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1.  Krótki wstęp 

       Do końca lat osiemdziesiątych funkcjonował w Polsce dla każdego z przedmiotów 

szkolnych jeden centralnie wprowadzony, obowiązkowy program nauczania. W ramach 

reformy polskiej edukacji wprowadzono zasadnicze zmiany w podejściu do nauczania 

i wychowania, czego wyrazem były nie tylko zreformowanie programów szkolnych, ale także 

reforma oceniania. Od 1 września 1999 r. generalny kierunek kształcenia ogólnego 

i wychowania w całym kraju wyznaczają podstawy programowe, określone 

rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej. Na bazie tego dokumentu konkretne 

programy nauczania ustala się w szkole, tworząc szkolny zestaw programów i dostosowany 

do niego wewnątrzszkolny system oceniania. Szkoły mogą korzystać z programów 

przedstawionych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu lub mogą proponować 

uczniom i ich rodzicom ofertę edukacyjną opartą na własnych autorskich programach. 

Tworząc programy autorskie, nauczyciele danej szkoły mogą wykorzystać swoje 

doświadczenia i pomysły oraz dostosować metody i formy kształcenia do możliwości 

uczniów i wyposażenia szkoły. 

Dlatego, też uczniowie chodzący do trzeciej klasy liceum ogólnokształcącego, mają różne 

podręczniki, wybrane przez ich nauczycieli, którzy realizują różne programy nauczania. 

Co za tym idzie wiedza i umiejętności ucznia, który pojawi się na uczelni w 2005 roku, 

będą znacząco różne od oczekiwań i przyzwyczajeń nauczycieli akademickich. 

Oczywiście ilość wiedzy będzie zróżnicowana w zależności od szkoły, nauczyciela, 

realizowanego programu, a także możliwości uczniów. Jednak należy, zwrócić uwagę na to, 

że w większości przypadków nauczyciele nie będą w stanie wyjść poza podstawę 

programową, gdyż liczba godzin matematyki została znacząco zmniejszona. 

         Każda szkoła ma obowiązek zrealizować zadania edukacyjne zapisane w podstawie 

programowej. 

Podstawa programowa jest to zasadniczy akt prawny, ustalony przez Ministra 

Edukacji Narodowej, realizujący działania edukacyjne i wyznaczający kierunki 

pracy nad koncepcją edukacji w danej szkole, umożliwiaj ący powstawanie różnych 

szkolnych i ogólnopolskich programów nauczania 

Program nauczania musi zawiera treści zawarte w podstawie programowej. Może zawierać 

też treści spoza podstawy. Większość programów takie treści zawiera. Tak więc może się 

zdarzyć, ze jeden absolwent szkoły ponadgimnzajalnej, będzie znał działania na wektorach, a 

nie będzie umiał rozwiązywać nierówności wymiernych, a drugi na odwrót rozwiąże nawet 

trudniejsze nierówności wymierne, a o wektorach może wiedzieć niewiele. 
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2. Podstawa Programowa z przedmiotu Matematyka, zakres podstawowy  

i rozszerzony. 

(treści z zakresu tylko rozszerzonego wyróżniono pogrubiona czcionką) 

Treści nauczania 

Liczby i ich zbiory 

1. Zbiory; suma, iloczyn, różnica zbiorów. Podstawowe pojęcia rachunku zdań. 

2. Zbiór liczb rzeczywistych i jego podzbiory: liczby naturalne (liczby pierwsze), liczby 

całkowite, wymierne i niewymierne. Rozwinięcia dziesiętne liczby rzeczywistej. 

3. Przypomnienie działań na potęgach. Potęga o wykładniku wymiernym. 

4. Oś liczbowa. Przedziały na osi liczbowej. Sumy przedziałów; iloczyny i różnice takich 

zbiorów. 

5. Wartość bezwzględna liczby rzeczywistej. Interpretacja geometryczna. 

6. Pojęcie błędu przybliżenia. Szacowanie wartości liczbowych. Obliczenia procentowe. 

7. Indukcja matematyczna 

8. Równania i nierówności z wartością bezwzględną. 

 

Funkcje i ich własności. 

1. Pojęcie funkcji. Wykres funkcji liczbowej. 

2. Wyznaczanie dziedziny funkcji, jej miejsc zerowych, zbioru wartości, wartości 

największej i najmniejszej w danym przedziale, przedziałów monotoniczności. 

