosowanie wzorów skróconego mnoŜenia, grupowanie wyrazów, 
wyciąganie wspólnego czynnika przed nawias) 
Dzielenie wielomianu przez dwumian bax +  
Stosowanie twierdzenia o reszcie z dzielenia wielomianu przez dwumian ax −  
Stosowanie twierdzenia o pierwiastkach wymiernych wielomianu o współczynnikach całkowitych 
Rozwiązywanie równań wielomianowych dających się sprowadzić do równań liniowych i kwadratowych 
Rozwiązywanie nierówności wielomianowych 
 
VII.Funkcje wymierne 
 
Działania na funkcjach wymiernych, rozszerzanie i skracanie wyraŜeń wymiernych 
Wyznaczanie dziedziny wyraŜeń wymiernych 
Rozwiązywanie równań wymiernych prowadzących do równań liniowych lub kwadratowych (teŜ w 

zadaniach tekstowych) np. 2
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VIII. Funkcje wykładnicze 
 
Rysowanie wykresów funkcji dla róŜnych podstaw 
Posługiwanie się funkcjami wykładniczymi do opisu zjawisk fizycznych, chemicznych a takŜe w 
zagadnieniach osadzonych w kontekście praktycznym 
 
IX. Funkcje logarytmiczne 
 
Wykorzystanie definicji logarytmu i stosowanie w obliczeniach wzorów na logarytm iloczynu, ilorazu i 
potęgi oraz wzoru na zamianę podstawy logarytmu 
Rysowanie wykresów funkcji logarytmicznych dla róŜnych podstaw 
Posługiwanie się funkcjami logarytmicznymi do opisu zjawisk fizycznych, chemicznych a takŜe w 
zagadnieniach osadzonych w kontekście praktycznym 
 
X. Trygonometria 
 
Stosowanie miary łukowej, zamiana miary łukowej kąta na stopniową i odwrotnie 
Wykorzystanie definicji i wyznaczanie wartości funkcji trygonometrycznych dowolnego kąta o mierze 
wyraŜonej w stopniach lub radianach przez sprowadzenie do przypadku kąta ostrego 
Korzystanie z przybliŜonych wartości funkcji trygonometrycznych (odczytanych z tablic lub obliczonych za 
pomocą kalkulatora) 
Wykorzystywanie okresowości funkcji trygonometrycznych 
Posługiwanie się wykresami funkcji trygonometrycznych (np. do rozwiązywania nierówności typu 

ax >sin , ax ≤cos , atgx < ) 
Obliczanie miary kąta, dla której funkcja trygonometryczna przyjmuje daną wartość (miarę dokładną albo – 
korzystając z tablic lub kalkulatora – przybliŜoną) 
Stosowanie zaleŜności między funkcjami trygonometrycznymi: 1cossin 22 =+ αα  (jedynka 

trygonometryczna), 
x

x
tgx

cos

sin= , ( ) αα cos90sin =−o  oraz wzorów na sinus i cosinus sumy i róŜnicy kątów, 

sumę i róŜnicę sinusów i cosinusów kątów 
Znając wartość jednej z funkcji, wyznaczanie pozostałych funkcji tego samego kąta ostrego 

Rozwiązywanie równań i nierówności trygonometrycznych typu 
2
1

2sin =x , 1cos2sin =+ xx , 
2
1

2cos <x , 

1cossin =+ xx  
 
XI. Ciągi 
 
Wyznaczanie wyrazów ciągu podanego wzorem ogólnym lub rekurencyjnie 
Sprawdzanie, czy dany ciąg jest arytmetyczny lub geometryczny 
Stosowanie wzoru na n-ty wyraz i sumę n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego 
Stosowanie wzoru na n-ty wyraz i sumę n początkowych wyrazów ciągu geometrycznego 

Obliczanie granic ciągów, korzystając z granic ciągów typu 
n

1
, 2

1
n

 oraz z twierdzeń o działaniach na 

granicach ciągów 
Rozpoznawanie szeregów geometrycznych zbieŜnych i obliczanie ich sum 
 
XII. Planimetria 
 
Korzystanie ze związków między kątami utworzonymi przez prostą przecinającą dwie proste równoległe 
Stosowanie zaleŜności miedzy kątem środkowym i kątem wpisanym w okrąg 
Rozpoznawanie wzajemnego połoŜenia prostej i okręgu 
Korzystanie z własności stycznej do okręgu i własności okręgów stycznych 
Obliczanie długości okręgu i łuku okręgu 
Obliczanie pola koła, pierścienia kołowego, wycinka kołowego 



Stosowanie twierdzenia Pitagorasa 
Rozpoznawanie trójkątów podobnych i wykorzystywanie (takŜe w kontekstach praktycznych) cech 
podobieństwa trójkątów 
Korzystanie z własności kątów i przekątnych w prostokątach, równoległobokach, rombach i trapezach 
Obliczanie pól i obwodów trójkątów i czworokątów 
Zamiana jednostek pola 
Obliczanie wymiarów wielokąta powiększonego lub pomniejszonego w danej skali 
Obliczanie stosunku pól figur podobnych 
Rozpoznawanie wielokątów przystających i podobnych 
Stosowanie cech przystawania trójkątów 
Rozpoznawanie par figur symetrycznych względem prostej i względem punktu; rysowanie par figur 
symetrycznych 
Rozpoznawanie figur, które mają oś symetrii i środek symetrii 
Konstruowanie symetralnej odcinka i dwusiecznej kąta 
Konstruowanie kątów o miarach o30 , o45 , o60  
Konstruowanie okręgu opisanego na trójkącie i wpisanego w trójkąt 
Rozpoznawanie wielokątów foremnych i korzystanie z ich podstawowych własności 
Korzystanie z własności funkcji trygonometrycznych w obliczeniach geometrycznych, w tym ze wzoru na 
pole trójkąta ostrokątnego o danych dwóch bokach i kącie między nimi 
Stosowanie twierdzeń charakteryzujących czworokąty wpisane w okrąg i czworokąty opisane na okręgu 
Stosowanie twierdzenia Talesa i twierdzenia do niego odwrotnego do obliczania długości odcinków i 
ustalania równoległości prostych 
Znajdowanie obrazów niektórych figur geometrycznych (odcinek, trójkąt, czworokąt itp.) w jednokładności 
Rozpoznawanie figur podobnych i jednokładnych, wykorzystywanie (takŜe w kontekstach praktycznych) 
ich własności 
Znajdowanie związków miarowych w figurach płaskich z zastosowaniem twierdzenia sinusów i twierdzenia 
cosinusów 
 
