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• 1. Liczby wymierne dodatnie. Uczeń: 

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

•  3. Potęgi. Uczeń: 

• 5) zapisuje liczby w notacji wykładniczej, tzn. w postaci a·10k , gdzie 1 ≤ a < 10 oraz k jest liczbą całkowitą. 
 

• 9. Statystyka opisowa i wprowadzenie do rachunku prawdopodobieństwa. Uczeń: 

• 3) przedstawia dane w tabeli, za pomocą diagramu słupkowego lub kołowego; 
 

• 10. Figury płaskie 

• 6) oblicza pole pierścienia kołowego,; 

• 10) zamienia jednostki pola; 

• 19) konstruuje symetralną odcinka i dwusieczną kąta; 

• 20) konstruuje kąty o miarach 60°, 30°, 45°; 
 

11. Bryły. Uczeń: 

• 2) oblicza pole powierzchni i objętość walca, stożka, kuli (także w zadaniach osadzonych w kontekście 
praktycznym);  

• 3) zamienia jednostki objętości. 

 

 

 

 



PODSTAWOWE ZMIANY  
W WYMAGANIACH 
SZCZEGÓŁOWYCH: 



I. LICZBY RZECZYWISTE. ZDAJĄCY:  
• ZAKRES PODSTAWOWY 

 

4) oblicza potęgi o wykładnikach wymiernych  
i stosuje    prawa    działań    na     potęgach o 
wykładnikach wymiernych; 

 

5)wykorzystuje podstawowe własności potęg 
(również w zagadnieniach związanych z 
innymi dziedzinami wiedzy, np. fizyką, 
chemią, informatyką); 

 

6) wykorzystuje definicję logarytmu i  stosuje 
w obliczeniach wzory na logarytm iloczynu, 
logarytm ilorazu i logarytm potęgi o 
wykładniku naturalnym; 

 

7)oblicza błąd bezwzględny i błąd względny 
przybliżenia; 

• ZAKRES ROZSZERZONY 

 



PP – Grudzień 2014 



PP -Maj 2016, zadanie 31 

 



II. WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE. ZDAJĄCY:  

• ZAKRES PODSTAWOWY 

1) używa wzorów skróconego mnożenia na  
(a ±b)2 oraz a2 – b2. 

 

• ZAKRES ROZSZERZONY 

spełnia wymagania określone dla zakresu 
podstawowego, a ponadto: 

1) używa wzorów skróconego mnożenia na (a±b)3 oraz 
a3±b3; 
 

2) dzieli wielomiany przez dwumian ax + b; 
 

3) rozkłada wielomian na czynniki, stosując wzory 
skróconego mnożenia lub wyłączając wspólny czynnik 
przed nawias; 
 

4) dodaje, odejmuje i mnoży wielomiany; 
 

5) wyznacza dziedzinę prostego wyrażenia wymiernego  
z  jedną   zmienną,   w którym   w mianowniku 
występują tylko wyrażenia dające się łatwo sprowadzić 
do iloczynu wielomianów liniowych i kwadratowych; 
 

6) dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli wyrażenia wymierne; 
rozszerza i (w łatwych przykładach) skraca wyrażenia 
wymierne. 

 

 



III. RÓWNANIA I NIERÓWNOŚCI. ZDAJĄCY:  

• ZAKRES PODSTAWOWY 

 

6) korzysta z definicji pierwiastka do 

rozwiązywania równań typu x3 = –8; 

• ZAKRES ROZSZERZONY 

 

spełnia wymagania określone dla zakresu 

podstawowego, a ponadto: 

6) rozwiązuje równania wielomianowe dające się 

łatwo sprowadzić do równań kwadratowych; 

 



IV. FUNKCJE. ZDAJĄCY: 
• ZAKRES PODSTAWOWY 

 

3) odczytuje z wykresu własności funkcji 
(dziedzinę, zbiór wartości, miejsca zerowe, 
maksymalne przedziały, w których funkcja 
maleje,  rośnie,  ma   stały   znak;   punkty,  w 
których funkcja przyjmuje w podanym 
przedziale wartość największą lub najmniejszą); 

 

11) wyznacza wartość najmniejszą i wartość 
największą funkcji kwadratowej w 
przedziale domkniętym; 
 
 

• ZAKRES ROZSZERZONY 

 

spełnia wymagania określone dla zakresu 
podstawowego, a ponadto: 

1) na podstawie wykresu funkcji y = f(x) 
szkicuje wykresy funkcji y = |f(x)|, y = c·f(x), 
y = f(cx); 
 
2) szkicuje wykresy funkcji logarytmicznych 
dla różnych podstaw; 
 
3) posługuje się funkcjami logarytmicznymi 
do opisu  zjawisk   fizycznych,   
chemicznych,  a także      w zagadnieniach       
osadzonych w kontekście praktycznym; 
 
4) szkicuje wykres funkcji określonej w 
różnych przedziałach różnymi wzorami; 
odczytuje własności takiej funkcji z wykresu. 