3. Zastosowania funkcji do opisu zależności w przyrodzie, gospodarce i życiu 

codziennym. 

4. Różnowartościowość funkcji.  

5. Funkcje parzyste, nieparzyste, okresowe. 

6. Przekształcenie wykresu funkcji przez zmianę skali i przez symetrię względem osi. 

 

Wielomiany i funkcje wymierne. 

1.  Funkcja liniowa. 

2. Trójmian kwadratowy i jego pierwiastki. Wykres funkcji kwadratowej. 

3. Rozwiązywanie zadań prowadzących do równań i nierówności stopnia drugiego. 

4. Wielomiany. Działania na wielomianach. 

5. Dzielenie wielomianów z resztą. Twierdzenie Bezout. Zastosowanie do znajdywania 

pierwiastków wielomianów, metoda rozkładania na czynniki. 

6. Działania na wyrażeniach wymiernych. Funkcja homograficzna. 

7. Rozwiązywanie równań i nierówności z funkcją homograficzną. 
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8. Wzory Viete’a. 

9. Równania i nierówności kwadratowe z parametrem. 

10. Definicja funkcji wymiernej. Rozwi ązywanie równań i nierówności wymiernych. 

11. Dwumian Newtona. 

 

Funkcje wykładnicze i logarytmiczne 

1. Potęga o wykładniku rzeczywistym. 

2. Definicja i wykresy funkcji wykładniczych i logaryt micznych. 

3. Proste równania i nierówności wykładnicze i logarytmiczne. 

 

Funkcje trygonometryczne 

1. Funkcje trygonometryczne kąta ostrego w trójkącie prostokątnym. 

2. Miara łukowa kąta. Definicja funkcji trygonometrycznych dowolnego kąta. 

3. Wykresy funkcji trygonometrycznych. 

4. Najprostsze tożsamości trygonometryczne. 

5. Wzory redukcyjne. 

6. Proste równania trygonometryczne. 

 

Ciągi liczbowe 

1. Definicja i przykłady ciągów liczbowych. 

2. Ciąg arytmetyczny i geometryczny. Wzór na n - ty wyraz. Wzór na sumę n 

początkowych wyrazów. 

3. Procent składny. Oprocentowanie lokat i kredytów. 

4. Przykłady ciągów zdefiniowanych rekurencyjnie. 

5. Pojęcie granicy ciągu. 

6. Obliczanie granic niektórych ciągów. Suma szeregu geometrycznego. 

 

Ciągłość i pochodna funkcji 

1. Pojecie funkcji ciągłej. 

2. Pojecie pochodnej. Interpretacja geometryczna i fizyczna pochodnej. 

3. Obliczanie pochodnych wielomianów i funkcji wymiernych. 

4. Związek pochodnej z istnieniem ekstremów i z monotonicznością funkcji. 

5. Zastosowanie pochodnej do rozwiązywania prostych problemów praktycznych. 
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Planimetria 

1. Własności czworokątów wypukłych. Okrąg wpisany w czworokąt. Okrąg opisany na 

czworokącie.  

2. Wyznaczanie związków miarowych w figurach płaskich z zastosowaniem 

trygonometrii. 

3. Oś symetrii i środek figury. 

4. Twierdzenie Talesa i jego związek z podobieństwem. Cechy podobieństwa trójkątów. 

5. Twierdzenie sinusów i cosinusów. 

6. Przykłady przekształceń geometrycznych: symetria osiowa, przesunięcie, obrót, 

symetria środkowa. 

7. Wektory. Dodawanie wektorów i mnożenie wektorów przez liczbę. 

Jednokładność. 

 

Geometria analityczna 

1. Równanie prostej na płaszczyźnie. Półpłaszczyzna - opis za pomocą nierówności. 

2. Odległość na płaszczyźnie kartezjańskiej. 

3. Okr ąg i koło we współrzędnych. 

4. Punkty przecięcia prostej z okręgiem i pary okręgów. 

 

Stereometria 

1. Graniastosłupy i ostrosłupy. Walec, stożek, kula. 

2. Wzajemne położenie krawędzi i ścian brył: kąt nachylenia prostej do płaszczyzny i kąt 

dwuścienny. 