XIII. Geometria analityczna płaszczyzny 
 
Wyznaczanie równania prostej przechodzącej przez dwa dane punkty (w postaci kierunkowej lub ogólnej) 
Badanie równoległości i prostopadłości prostych na podstawie ich równań kierunkowych i ogólnych 
Wyznaczanie równania prostej, która jest równoległa lub prostopadła do prostej danej w postaci 
kierunkowej lub ogólnej i przechodzącej przez dany punkt 
Obliczanie współrzędnych punktu przecięcia dwóch prostych 
Wyznaczanie współrzędnych środka odcinka 
Obliczanie odległości między dwoma punktami 
Obliczanie odległości punktu od prostej 
Znajdowanie obrazów niektórych figur geometrycznych (punktu, prostej, odcinka, okręgu, trójkąta itp.) w 
symetrii osiowej względem osi układu współrzędnych i symetrii środkowej względem początku układu 
Interpretowanie graficznie nierówności liniowej z dwiema niewiadomymi i układu takich nierówności 

Posługiwanie się równaniem okręgu ( ) ( ) 222 rbyax =−+−  oraz opisywanie koła za pomocą nierówności 
Wyznaczanie punktów wspólnych prostej i okręgu 
Obliczanie współrzędnych oraz długości wektora, dodawanie i odejmowanie wektorów oraz mnoŜenie ich 
przez liczbę. Interpretacja geometryczna tych działań 
Stosowanie wektorów do opisu przesunięcia wykresu funkcji 
 
XIV. Stereometria 
 
Rozpoznawanie graniastosłupów i ostrosłupów prawidłowych 
Obliczanie pól powierzchni i objętości graniastosłupa prostego, ostrosłupa, walca, stoŜka, kuli (takŜe w 
zadaniach osadzonych w kontekście praktycznym) 
Zamiana jednostek objętości 
Rozpoznawanie w graniastosłupach i ostrosłupach kątów między odcinkami (np. krawędziami, krawędziami 
i przekątnymi, itp.), obliczanie miar tych kątów 



Rozpoznawanie w graniastosłupach i ostrosłupach kątów między odcinkami i płaszczyznami (między 
krawędziami i ścianami, przekątnymi i ścianami), obliczanie miar tych kątów 
Rozpoznawanie w walcach i stoŜkach kątów miedzy odcinkami oraz kątów między odcinkami i 
płaszczyznami (np. kąt rozwarcia stoŜka, kąt między tworzącą a podstawą), obliczanie miary tych kątów 
Rozpoznawanie w graniastosłupach i ostrosłupach kątów między ścianami 
Określanie, jaką figurą jest dany przekrój prostopadłościanu, graniastosłupa, ostrosłupa i sfery płaszczyzną 
Stosowanie trygonometrii do obliczeń długości odcinków, miar kątów, pól powierzchni i objętości 
 
XV. Statystyka, prawdopodobieństwo i kombinatoryka 
 
Interpretowanie danych przedstawionych za pomocą tabel, diagramów słupkowych i kołowych, wykresów 
Przedstawianie danych w tabeli, za pomocą diagramu słupkowego lub kołowego 
Wyznaczanie średniej arytmetycznej i mediany zestawu danych 
Obliczanie średniej waŜonej i odchylenia standardowego zestawu danych (takŜe w przypadku danych 
odpowiednio pogrupowanych), interpretowanie tych parametrów dla danych empirycznych 
Zliczanie obiektów w sytuacjach kombinatorycznych, niewymagających uŜycia wzorów 
kombinatorycznych, stosowanie reguły mnoŜenia i reguły dodawania 
Wykorzystywanie wzorów na liczbę permutacji, kombinacji, wariacji i wariacji z powtórzeniami do 
zliczania obiektów w bardziej złoŜonych sytuacjach kombinatorycznych 
Obliczanie prawdopodobieństwa, stosując klasyczną definicję prawdopodobieństwa 
Obliczanie prawdopodobieństwa warunkowego 
Korzystanie z twierdzenia o prawdopodobieństwie całkowitym 
 
XVI. Granice i ciągłość funkcji 
 
Obliczanie granic funkcji (i granic jednostronnych) korzystając z twierdzeń o działaniach na granicach i z 
własności funkcji ciągłych 
Badanie ciągłości funkcji 
 
XVII. Rachunek róŜniczkowy 
 
Obliczanie pochodnych funkcji wymiernych 
Korzystanie z geometrycznej i fizycznej interpretacji pochodnej 
Korzystanie z własności pochodnej do wyznaczania przedziałów monotoniczności funkcji 
Znajdywanie ekstremów funkcji wielomianowych i wymiernych 
Stosowanie pochodnych do rozwiązywania zagadnień optymalizacyjnych 


