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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, powinny być zatem 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) 

 

Podział ten należy traktować jedynie jako propozycję. Poniżej przedstawiono wymagania 

dla zakresu rozszerzonego. Połączenie wymagań koniecznych i podstawowych, a także 

rozszerzających i dopełniających, pozwoli nauczycielowi dostosować wymagania do 

specyfiki klasy. 
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1. FUNKCJE WYKŁADNICZE I LOGARYTMICZNE 
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 w prostych przypadkach 

• porównuje liczby przedstawione w postaci potęg 

• szkicuje wykres funkcji wykładniczej i określa jej własności  

• oblicza logarytm danej liczby 

• podaje założenia i zapisuje wyrażenia zawierające logarytmy w prostszej postaci 

• stosuje równości wynikające z definicji logarytmu do prostych obliczeń 

• wyznacza dziedzinę funkcji logarytmicznej 

• szkicuje wykres funkcji logarytmicznej i określa jej własności   

• wyznacza wzór funkcji wykładniczej lub logarytmicznej na podstawie współrzędnych punktu 

należącego do wykresu tej funkcji oraz szkicuje ten wykres 

• szkicuje wykresy funkcji wykładniczej i logarytmicznej, stosując przesunięcie o wektor 

• szkicuje wykres funkcji y = –f(x), y = f(–x), y = |f(x)|, y = f(|x|), mając dany wykres funkcji wykładniczej 

lub logarytmicznej y = f(x) 

• stosuje twierdzenia o logarytmie iloczynu, ilorazu oraz potęgi do obliczania wartości wyrażeń  

z logarytmami  

• stosuje twierdzenie o zmianie podstawy logarytmu przy przekształcaniu wyrażeń z logarytmami 

 

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 w bardziej złożonych sytuacjach 

• podaje przybliżone wartości logarytmów dziesiętnych z wykorzystaniem tablic 

• stosuje twierdzenie o logarytmie iloczynu, ilorazu i potęgi do uzasadniania równości wyrażeń 

• szkicuje wykresy funkcji wykładniczej lub logarytmicznej otrzymane w wyniku złożenia kilku 

przekształceń 

• rozwiązuje proste równania wykładnicze, korzystając z różnowartościowości funkcji wykładniczej 

• rozwiązuje proste nierówności wykładnicze, korzystając z monotoniczności funkcji wykładniczej 

• rozwiązuje proste równania i nierówności logarytmiczne, korzystając z własności funkcji 

logarytmicznej 

• wykorzystuje własności funkcji wykładniczej i logarytmicznej do rozwiązywania zadań o kontekście 

praktycznym 

• rozwiązuje zadania z parametrem dotyczące funkcji wykładniczej lub logarytmicznej 

 

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 na dowodzenie  

• rozwiązuje zadania o znacznym stopniu trudności dotyczące funkcji wykładniczej i logarytmicznej 

• zaznacza w układzie współrzędnych zbiór punktów płaszczyzny (x, y) spełniających podany warunek 

 
 

 

2. RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA 
Poziom (K) lub (P) 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli: 

• wypisuje wyniki danego doświadczenia 

• stosuje w typowych sytuacjach regułę mnożenia  

• przedstawia w prostych sytuacjach drzewo ilustrujące wyniki danego doświadczenia  

• wypisuje permutacje danego zbioru 

• stosuje definicję silni 

• oblicza w prostych sytuacjach liczbę permutacji danego zbioru 
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• oblicza w prostych sytuacjach liczbę wariacji bez powtórzeń  

• oblicza w prostych sytuacjach liczbę wariacji z powtórzeniami  

• oblicza wartość symbolu Newtona 

• oblicza w prostych sytuacjach liczbę kombinacji  

• stosuje w prostych sytuacjach regułę dodawania do wyznaczenia liczby wyników doświadczenia 

spełniających dany warunek  

• określa zbiór zdarzeń elementarnych danego doświadczenia 

• określa zbiór zdarzeń elementarnych sprzyjających danemu zdarzeniu losowemu 

• określa zdarzenia przeciwne, zdarzenia niemożliwe, zdarzenia pewne i zdarzenia wykluczające się 