3. Wyznaczanie związków miarowych w bryłach z zastosowaniem trygonometrii. 

4. Przekroje płaskie graniastosłupów i ostrosłupów. 

5. Wielościany foremne. 

 

Rachunek prawdopodobieństwa 

1. Proste zadania kombinatoryczne. 

2. Pojecie prawdopodobieństwa i jego własności. 

3. Obliczanie prawdopodobieństw zdarzeń w skończonych przestrzeniach 

probabilistycznych. 

4. Elementy statystyki opisowej: średnia arytmetyczna, średnia ważona, mediana, 

wariancja i odchylenie standardowe (liczone z próby). 

5. Prawdopodobieństwo warunkowe. Wzór na prawdopodobieństwo całkowite. 
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6. Niezależność zdarzeń. 

7. Schemat Bernoulli’ego. 

 

 

3. Standardy wymagań egzaminacyjnych 

Standardy wymagań, będące podstawą przeprowadzenia egzaminu maturalnego z 

matematyki, obejmują trzy obszary: 

I.  Wiadomości i rozumienie. 

II.  Korzystanie z informacji 

III.  Tworzenie informacji 

W ramach każdego obszaru cyframi arabskimi i literami oznaczono poszczególne standardy 

wynikające z Podstawy programowej. 

Przedstawiają one: 

- zakres treści nauczania, na podstawie których może być podczas egzaminu sprawdzany 

stopień opanowania określonej w standardzie umiejętności, 

- rodzaje informacji do wykorzystania, 

- typy i rodzaje informacji do tworzenia. 

Schemat ten dotyczy poziomu podstawowego i rozszerzonego. Przedstawione poniżej 

standardy wymagań egzaminacyjnych są dosłownym przeniesieniem fragmentu 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 kwietnia 2003r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą 

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów. 

I.  WIADOMO ŚCI I ROZUMIENIE 

Zdający wie, zna i rozumie: 

POZIOM PODSTAWOWY POZIOM ROZSZERZONY 
1) Liczby i ich zbiory: 
a) co to jest zbiór, suma , iloczyn i różnica 
zbiorów, 
b) podstawowe prawa rachunku zdań, 
c) co to jest zbiór liczb rzeczywistych i jego 
podzbiory, liczby naturalne ( liczby 
pierwsze); liczby całkowite, wymierne i 
niewymierne, rozwinięcie dziesiętne liczby 
rzeczywistej, 
d) prawa dotyczące działań arytmetycznych 
na liczbach rzeczywistych, 
e) definicję potęgi o wykładniku wymiernym 
oraz prawa działań na potęgach o wykładniku 
wymiernym, 
f) co to jest oś liczbowa i co to jest układ 

1) Jak na poziomie podstawowym oraz: 
a) zasadę indukcji matematycznej 
b) metody rozwiązywania i interpretację 
geometryczną równań i nierówności z 
wartością bezwzględną, 
c) prawa działań na potęgach o wykładniku 
rzeczywistym, 
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współrzędnych na płaszczyźnie, 
g) definicję przedziału liczbowego na osi oraz 
definicję sumy, iloczynu i różnicy 
przedziałów, 
h) definicję wartości bezwzględnej liczby 
rzeczywistej i jej interpretację geometryczna, 
i) pojecie błędu przybliżenia oraz zasady 
szacowania wartości  liczbowych, 
j) co to jest procent i jak wykonuje się 
obliczenia procentowe 
2) Funkcje i ich własności: 
a) definicję funkcji oraz definicję wykresu 
funkcji liczbowej, 
b) pojęcia: dziedzina funkcji, miejsce zerowe, 
zbiór wartości, wartość najmniejsza i 
największa funkcji w danym przedziale, 
monotoniczność funkcji, 
c) jak wykonać przesunięcie wykresu funkcji 
wzdłuż osi x i osi y. 

2) Jak na poziomie podstawowym oraz: 
a) definicję i własności funkcji 
różnowartościowej, 
b) definicje i własności funkcji parzystej, 
nieparzystej i okresowej, 
c) definicję przekształcenia wykresu funkcji 
przez zamianę skali i przez symetrie 
względem osi. 

