
L.P. 
DZIAŁ Z 

PODRĘCZNIKA 
NaCoBeZu – kryteria sukcesu w języku ucznia 

1.  FUNKCJE 

1. Wiem, co to jest układ współrzędnych, potrafię nazwać osie układu. 

2. Rysuję układ współrzędnych i zaznaczam w nim punkty. 

3. Potrafię wskazać przykłady przyporządkowań, które są funkcjami. 

4. Umiem opisać konkretną funkcję za pomocą grafu, tabelki, wzoru, 

wykresu, stosując opis słowny. 

5. Rozróżniam dziedzinę, zbiór wartości, argumenty i wartości funkcji. 

6. Obliczam  wartość funkcji w danym punkcie.  

7. Umiem wyznaczyć dziedzinę prostej funkcji.  

8. Znam i stosuję proporcjonalność prostą i odwrotną w zadaniach. 

9. Wykonuję wykres funkcji danej prostym wzorem. 

10. Odczytuję dziedzinę oraz wartości funkcji na podstawie wykresu. 

11. Odczytuję własności funkcji z jej wykresu (wartość funkcji dla 

danego argumentu i argumenty dla danej wartości, punkty 

przecięcia wykresu funkcji z osiami układu współrzędnych, miejsce 

zerowe, czy dany punkt należy do wykresu, argumenty dla których 

funkcja przyjmuje wartości ujemne i dodatnie, przedziały 

monotoniczności funkcji). 

12. Obliczam miejsce zerowe funkcji, wartość funkcji dla danego 

argumentu i argumenty dla danej wartości, punkty przecięcia 

wykresu funkcji z osiami układu współrzędnych, sprawdzasz 

rachunkowo czy dany punkt należy do wykresu. 

13. Umiem  wykonać wykres funkcji liniowej danej wzorem, określam 

przedziały w których funkcja przyjmuje wartości dodatnie i ujemne, 

wskazuję przedziały monotoniczności funkcji, wiem jaka jest rola 

współczynników a i b funkcji liniowej 

2.  
POTĘGI I 

PIERWIASTKI 

1. Znam pojęcie potęgi o wykładniku naturalnym oraz potęgi o 

wykładniku całkowitym ujemnym. 

2. Znam pojęcie notacji wykładniczej. 

3. Znam wzór na mnożenie i dzielenie potęg o tych samych 

podstawach. 

4. Znam wzór na potęgowanie potęgi. 

5. Znam wzór na potęgowanie iloczynu i ilorazu. 

6. Znam kolejność wykonywania działań z uwzględnieniem potęg. 

7. Rozumiem pojęcie potęgi o wykładniku naturalnym oraz potęgi o 

wykładniku całkowitym ujemnym. 

8. Zapisuję potęgę w postaci iloczynu. 

9. Zapisuję iloczyn jednakowych liczb w postaci potęgi. 

10. Zapisuję liczbę w postaci potęgi. 

11. Zapisuję liczbę w postaci iloczynu potęg. 

12. Zapisuję w postaci jednej potęgi iloczyny i ilorazy potęg o takich 



samych podstawach. 

13. Zapisuję w postaci jednej potęgi potęgę potęgi. 

14. Zapisuję w postaci jednej potęgi iloczyny i ilorazy potęg o takich 

samych wykładnikach. 

15. Zapisuję iloraz i iloczyn potęg o tych samych wykładnikach w 

postaci jednej potęgi. 

16. Zapisuję liczbę w notacji wykładniczej. 

17. Obliczam potęgę dowolnej liczby o wykładniku naturalnym oraz 

potęgę dowolnej liczby o wykładniku całkowitym ujemnym. 

18. Obliczam wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego potęgi. 

19. Mnożę i dzielę potęgi o tych samych podstawach. 

20. Mnożę i dzielę potęgi o tych samych wykładnikach. 

21. Potęguję potęgi. 

22. Określam znak potęgi, bez wykonywania obliczeń. 

23. Zamieniam potęgi o wykładnikach całkowitych ujemnych na 

odpowiednie potęgi o wykładnikach naturalnych. 

24. Porównuję potęgi o jednakowej podstawie i różnych wykładnikach. 

25. Porównuję potęgi o jednakowym wykładniku i różnych podstawach. 

26. Stosuję mnożenie i dzielenie potęg o tych samych podstawach do 

obliczania wartości liczbowej wyrażeń. 

27. Stosuję potęgowanie potęgi do obliczania wartości liczbowej 

wyrażeń. 

28. Doprowadzam wyrażenie do prostszej postaci stosując działania na 

potęgach. 

29. Znam pojęcie pierwiastka kwadratowego (II stopnia) z liczby 

nieujemnej i sześciennego (III stopnia) z dowolnej liczby. 