• stosuje w prostych, typowych sytuacjach klasyczną definicję prawdopodobieństwa do obliczania 

prawdopodobieństw zdarzeń losowych  

• podaje rozkład prawdopodobieństwa 

• oblicza prawdopodobieństwo zdarzenia przeciwnego 

• stosuje w prostych sytuacjach twierdzenie o prawdopodobieństwie sumy zdarzeń  

• określa iloczyn zdarzeń 

• oblicza w prostych sytuacjach prawdopodobieństwo warunkowe  

• oblicza w prostych sytuacjach prawdopodobieństwo całkowite  

• ilustruje doświadczenie wieloetapowe za pomocą drzewa 

 

Poziom (R) lub (D) 

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

• stosuje regułę mnożenia i regułę dodawania do wyznaczenia liczby wyników doświadczenia 

spełniających dany warunek 

• oblicza w bardziej złożonych sytuacjach liczbę permutacji danego zbioru 

• oblicza w bardziej złożonych sytuacjach liczbę wariacji bez powtórzeń  

• oblicza w bardziej złożonych sytuacjach liczbę wariacji z powtórzeniami  

• oblicza w bardziej złożonych sytuacjach liczbę kombinacji  

• rozwiązuje równania i nierówności, w których występuje symbol Newtona 

• zapisuje zdarzenia w postaci sumy, iloczynu oraz różnicy zdarzeń 

• stosuje w bardziej złożonych sytuacjach klasyczną definicję prawdopodobieństwa do obliczania 

prawdopodobieństw zdarzeń losowych  

• stosuje w bardziej złożonych sytuacjach twierdzenie o prawdopodobieństwie sumy zdarzeń  

• stosuje własności prawdopodobieństwa do obliczania prawdopodobieństw zdarzeń 

• stosuje własności prawdopodobieństwa w dowodach twierdzeń 

• oblicza w bardziej złożonych sytuacjach prawdopodobieństwo warunkowe  

• oblicza w bardziej złożonych sytuacjach prawdopodobieństwo całkowite  

• ilustruje doświadczenia wieloetapowe za pomocą drzewa i na tej podstawie oblicza 

prawdopodobieństwa zdarzeń 

 

Poziom (W) 

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

• wykorzystuje wzór dwumianowy Newtona do rozwinięcia wyrażeń postaci (a + b)n  i wyznaczania 

współczynników wielomianów 

• uzasadnia zależności, w których występuje symbol Newtona 

• rozwiązuje zadania o znacznym stopniu trudności dotyczące prawdopodobieństwa 

• rozwiązuje zadania dotyczące niezależności zdarzeń 

• stosuje wzór Bayesa do obliczania prawdopodobieństw zdarzeń 

 

3. STATYSTYKA 
Poziom (K) lub (P) 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli: 

• oblicza średnią arytmetyczną, wyznacza medianę i dominantę  

• oblicza średnią arytmetyczną, wyznacza medianę i dominantę danych przedstawionych na diagramie 

• oblicza wariancję i odchylenie standardowe  

• oblicza średnią ważoną liczb z podanymi wagami 

 

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

• oblicza średnią arytmetyczną, wyznacza medianę i dominantę danych pogrupowanych na różne 

sposoby  

• wykorzystuje średnią arytmetyczną, medianę, dominantę i średnią ważoną do rozwiązywania zadań 

• oblicza wariancję i odchylenie standardowe zestawu danych przedstawionych na różne sposoby 

 

Poziom (W) 

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

• porównuje odchylenie przeciętne z odchyleniem standardowym 

• rozwiązuje zadania o znacznym stopniu trudności dotyczące statystyki 

 

4. STEREOMETRIA 
Poziom (K) lub (P) 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli: 

• wskazuje w wielościanie proste prostopadłe, równoległe i skośne 

• wskazuje w wielościanie rzut prostokątny danego odcinka na daną płaszczyznę 

• określa liczby ścian, wierzchołków i krawędzi wielościanu 

• wskazuje elementy charakterystyczne wielościanu (np. wierzchołek ostrosłupa) 

• oblicza pola powierzchni bocznej i całkowitej graniastosłupa i ostrosłupa prostego 

• rysuje siatkę wielościanu na podstawie jej fragmentu 

• oblicza długości przekątnych graniastosłupa prostego 

• oblicza objętości graniastosłupa i ostrosłupa prawidłowego 

• wskazuje kąt między przekątną graniastosłupa a płaszczyzną jego podstawy 

• wskazuje kąty między odcinkami w ostrosłupie a płaszczyzną jego podstawy  

• wskazuje kąt między sąsiednimi ścianami wielościanu 

• rozwiązuje typowe zadania dotyczące kąta między prostą a płaszczyzną 

• stosuje w prostych sytuacjach funkcje trygonometryczne do obliczania pola powierzchni i objętości 

wielościanu  

• wskazuje elementy charakterystyczne bryły obrotowej (np. kąt rozwarcia stożka) 

