
1. Równania i nierówności 

Uczeń: 

1) sprawdza, czy dana liczba rzeczywista jest rozwiązaniem równania lub nierówności; 

2) wykorzystuje interpretację geometryczną układu równań pierwszego stopnia z dwiema 
niewiadomymi; 
3) rozwiązuje nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą; 

4) rozwiązuje równania kwadratowe z jedną niewiadomą; 
5) rozwiązuje nierówności kwadratowe z jedną niewiadomą; 
6) korzysta z definicji pierwiastka do rozwiązywania równań typu x3

 = –8; 

7) korzysta z własności iloczynu przy rozwiązywaniu równań typu x(x + 1)(x – 7) = 0; 

8) rozwiązuje proste równania wymierne, prowadzące do równań liniowych lub kwadratowych, np. 

9) stosuje wzory Viète’a; 

10) rozwiązuje równania i nierówności liniowe i kwadratowe z parametrem; 

11) rozwiązuje układy równań, prowadzące do równań kwadratowych; 

12) rozwiązuje równania wielomianowe dające się łatwo sprowadzić do równań kwadratowych; 

13) rozwiązuje równania i nierówności z wartością bezwzględną 

2. Funkcje 

Uczeń: 

1) określa funkcje za pomocą wzoru, tabeli, wykresu, opisu słownego; 

2) oblicza ze wzoru wartość funkcji dla danego argumentu. Posługuje się poznanymi metodami 

rozwiązywania równań do obliczenia, dla jakiego argumentu funkcja przyjmuje daną wartość; 

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); 

4) na podstawie wykresu funkcji y = f(x) szkicuje wykresy funkcji y = f(x + a), y = f(x) + a, y = –f(x), 

y = f(–x); 

8) szkicuje wykres funkcji kwadratowej, korzystając z jej wzoru; 

9) wyznacza wzór funkcji kwadratowej na podstawie pewnych informacji o tej funkcji lub o jej 

wykresie; 

10) interpretuje współczynniki występujące we wzorze funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej, w 

postaci ogólnej i w postaci iloczynowej (o ile istnieje); 

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

domkniętym; 
12) na podstawie wykresu funkcji y = f(x) szkicuje wykresy funkcji y = |f(x)|, y = c·f(x), y = f(cx); 