30. Znam pojęcie liczby niewymiernej i rzeczywistej. 

31. Znam wzór na obliczanie pierwiastka z iloczynu i ilorazu. 

32. Znam wzór na obliczanie pierwiastka II stopnia z kwadratu liczby 

nieujemnej i pierwiastka III stopnia z sześcianu dowolnej liczby. 

33. Rozumiem różnicę w rozwinięciu dziesiętnym liczby wymiernej i 

niewymiernej. 

34. Obliczam pierwiastek II stopnia z liczby nieujemnej i III stopnia z 

dowolnej liczby. 

35. Obliczam pierwiastek II stopnia z kwadratu liczby nieujemnej i 

pierwiastek III stopnia z sześcianu dowolnej liczby. 

36. Obliczam wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego 

pierwiastki. 

37. Szacuję wartość wyrażenia zawierającego pierwiastki. 

38. Określam na podstawie rozwinięcia dziesiętnego, czy dana liczba 



jest wymierna, czy niewymierna. 

39. Mnożę i dzielę pierwiastki II stopnia oraz pierwiastki III stopnia. 

40. Wyłączam czynnik przed znak pierwiastka. 

41. Włączam czynnik pod znak pierwiastka. 

42. Wykonuję działania na liczbach niewymiernych. 

43. Usuwam niewymierność z mianownika. 

3.  
TRÓJKĄTY 

PROSTOKĄTNE 

1. Znam twierdzenie Pitagorasa. 

2. Obliczam długość przeciwprostokątnej na podstawie twierdzenia 

Pitagorasa. 

3. Obliczam długości przyprostokątnych na podstawie twierdzenia 

Pitagorasa. 

4. Znam twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa. 

5. Sprawdzam , czy trójkąt o danych bokach jest trójkątem 

prostokątnym. 

6. Wskazuję trójkąty prostokątne w figurze. 

7. Stosuję twierdzenie Pitagorasa w zadaniach o trójkątach 

prostokątnych, trapezach rombach. 

8. Stosuję twierdzenie Pitagorasa w zadaniach rachunkowych i 

konstrukcyjnych. 

9. Wyznaczam odległość między dwoma punktami, których 

współrzędne wyrażone są liczbami całkowitymi. 

10. Obliczam długości boków wielokąta leżącego w układzie 

współrzędnych. 

11. Sprawdzam, czy trójkąt leżący w układzie współrzędnych jest 

prostokątny. 

12. Obliczam pola i obwody trójkątów i czworokątów. 

13. Znam wzór na obliczanie: długości przekątnej kwadratu, wysokości 

trójkąta równobocznego, pola trójkąta równobocznego. 

14. Obliczam: długość przekątnej kwadratu, wysokość trójkąta 

równobocznego, pole trójkąta równobocznego. 

15. Obliczam długość boku lub pole znając jego przekątną. 

16. Obliczam długość boku lub pole trójkąta równobocznego znając 

jego wysokość. 

17. Rozwiązuję zadania tekstowe związane z przekątną kwadratu i 

wysokością trójkąta równobocznego. 

18. Znam zależności między bokami i kątami trójkąta o kątach 900, 450, 

450 oraz 900 , 300, 600. 

19. Rozwiązuje trójkąty prostokątne o kątach 900, 450, 450 oraz 900 , 

300, 600. 

20. Rozwiązuję zadania tekstowe z wykorzystaniem zależności między 

bokami i katami trójkąta o katach 900, 450, 450 oraz 900 , 300, 600. 



4.  

WYRAŻENIA 
ALGEBRAICZNE I 

RÓWNANIA 

1. Znam pojęcia: wyrażenie algebraiczne, jednomian, jednomian 

uporządkowany, suma algebraiczna. 

2. Porządkuję jednomiany nieuporządkowane, określam współczynnik 

liczbowy jednomianu. 

3. Mnożę jednomiany. 

4. Opisuję za pomocą wyrażeń algebraicznych związki pomiędzy 

różnymi wielkościami. 

5. Odczytuję wyrażenia algebraiczne. 

6. Znam pojęcie jednomianów podobnych ( wyrazów podobnych). 

7. Redukuję wyrazy podobne w sumie algebraicznej. 

8. Dodaję i odejmuję sumy algebraiczne. 

9. Doprowadzam wyrażenie algebraiczne do prostszej postaci. 

10. Obliczam wartość liczbową wyrażenia algebraicznego. 

11. Mnożę i dzielę sumę algebraiczną przez liczbę wymierną. 

12. Mnożę sumę algebraiczną przez jednomian. 

13. Mnożę sumy algebraiczne. 

14. Wyłączam wspólny czynnik przed nawias. 

15. Potrafię wyrazić pola i obwody figur w postaci wyrażenia 

algebraicznego. 

16 .  Znam i stosuje wzory skróconego mnożenia. 

17. Wiem, co to są równania równoważne i wskazuję równania 

równoważne do danego. 