• wskazuje przekroje wielościanu i bryły obrotowej 

• oblicza w prostych sytuacjach pole powierzchni i objętość bryły obrotowej  

• stosuje w prostych sytuacjach funkcje trygonometryczne do obliczania pola powierzchni i objętości 

bryły obrotowej  

• wyznacza skalę podobieństwa brył podobnych 

 

Poziom (R) lub (D)  

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

• przeprowadza wnioskowania dotyczące położenia prostych w przestrzeni 

• stosuje i przekształca wzory na pola powierzchni i objętości wielościanów 

• stosuje w bardziej złożonych sytuacjach funkcje trygonometryczne i twierdzenia planimetrii  

do obliczenia pola powierzchni i objętości wielościanu  

• oblicza pola przekrojów wielościanu 

• oblicza miarę kąta dwuściennego między ścianami wielościanu oraz między ścianą wielościanu a jego 

przekrojem 

• stosuje w bardziej złożonych sytuacjach funkcje trygonometryczne i twierdzenia planimetrii  

do obliczenia pola powierzchni i objętości bryły obrotowej  

• oblicza pola powierzchni i objętości brył wpisanych w kulę i opisanych na kuli 

• oblicza pola powierzchni i objętości brył wpisanych w walec i opisanych na walcu 

• oblicza pola powierzchni i objętości brył wpisanych w stożek i opisanych na stożku 

• wykorzystuje podobieństwo brył w rozwiązaniach zadań 

 

 

 

 

Poziom (W) 

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

• rozwiązuje zadania o znacznym stopniu trudności dotyczące stereometrii 
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• przeprowadza dowody twierdzeń dotyczących związków miarowych w wielościanach i bryłach 

obrotowych 

 

5. POWTÓRZENIE  

Wymagania dotyczące powtarzanych wiadomości zostały opisane w propozycjach 

przedmiotowego systemu oceniania dla klas pierwszej i drugiej. W zakresie zaś rachunku 

prawdopodobieństwa, statystyki, funkcji wykładniczych i logarytmicznych oraz stereometrii 

opisane są powyżej. 
 

 

 

 

 

Ocenianie: 
1. Obowiązująca skala ocen: od 1 do 6. 

2. Ocenie w stopniach od 1 do 6 podlegają: 

• krótkie sprawdziany (kartkówki) – mogą być niezapowiedziane, z 2–3 ostatnich tematów, 

6–8 sprawdzianów w trakcie semestru 

Ocena z kartkówki nie podlega poprawie, chyba że nauczyciel zadecyduje inaczej. Uczeń 

nieobecny na kartkówce może być poproszony przez nauczyciela o jej napisanie wg zasad dla 

prac klasowych. 

• prace klasowe – zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem , 2–3 prace w semestrze; 

oceny niedostateczne z pracy klasowej można poprawić w trakcie konsultacji, w ciągu dwóch 

tygodni po otrzymaniu stopnia. Jeżeli uczeń był na pracy klasowej nieobecny, powinien 

napisać ją po powrocie do szkoły, w trakcie konsultacji, w ustalonym terminie 

• Do odpowiedzi uczeń może zgłosić się sam lub być wskazany przez nauczyciela. 

Odpowiedzi ustne dotyczą materiału bieżącego, a po uprzedzeniu także materiału 

powtórzeniowego. 

Ocena odpowiedzi ustnej 

 • ndst (1): uczeń nie udziela odpowiedzi na pytania postawione przez nauczyciela, nawet 

przy jego pomocy;  

• dop (2): uczeń udziela odpowiedzi na pytania i rozwiązuje przy pomocy nauczyciela 

zadania o niewielkim stopniu trudności;  

• dst (3): uczeń 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;  

• db (4): uczeń spełnia wymagania podstawowe, prawidłowo wykorzystuje poznane 

własności i wzory, potrafi samodzielnie rozwiązywać zadania typowe, prawidłowo formułuje 

myśli matematyczne;  

• bdb (5): uczeń spełnia wymagania podstawowe, prawidłowo interpretuje przy użyciu języka 

matematycznego poznane własności i wzory, samodzielnie udziela odpowiedzi na wszystkie 

postawione pytania, zdobyta wiedzę potrafi stosować w nowych sytuacjach, samodzielnie 

rozwiązuje zadania rachunkowe i problemowe.  