3) Wielomiany i funkcje wymierne: 
a) definicję i własności funkcji liniowej, 
b) definicję i własności funkcji kwadratowej, 
jej wykres i miejsca zerowe, 
c) definicję wielomianu i prawa dotyczące 
działań na wielomianach: dodawanie, 
odejmowanie, mnożenie i dzielenie, 
d) sposoby rozkładu wielomianu na czynniki, 
e) twierdzenie Bezouta, 
f) definicję funkcji homograficznej i jej 
własności, 
g) zasady wykonywania działań na 
wyrażeniach wymiernych, 
h) sposoby rozwiązywania równań 
wielomianowych oraz równań i nierówności z 
funkcja homograficzną, 

3) Jak na poziomie podstawowym oraz: 
a) wzory Viete’a, 
b) sposoby rozwiązywania równań i 
nierówności kwadratowych z parametrem 
c) definicję funkcji wymiernej oraz metody 
rozwiązywania równań i nierówności 
wymiernych, 
d) co to jest dwumian Newtona. 

 
 
 

4) Funkcję wykładniczą i logarytmiczną: 
a) definicję, własności i wykresy funkcji 
logarytmicznej i wykładniczej, 
b) metody rozwiązywania równań i 
nierówności wykładniczych i 
logarytmicznych, 

4) Funkcje trygonometryczne: 
a) definicja funkcji trygonometrycznych kąta 
ostrego w trójkącie prostokątnym, 
b) pojecie miary łukowej kata oraz definicje, 
własności i wykresy funkcji 
trygonometrycznych dowolnego kata, 
c) co to są tożsamości trygonometryczne, 

5) Jak na poziomie podstawowym oraz: 
a) wzory redukcyjne, 
sposoby rozwiązywania równań 
trygonometrycznych, 

5) Ciągi liczbowe: 
a) definicja ciągu liczbowego, 
b) definicję ciągu arytmetycznego i 
geometrycznego, wzór na n- ty wyraz, wzór 

6) Jak na poziomie podstawowym oraz: 
a) przykłady ciągów zdefiniowanych 
rekurencyjnie, 
b) definicję granicy ciągu liczbowego oraz 
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na sumę n początkowych wyrazów ciągu 
arytmetycznego i geometrycznego, 
c) co to jest procent składany, oprocentowanie 
lokat i kredytów, 

sposoby obliczania granic ciągów, 
c) pojecie sumy szeregu geometrycznego. 

 7) Ciągłość i pochodna funkcji: 
a) pojęcie funkcji ciągłej, 
b) pojecie pochodnej, jej interpretację 
geometryczną i fizyczną, 
c) wzory do obliczania pochodnych 
wielomianów i funkcji wymiernych, 
d) związek pochodnej z istnieniem ekstremum 
i z monotonicznością funkcji. 

6) Planimetrię: 
a) własności czworokątów wypukłych, 
twierdzenie o okręgu wpisanym w czworokąt 
i okręgu opisanym na czworokącie, 
b) związki miarowe w figurach płaskich z 
zastosowaniem trygonometrii, 
c) pojecie osi symetrii i środka symetrii 
figury, 
d) twierdzenie Talesa i jego związek z 
podobieństwem, 
e) cechy podobieństwa trójkątów. 

8) Jak na poziomie podstawowym oraz: 
a) twierdzenie sinusów i cosinusów, 
b) pojęcia: symetria osiowa, przesuniecie, 
obrót, symetria środkowa oraz własności tych 
przekształceń, 
c) definicję wektora, sumy wektorów i 
iloczynu wektora przez liczbę, 
d) definicję i własności jednokładności, 

7) Geometrie analityczną: 
a) różne typy równania prostej na 
płaszczyźnie oraz opis półpłaszczyzny za 
pomocą nierówności, 
b) pojecie odległości na płaszczyźnie 
kartezjańskiej, 

9) Jak na poziomie podstawowym oraz: 
a) równanie okręgu i nierówność opisującą 
koło 
b) wzajemne położenie prostej i okręgu oraz 
pary okręgów na płaszczyźnie. 

8) Stereometrię: 
a) rozróżnia: graniastosłupy, ostrosłupy, 
walce, stożki i kulę, 
b) pojecie kąta nachylenia prostej do 
płaszczyzny i kąta dwuściennego,  
c) związki miarowe w bryłach z 
zastosowaniem trygonometrii. 