PP - Maj 2015, zadanie 29 

 



PP - Maj 2016, zadanie 11 



IV. FUNKCJE. ZDAJĄCY: 
• ZAKRES PODSTAWOWY 

 

13) szkicuje wykres funkcji f(x) = a/x dla 

danego a, korzysta ze wzoru i wykresu tej 

funkcji do interpretacji        zagadnień        

związanych z wielkościami odwrotnie 

proporcjonalnymi; 

 

14) szkicuje wykresy funkcji wykładniczych 

dla różnych podstaw; 

 

15) posługuje się funkcjami wykładniczymi 

do opisu  zjawisk   fizycznych,   chemicznych,  

a także     w zagadnieniach      osadzonych  w 

kontekście praktycznym. 

 

• ZAKRES ROZSZERZONY 

 



PP - Grudzień 2014r. - Matura próbna  

 



V.CIĄGI. ZDAJĄCY: 
• ZAKRES PODSTAWOWY 

1) wyznacza wyrazy ciągu określonego 

wzorem ogólnym; 

 

2) bada, czy dany ciąg jest arytmetyczny lub 

geometryczny; 

 

3) stosuje wzór na n-ty wyraz i na sumę n 

początkowych wyrazów ciągu 

arytmetycznego; 

 

4) stosuje wzór na  n-ty  wyraz i  na sumę  n 

początkowych wyrazów ciągu 

geometrycznego. 

 

• ZAKRES ROZSZERZONY 

spełnia wymagania określone dla 

zakresu podstawowego, a ponadto: 

 

1) wyznacza wyrazy ciągu określonego 

wzorem rekurencyjnym; 

 

2) oblicza granice ciągów, korzystając z 

granic ciągów  typu  1/n,   1/n2   oraz   z 

twierdzeń  o działaniach na granicach 

ciągów; 

 

3) rozpoznaje  szeregi   geometryczne   

zbieżne i oblicza ich sumy. 

 



Czerwiec 2016, zadanie 4 (standardy wymagań egzaminacyjnych) 



VI. TRYGONOMETRIA. ZDAJĄCY: 
• ZAKRES PODSTAWOWY 

1) wykorzystuje definicje i wyznacza wartości 
funkcji  sinus,   cosinus   i tangens   kątów  o 
miarach od 0° do 180°; 
 

2) korzysta z przybliżonych wartości funkcji 
trygonometrycznych (odczytanych z tablic lub 
obliczonych za pomocą kalkulatora); 
 

3) oblicza miarę kąta ostrego, dla której 
funkcja trygonometryczna przyjmuje daną 
wartość (miarę dokładną albo – korzystając z 
tablic lub kalkulatora – przybliżoną); 

 

5) znając wartość jednej z funkcji: sinus lub 
cosinus, wyznacza wartości pozostałych 
funkcji tego samego kąta ostrego  

 
 

 

• ZAKRES ROZSZERZONY 

4) posługuje się wykresami funkcji 
trygonometrycznych (np. gdy rozwiązuje 
nierówności typu sin x > a, cos x ≤ a,  
tg x >a; 
 

7) rozwiązuje równania i nierówności 
trygonometryczne typu sin2x = ½, 

sin2x + cosx = 1, sinx + cosx =1,  
cos2x < ½.. 

 

 



PP - Czerwic 2017, zadanie 17 



PP – Maj 2015r. 

PR -Czerwiec 2016r. 

PP – Czerwiec 2015r. 