18. Rozwiązuję równania proste i złożone, (z ułamkami itp.). 

19. Właściwie wypisuję dane do zadań z treścią. 

20. Potrafię ułożyć równanie do zadania z treścią a następnie je 

rozwiązać. 

21. Rozwiązuję zadania tekstowe za pomocą równań. 

22. Rozwiązuję zadania dotyczące stężenia procentowego. 

23. Stosuję twierdzenie o równości iloczynów wyrazów skrajnych i 

środkowych (mnożę na krzyż). 

24. Rozwiązuję proporcje.  

25. Rozpoznaję wielkości wprost i odwrotnie proporcjonalne. 

26. Zapisuję treść zadania w formie proporcji prostej lub odwrotnej. 

27. Rozwiązuję zadania tekstowe za pomocą proporcji. 

5.  SYMETRIE (1) 

1. Rozpoznaję figury symetryczne względem prostej. 

2. Rysuję osie symetrii figury. 

3. Określam ilość osi symetrii. 

4. Konstruuję figurę symetryczną do podanej względem ustalonej 

prostej. 

5. Rozpoznaję figury symetryczne względem punktu (środka symetrii). 

6. Wskazuję środek symetrii figury. 

7. Określam czy figura ma środek symetrii. 



8. Konstruuję figurę symetryczną do podanej względem ustalonego 

punktu (środka symetrii). 

9. Rysuję figurę jednocześnie osiowosymetryczną i 

środkowosymetryczną. 

10. Konstruuję styczną do okręgu przechodzącą przez dany punkt 

leżący na okręgu i poza nim. 

11.Znam własności stycznej do okręgu i potrafię zastosować je w 

zadaniach. 

12. Znam i stosuję zależności określające wzajemne położenie prostej i 

okręgu oraz dwóch okręgów. 

6.  SYMETRIE (2) 

1. Wiem, co to jest symetralna odcinka i dwusieczna kąta. 

2. Konstruuję symetralną odcinka. 

3. Konstruuję dwusieczną kąta. 

4. Wiem, gdzie leży środek okręgu wpisanego/ opisanego na trójkącie 

ostrokątnym, prostokątnym i rozwartokątnym. 

5. Potrafię wykonać konstrukcję okręgu opisanego na dowolnym 

trójkącie. 

6. Obliczam kąty wewnętrzne trójkąta wpisanego w okrąg. 

7. Potrafię wykonać konstrukcję okręgu wpisanego w trójkąt. 

8. Obliczam kąty wewnętrzne trójkąta opisanego na okręgu. 

9. Potrafię wykonać konstrukcję wielokątów foremnych (trójkąta 

równobocznego, kwadratu, sześciokąta i ośmiokąta foremnego). 

10. Znam własności figur foremnych. 

11. Potrafię obliczyć miarę kąta wewnętrznego wielokąta foremnego. 

12. Projektuję różne ornamenty, mozaiki  z zastosowaniem wielokątów 

foremnych. 

13. Rozpoznaję figury symetryczne względem osi układu 

współrzędnych. 

14. Rozpoznaję figury symetryczne względem początku (środka) układu 

współrzędnych. 

15. Podaję współrzędne punktu symetrycznego do podanego względem 

osi układu współrzędnych. 

16. Podaję współrzędne punktu symetrycznego do podanego względem 

początku układu współrzędnych. 

7.  GRANIASTOSŁUPY 

1. Rozpoznaję graniastosłupy wśród modeli brył i potrafię wskazać 

poszczególne elementy brył (wierzchołki, krawędzie, ściany boczne, 

podstawy, przekątne podstawy, ściany bocznej i bryły). 

2. Znam i stosuję nazewnictwo związane z graniastosłupami. 

3. Obliczam, ile wierzchołków, krawędzi i ścian ma dany graniastosłup. 

4. Kreślę siatki graniastosłupów oraz buduję z nich modele. 

5. Obliczam pola powierzchni i objętości graniastosłupów ( 

wykorzystanie twierdzenie Pitagorasa) . 



6. Stosuję i potrafię przeliczyć jednostki pola i objętości. 

8.  STATYSTYKA 

1. Odczytuję dane z tabel, diagramów i wykresów statystycznych. 

2. Przedstawiam dane statystyczne w rozmaity sposób. 

3. Wiem, co to jest średnia arytmetyczna, mediana, dominanta, 

rozstęp, częstotliwość. 

4. Obliczam średnią arytmetyczną, wskazuję medianę. 

5. Wskazuję zdarzenia losowe. 

6. Znam wzór na prawdopodobieństwo zdarzeń i je obliczam. 

7. Potrafię oceniać szanse prostego zdarzenia. 

8. Rozróżniam zdarzenia pewne i niemożliwe, mniej lub bardziej 

prawdopodobne. 

 