10) Jak na poziomie podstawowym oraz: 
a) co to są przekroje płaskie graniastosłupów i 
ostrosłupów, 
b) pojęcie wielościanu foremnego, 

9) Rachunek prawdopodobieństwa: 
a) pojęcia kombinatoryczne: permutacje, 
kombinacje, wariacje z powtórzeniami i bez 
powtórzeń, 
b) pojecie prawdopodobieństwa i jego 
własności, 
c) elementy statystyki opisowej: średnia 
arytmetyczna, średnia ważona, mediana, 
wariancja i odchylenie standardowe (liczone z 
próby) 

11) Jak na poziomie podstawowym oraz: 
a) pojęcie prawdopodobieństwa 
warunkowego oraz twierdzenie o 
prawdopodobieństwie całkowitym, 
b) co to są zdarzenia niezależne, 
c) schemat Bernolliego. 
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II.  KORZYSTANIE Z INFORMACJI 

Zdający wykorzystuje i przetwarza informacje: 

POZIOM PODSTAWOWY POZIOM ROZSZERZONY 
1) Umie poprawnie interpretować tekst 
matematyczny: 
a) stosuje podana definicję, twierdzenie lub 
wzór do rozwiązania problemu 
matematycznego, 
b) stosuje przedstawiony algorytm do 
rozwiązywania problemu praktycznego lub 
teoretycznego 

1) Jak na poziomie podstawowym, 

2) Posiada wiedzę i sprawność w zakresie 
rozwiązywania zadań matematycznych: 
a) posługuje się znaną definicją lub 
twierdzeniem, 
b) odczytuje informacje ilościowe oraz 
jakościowe z tabel, diagramów i wykresów, 
c) posługuje się odpowiednimi miarami oraz 
przybliżeniami dziesiętnymi liczb 
rzeczywistych, stosuje zapis funkcyjny. 

2) Jak na poziomie podstawowym oraz 
zapisuje proste zależności i formułuje wnioski 
wynikające z podanych zapisów 
matematycznych. 

 

III.  TWORZENIE INFORMACJI 

Zdający rozwiązuje problemy: 

POZIOM PODSTAWOWY POZIOM ROZSZERZONY 
1) Analizuje sytuacje problemowe: 
a) podaje opis matematyczny danej sytuacji  
(także praktycznej) w postaci wyrażenia 
algebraicznego, przekształcenia 
geometrycznego i wykorzystuje go do 
rozwiązywania problemu, 
b) dobiera odpowiedni algorytm do wskazanej 
sytuacji problemowej i ocenia przydatność 
otrzymanych wyników, 
c) przetwarza informacje przedstawione w 
postaci wyrażenia algebraicznego, równania, 
wzoru, wykresu funkcji lub opisu słownego w 
inną postać ułatwiającą rozwiązanie 
problemu, 
d) stosuje definicje i twierdzenia do 
rozwiązywania problemów, 

1) Jak na poziomie podstawowym oraz 
interpretuje jakościowo informacje 
przedstawione w formie tabel, diagramów, 
wykresów, ustala zależności między nimi i 
wykorzystuje je do analizy sytuacji 
problemowych i rozwiązywania problemów, 

2) Potrafi argumentować i prowadzić 
rozumowanie typu matematycznego: 
a) interpretuje treść zadania, zapisuje warunki 
i zależności między obiektami 
matematycznymi, analizuje i interpretuje 
otrzymane wyniki, 
b) formułuje i uzasadnia wnioski oraz opisuje 
je w sposób czytelny i poprawny językowo. 

2) Jak na poziomie podstawowym oraz 
przeprowadza dowód twierdzenia. 
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4. Przykład zadań z arkusza egzaminacyjnego z zakresu podstawowego i rozszerzonego 
 

Za każdy arkusz można uzyskać maksymalnie 50 punktów.   
 