VII. PLANIMETRIA. ZDAJĄCY:  
• ZAKRES PODSTAWOWY 

2) korzysta  z  własności  stycznej  do  okręgu   

i własności okręgów stycznych; 

 

3) rozpoznaje trójkąty podobne i 

wykorzystuje (także w kontekstach 

praktycznych) cechy podobieństwa trójkątów; 

 

 

• ZAKRES ROZSZERZONY 

spełnia wymagania określone dla 

zakresu podstawowego, a ponadto: 

 

3) znajduje obrazy niektórych figur 

geometrycznych w jednokładności 

(odcinka, trójkąta, czworokąta itp.); 

 

4) rozpoznaje figury podobne i 

jednokładne; wykorzystuje (także w 

kontekstach praktycznych) ich 

własności; 

 

 



PP – Maj 2016, zadanie 19 



PP – Maj 2017, zadanie 28 



PP – maj 2019 



PR – Maj 2016r. 



VI I I . GEOMETRIA NA PŁASZCZYŹNIE KARTEZJAŃSKIEJ .  ZDAJĄCY:  

• ZAKRES PODSTAWOWY 

 

3) wyznacza równanie prostej, która jest 

równoległa lub prostopadła do prostej danej w 

postaci kierunkowej i przechodzi przez dany 

punkt; 

• ZAKRES ROZSZERZONY 

spełnia wymagania określone dla 

zakresu podstawowego, a ponadto: 

 

1) interpretuje graficznie  nierówność  

liniową  z dwiema niewiadomymi oraz 

układy takich nierówności; 

 

2) bada równoległość i prostopadłość 

prostych na podstawie ich równań ogólnych; 

 

3) wyznacza równanie prostej, która jest 

równoległa lub prostopadła do prostej danej w 

postaci ogólnej i przechodzi przez dany 

punkt; 

 



PR- Maj 2016, zadanie 13 

PP – sierpień 2019 



IX. STEREOMETRIA. ZDAJĄCY: 
• ZAKRES PODSTAWOWY 

1) rozpoznaje w graniastosłupach i ostrosłupach   kąty   
między   odcinkami  (np. krawędziami, krawędziami i 
przekątnymi, itp.), oblicza miary tych kątów; 
 

2) Rozpoznaje w graniastosłupach i ostrosłupach  kąt     
między     odcinkami i płaszczyznami (między 
krawędziami i ścianami, przekątnymi i ścianami), 
oblicza miary tych kątów; 
 

3) rozpoznaje w walcach i w stożkach kąt między 
odcinkami oraz kąt między odcinkami i płaszczyznami 
(np. kąt rozwarcia stożka, kąt między tworzącą a 
podstawą), oblicza miary tych kątów; 
 

4) rozpoznaje w graniastosłupach i ostrosłupach kąty 
między ścianami; 
 

5) określa, jaką figurą jest dany przekrój 
prostopadłościanu płaszczyzną; 
 

6) stosuje trygonometrię do obliczeń długości 
odcinków,  miar   kątów,   pól   powierzchni i objętości 
graniastosłupów 

• ZAKRES ROZSZERZONY 

spełnia wymagania określone dla zakresu 
podstawowego, a ponadto: 

 

1) określa, jaką figurą jest dany przekrój sfery 
płaszczyzną; 
 

2) określa, jaką figurą jest dany przekrój graniastosłupa 
lub ostrosłupa płaszczyzną. 

 



PP – sierpień 2014 



PP – maj 2017 



PP – czerwiec 2015r. 



PP – sierpień 2014r. 

PP – maj 2015r. 



PP – Sierpień 2017, zadanie 18 



PP – Maj 2018, zadanie 20 



PR - Informator o egzaminie maturalnym z matematyki od roku szkolnego 2014/2015. 



X. ELEMENTY STATYSTYKI OPISOWEJ . TEORIA 
PRAWDOPODOBIEŃSTWA I  KOMBINATORYKA. ZDAJĄCY:  

• ZAKRES PODSTAWOWY 

 

1) oblicza średnią ważoną i odchylenie 

standardowe    zestawu    danych     (także  w 

przypadku danych odpowiednio 

pogrupowanych), interpretuje te parametry 

dla danych empirycznych; 

 

 

• ZAKRES ROZSZERZONY 

spełnia wymagania określone dla 

zakresu podstawowego, a ponadto: 

 

1) wykorzystuje wzory na liczbę permutacji, 

kombinacji, wariacji i wariacji z 

powtórzeniami do zliczania obiektów w 

bardziej złożonych sytuacjach 

kombinatorycznych; 

 



PP – Maj 2018, zadanie 23 



XI. RACHUNEK RÓŻNICZKOWY. ZDAJĄCY:  

• ZAKRES PODSTAWOWY 

 

 

• ZAKRES ROZSZERZONY 

• 1) oblicza granice funkcji (i granice 
jednostronne), korzystając z twierdzeń o 
działaniach na granicach i z własności funkcji 
ciągłych;  

• 2) oblicza pochodne funkcji wymiernych;  

• 3) korzysta z geometrycznej i fizycznej 
interpretacji pochodnej;  

• 4) korzysta z własności pochodnej do 
wyznaczenia przedziałów monotoniczności 
funkcji;  

• 5) znajduje ekstrema funkcji wielomianowych 
i wymiernych;  

• 6) stosuje pochodne do rozwiązywania 
zagadnień optymalizacyjnych. 