• cel (6): uczeń prezentuje samodzielnie opracowane zagadnienie matematyczne, które 

wykracza poza program danej klasy (np dowód twierdzenia, analizę lub niestandardowe 

rozwiązanie problemu matematycznego) 
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• Praca na lekcji oraz dodatkowa praca domowa może być nagrodzona plusami, a następnie 

oceną bdb za 5 plusów (oceny: db za 4 plusy, dst za 3 plusy, dop. za 2 plusy wystawiane są na 

życzenie ucznia) 

Uczeń nieobecny na lekcji matematyki otrzymuje tego dnia nb (w komentarzu jest 

zamieszczana notatka, jaki zakres materiału był omawiany na lekcji), uczeń na nadrobienie 

zaległości ma 14 dni od daty powrotu na zajęcia lekcyjne. 

 

System przeliczania punktów uzyskanych z pracy na ocenę: 

Procent maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania  

Ocena niedostateczna: mniej niż 30%  

Ocena dopuszczająca: 30% – 50%  

Ocena dostateczna: 51% – 74%  

Ocena dobra: 75% – 89%  

Ocena bardzo dobra: 90% – 99%  

Ocena celująca: 100% + punkty za zadanie dodatkowe 6 

19. Wagi punktowe: 

Praca klasowa, sprawdzian z działu Waga 3 

Poprawa pracy klasowej Waga 2 

Kartkówki Waga 2 

Odpowiedzi ustne Waga 2 

Zadanie Waga 2 

Praca w grupie Waga 1 

Praca na lekcji Waga 2 

Aktywność pozalekcyjna Waga 1 

Praca domowa Waga 1 

 

Ocena semestralna/roczna   

1. Ocena semestralna wynika z ocen cząstkowych I semestru, a ocena roczna z oceny 

semestralnej i ocen cząstkowych II semestru, ale nie jest średnią arytmetyczną tych ocen. 

 2. Największy wpływ na ocenę semestralna/roczną mają oceny za prace klasowe, znaczący 

wpływ – oceny za kartkówki i wypowiedzi ustne. Inne oceny mogą wpłynąć na podwyższenie 

lub obniżenie tej oceny. 

 
 

 

 

 

Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych  

z matematyki 

 dla uczniów mających specyficzne trudności w uczeniu się 

 

 

• naukę definicji, twierdzeń, reguł, wzorów rozkładamy w czasie, często przypominamy 

i utrwalamy 

• nie wzywamy ucznia do natychmiastowej odpowiedzi, lecz przygotowujemy ucznia 

wcześniej zapowiedzią, że będzie on pytany 
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• podczas wykonywania ścisłych operacji wymagających wielokrotnych przekształceń, 

należy umożliwić dziecku ustne skomentowanie wykonywanych działań 

• w trakcie rozwiązywania na lekcji zadań tekstowych sprawdzamy, czy uczeń 

przeczytał treść zadania i czy prawidłowo ją zrozumiał, a w razie potrzeby udzielać 

dodatkowych wskazówek; kontrolujemy stopień zrozumienia samodzielnie 

przeczytanych przez ucznia poleceń, szczególnie podczas sprawdzianów 

• pisemne sprawdziany staramy się ograniczać do sprawdzania wiadomości - wskazane 

jest zatem stosowanie testów wyboru, zdań niedokończonych, tekstów z lukami 

• w czasie sprawdzianów zwiększamy ilość czasu na rozwiązanie zadań  

• dajemy uczniowi do rozwiązania w domu podobne zadania do tych, które będą na 

sprawdzianie 

• uwzględniamy trudności związane z myleniem znaków działań, przestawianiem cyfr, 

itp. 

• materiał sprawiający trudność dłużej utrwalamy, dzielimy na mniejsze partie 

• oceniamy tok rozumowania, nawet gdyby ostateczny wynik zadania był błędny, co 

wynikać może z pomyłek rachunkowych  

• oceniamy pozytywnie, jeśli wynik zadania jest prawidłowy, choćby strategia dojścia 

do niego była niezbyt jasna, gdyż uczniowie dyslektyczni często prezentują styl 

dochodzenia do rozwiązania niedostępny innym osobom, będący na wyższym 

poziomie kompetencji 

 

Obniżenie kryteriów jakościowych nie ogranicza treści podstawy programowej. 

 
 

 

 

 

 

 

 