A. Zakres podstawowy 
 
Zadanie 1 ( 3 pkt). 
Średnia miesięczna płaca netto w pewnym zakładzie zatrudniającym 30 pracowników 
wynosiła 2 500 złotych. Po zatrudnieniu nowego, wysoko wykwalifikowanego pracownika 
średnia miesięczna płaca netto w zakładzie wzrosła o 0, 4 % . Oblicz płacę netto nowego 
pracownika. 
Zadanie 2 ( 5 pkt) 
Prawdą jest, że :” Jeżeli w czterocyfrowej liczbie naturalnej suma cyfr tysięcy i dziesiątek jest 
równa sumie cyfr setek i jedności, to liczba ta jest podzielna przez jedenaście”. 
Ponieważ 4+ 6= 8+ 2, to liczba 4862 jest podzielna przez 11. 
a) Wykorzystując podaną cechę podzielności sprawdź, czy liczba 5764 jest podzielna 

przez 11. 
b) Podaj, jaką cyfrą powinno się zastąpić �, aby liczba 95�8 była podzielna przez 11. 
c) Uzasadnij stwierdzenie, że czterocyfrowa liczba, której trzy cyfry są jednakowe, a 

czwarta inna, nie jest podzielna przez 11. 
Zadanie  3.( 4 pkt) 

Dane są liczby: 

3
5
3

5









=m  i 
6

1

52

64

)5,0(2 −− ⋅=n . 

a) Sprawdź, wykonując odpowiednie obliczenia, czy liczby m i n są całkowite. 
b) Wyznacz liczbę k tak, by liczby m, n, k były odpowiednio pierwszym, drugim i trzecim 

wyrazem ciągu geometrycznego. 
Zadanie 4. ( 6 pkt) 
Maszyna wycina z krążków kwadraty w ten sposób, że wykorzystuje materiał maksymalnie. 
Gdyby promień danego krążka zwiększono o 1, to pole wyciętego kwadratu zwiększyło by się 
czterokrotnie . Oblicz pole danego krążka.  
Zadanie 5. ( 7 pkt.) 
Funkcja f jest określona wzorem: cxxxf +−= 72)( 2  dla .Rx∈  
a) Wyznacz wszystkie wartości współczynnika c, dla których funkcja f ma dwa różne 

miejsca zerowe.  
b) Wyznacz wszystkie wartości współczynnika c, dla których miejscami zerowymi funkcji f 

są liczby 1 i 2 ½ . 
c) Wyznacz wszystkie wartości współczynnika c, tak aby wierzchołek paraboli, która jest 

wykresem funkcji f, należała do prostej o równaniu y = x. 
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Schemat oceniania poszczególnych zadań: 

Numer 
zadania Etapy rozwiązywania zadania Liczba 

punktów 
1. 1. Obliczenie średniej płacy netto w zakładzie po przyjęciu 

nowego pracownika. 
2. Zapisanie równania pozwalającego obliczyć płacę netto 

nowego pracownika 
3. Obliczenie płacy netto nowego pracownika 

 
1 
 
1 
1 

2. 1. Stwierdzenie, że liczba 5764 jest podzielna przez 11 z 
uzasadnieniem 

2. Zapisanie warunku 9+�=5+8 i wyznaczenie �. 
3. Zapisanie warunku, np. axaxaa ≠+=+ , . 
4. Stwierdzenie, że postać warunku nie zależy od tego, które cyfry 

są jednakowe. 
5. Uzasadnienie, że nie istnieje liczba czterocyfrowa o podanej 

własności 

 
1 
1 
1 
 
1 
 
1 

3. 1. Obliczenie liczby m 
2. Obliczenie liczby n 
3. Zapisanie warunku na to by m, n, k były kolejnymi wyrazami 

ciągu geometrycznego. 
4. Obliczenie liczby k 

1 
1 
 
1 
1 

4. 1. Wykonanie rysunku wraz z oznaczeniami lub wprowadzenie 
dokładnie opisanych oznaczeń. 

2. Zapisanie pola mniejszego kwadratu w zależności od 
promienia krążka, z którego jest wycięty 

3. Zapisanie pola większego kwadratu w zależności od promienia 
mniejszego krążka 

4. Zapisanie związku pomiędzy polami mniejszego i większego 
kwadratu. 

5. Rozwiązanie otrzymanego równania 
6. Wybór rozwiązania spełniającego warunek +∈ Rr i obliczenie 

pola danego krążka  

 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
1 
 
1 

5. 1. Zapisanie warunku na to, by funkcja f miała dwa różne miejsca 
zerowe. 