PODSUMOWANIE 
T R E Ś C I  P O D STAW Y P RO G R A MOWE J , K T Ó R E  N I E  Z O S TA Ł Y  U J Ę T E  W  

W Y M AG A N IAC H  E G ZA M IN ACY J NY CH  

• PP -wykorzystywanie podstawowe własności potęg w zagadnieniach związanych z innymi dziedzinami wiedzy, np. fizyką, chemią, 
informatyką; 
 

• PP -obliczanie błędu bezwzględnego i błędu względnego przybliżenia; 
 

• PP - korzystanie z definicji pierwiastka do rozwiązywania równań typu x3 = –8; 
 

• PR -rozwiązywanie równań wielomianowych dających się łatwo sprowadzić do równań kwadratowych; 
 

• PP - wyznaczanie wartości najmniejszej i wartości największej funkcji kwadratowej w przedziale domkniętym; 
 

• PR -szkicowanie wykresów funkcji logarytmicznych dla różnych podstaw; 
 

• PR - posługiwanie się funkcjami logarytmicznymi do opisu  zjawisk   fizycznych,   chemicznych,  a także      w zagadnieniach       
osadzonych w kontekście praktycznym; 

 



• PP - szkicowanie wykresów funkcji f(x) = a/x dla danego a, korzystanie ze wzoru i wykresu tej funkcji do interpretacji 
zagadnień związanych z wielkościami odwrotnie proporcjonalnymi; 
 

• PP -szkicowanie wykresów funkcji wykładniczych dla różnych podstaw; 
 

• PP - posługiwanie się funkcjami wykładniczymi do opisu  zjawisk   fizycznych,   chemicznych,  a także     w zagadnieniach      
osadzonych  w kontekście praktycznym. 
 

• PR - wyznaczanie wyrazów ciągu określonego wzorem rekurencyjnym; 
 

• PP - korzystanie z przybliżonych wartości funkcji trygonometrycznych (odczytanych z tablic lub obliczonych za pomocą 
kalkulatora); 
 

• PP - obliczanie miary kąta ostrego, dla której funkcja trygonometryczna przyjmuje daną wartość korzystając z tablic lub 
kalkulatora; 
 

• PR – rozwiązywanie nierówności trygonometrycznych; 
 

• PP – korzystanie z własności okręgów stycznych; 
 

• PR – jednokładność; 

 

 

 



• PR - interpretacja graficzna  nierówności  liniowej  z dwiema niewiadomymi oraz układów takich nierówności; 

 

• PR - badanie równoległości i prostopadłości prostych na podstawie ich równań ogólnych; 

 

• PR - wyznaczanie równania prostej, która jest równoległa lub prostopadła do prostej danej w postaci ogólnej i przechodzi 

przez dany punkt; 

 

• PP – rozpoznawanie w ostrosłupach kątów między odcinkami, między odcinkami i płaszczyznami; 

 

• PP - rozpoznawanie w walcach i w stożkach kąta między odcinkami oraz kąta między odcinkami i płaszczyznami (np. kąt 

rozwarcia stożka, kąt między tworzącą a podstawą), oblicza miary tych kątów; 

 

• PP - rozpoznawanie w graniastosłupach i ostrosłupach kątów między ścianami; 

 

 

 

 

 

 



• PP - określanie, jaką figurą jest dany przekrój prostopadłościanu płaszczyzną; 

 

• PR - określanie, jaką figurą jest dany przekrój sfery płaszczyzną; 

 

• PR - określanie, jaką figurą jest dany przekrój ostrosłupa płaszczyzną; 

 

• PP – średnia ważona i odchylenie standardowe; 

 

• PR - wykorzystywanie wzorów na liczbę permutacji, kombinacji, wariacji i wariacji z powtórzeniami do zliczania obiektów w 

bardziej złożonych sytuacjach kombinatorycznych; 
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