2. Wyznaczenie zbioru wartości współczynników c, dla których 
funkcja f ma dwa różne miejsca zerowe. 

3. Zapisanie funkcji f w postaci iloczynowej. 
4. Przekształcenie wzoru funkcji f do postaci ogólnej  
5. Podanie wartości współczynnika c, dla której miejsca zerowe 

funkcji f są równe 
6. Zapisanie warunku na to, by wierzchołek paraboli, która jest 

wykresem funkcji f należał do prostej y= x . 
7. Obliczenie wartości współczynnika c, dla której wierzchołek 

paraboli, która jest wykresem funkcji f należy do prostej y= x. 

 
1 
 
1 
1 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
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B. Zakres rozszerzony 
Zadanie 1. ( 4 pkt) 
Wyznacz wszystkie wartości parametru k, dla których granica ciągu ( an ) o wyrazie ogólnym 

nk

nk
an ⋅+

⋅+= 26
3

 jest liczba ½ . 

Zadanie 2. ( 7 pkt). 
Producent zamierza rozlewać sok do pudełek, w kształcie prostopadłościanu, o pojemności 
1,8 litra. Dobierz wymiary pudełka, tak aby na jego wyprodukowanie zużyć jak najmniej 
materiału przyjmując, że stosunek długości sąsiednich krawędzi podstawy pudełka jest równy 
2: 3 (  wykonując obliczenia zaniedbaj ilość materiału potrzebnego na sklejenie , złożenie itp.) 
Zadanie 3. ( 5 pkt) 
Udowodnij twierdzenie:” Jeżeli w czterocyfrowej liczbie naturalnej suma cyfr tysięcy i 
dziesiątek jest równa sumie cyfr setek i jedności, to liczba ta jest podzielna przez jedenaście”. 
Zadania 4. ( 9 pkt.) 
W stożek, w którym kąt między tworzącą a podstawa ma miarę 2α wpisano w kulę. 
a) Oblicz stosunek objętości stożka do objętości kuli. 
b) Wyznacz cosα , jeżeli stosunek objętości stożka do objętości kuli jest równy 9: 4. 

Schemat oceniania poszczególnych zadań: 

Numer 
zadania Etapy rozwiązywania zadania Liczba 

punktów 
1. 1. Obliczenie granicy ciągu. 

2. Wyznaczenie wartości k. 
3. Rozważenie przypadku k=0 
4. Zapisanie odpowiedzi 

1 
1 
1 
1 

2. 1. Analiza zadania i wprowadzenie oznaczeń. 
2. Wykorzystanie wzoru na objętość prostopadłościanu do 

wyznaczenia np. h- długość wysokości 
3. Wyznaczenie pola powierzchni prostopadłościanu jako funkcji 

jednej zmiennej i podanie jej dziedziny. 
4. Obliczenie pochodnej funkcji. 
5. Rozwiązanie równania P/( x )= 0. 
6. Komentarz związany z istnieniem najmniejszej wartości 

funkcji P. 
7. Wyznaczenie wymiarów pudełka.  

1 
 
1 
 
1 
1 
1 
 
1 
1 

3. 1. Zapisanie dowolnej liczby naturalnej czterocyfrowej w postaci: 
L= 1000x + 100y + 10 z+ t, gdzie NtzyNx ∈−∈ ,,},0{ . 

2. Zapisanie założenia twierdzenia. 
3. Wykorzystanie założenia twierdzenia do zapisu liczby L: 
        L= 1000x + 100y + 10 z+ x- y + z. 
4. Redukcja wyrazów podobnych i zapisanie liczby L w postaci 

iloczynu. 
5. Komentarz związany z podzielnością iloczynu dwóch liczb 

naturalnych. 

 
1 
1 
 
1 
 
1 
 
1 

4. 1. Wykonanie rysunku z oznaczeniami lub wprowadzenie 
dokładnie opisanych oznaczeń. 

2. Zapisanie stosunku objętość kuli i stożka. 
3. Obliczenie stosunku promieni i wysokości kuli i stożka 
4. Wyrażenie stosunku objętości kuli i stożka przez cosα  
5. Zapisanie równania 

 
1 
1 
1 
1 
1 
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6. Rozwiązanie równania 

7. Obliczenie cosα z uwzględnieniem warunku, że α )
4

,0(
Π∈ . 

 

3 
 
1 

 

 

5. Tematy i zagadnienia z matematyki, które nie muszą być realizowane w szkole 

średniej 

Poniżej przedstawione zostały zagadnienia, które nie musza być realizowane w szkole 

średniej, ponieważ nie występują w podstawie programowej. 

Zakres podstawowy Zakres rozszerzony 
1. Indukcja matematyczna 
2. Wektory, działania na wektorach 
3. Takie własności funkcji jak 

różnowartościowość, parzystość, 
okresowość. 

4. Funkcje wykładnicze i logarytmiczne 
5. Granice ciągu, granice funkcji 
6. Funkcje wymierne 
7. Funkcja ciągła 
8. Pochodna funkcji 
9. Równania i nierówności z wartością 

bezwzględną 
10. Równania kwadratowe z parametrem 
11. Równania trygonometryczne 
12. Trygonometryczne wzory redukcyjne 
13. Twierdzenie sinusów i cosinusów 
14. Wzory Viete’a 
15. Jednokładność 
16. Równanie okręgu 
17. Przekroje graniastosłupów i 

ostrosłupów 
18. Prawdopodobieństwo warunkowe 
19. Wzory na p-stwo całkowite 
20. Niezależność zdarzeń 
21. Schemat Bernouliego 

1. Funkcja złożona 
2. Iloczyn skalarny wektorów 
3. Geometria analityczna ( pozostaje 

równanie okręgu i równanie prostej). 
4. Skomplikowane równania 

wykładnicze, logarytmiczne i 
trygonometryczne. 

5. Asymptoty wykresu funkcji 
6. Pochodne funkcji innych niż 

wielomiany i funkcje wymierne 
7. Pochodna funkcji złożonej 
8. Zmienna losowa. 
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SŁOWNICZEK REFORMY: 

Arkusz egzaminacyjny – zestaw zadań z punktacją oraz  miejscem na  rozwiązanie 

poszczególnych zadań. Zawiera miejsce na kod ucznia, jak również numer egzaminatora 

sprawdzającego pracę, oraz krótką instrukcję dla zdającego. Arkusz egzaminacyjny z 

matematyki jest podzielony na poziom podstawowy i rozszerzony. Za każdy z arkuszy można 

uzyskać łącznie po 50 punktów.                

                      

Schemat oceniania – schemat punktacji poszczególnych zadań z arkusza egzaminacyjnego, 

opracowany przez CKE lub OKE i służy egzaminatorom ( nauczycielom sprawdzającym dany 

arkusz do obiektywnego przyznawania punktów za poszczególne etapy rozwiązania zadań) 

 

Centralne Komisja Egzaminacyjna (CKE) – Komisja która przeprowadza wszystkie 

egzaminy zewnętrzne, w tym egzamin maturalny. Komisja ta ustala terminy egzaminu, jak 

również wybiera spośród propozycji nadesłanych przez OKE arkusz egzaminacyjny, który 

będzie wykorzystany podczas egzaminu maturalnego w danym roku. 

 

Okr ęgowa Komisja Egzaminacyjna (OKE) – Komisje które przeprowadzają egzaminy 

zewnętrzne na swoich terenach ( województwo warmińsko- mazurskie należy do Okręgowej 

Komisji Egzaminacyjne w Łomży), czuwają nad właściwym przebiegiem egzaminów, oraz 

organizują i szkolą egzaminatorów. Po zakończonym sprawdzaniu prac np. maturalnych 

przesyłają wiadomości o wynikach egzaminów do szkół, jak również opracowują raporty z 

każdego egzaminu. 

 

Podstawa Programowa – jest to zasadniczy akt prawny, ustalany przez Ministra Edukacji 

Narodowej, regulujący działania edukacyjne i wyznaczający kierunki pracy nad koncepcją 

edukacji w danej szkole, umożliwiający powstawanie różnych szkolnych i ogólnopolskich 

programów nauczania. 

 

Program nauczania –  jest to  opis sposobu realizacji celów i zadań, ustalonych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego, określonej odrębnymi przepisami, zwanej podstawą 

programową  , lub innych zadań wspomagających realizację tych celów. Program nauczania 

powinien obejmować co najmniej jeden etap edukacyjny ( np. III etap edukacyjny- 

gimnazjum). Program nauczania dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra 
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właściwego do spraw oświaty i wychowania powinien zawierać: szczegółowe cele 

edukacyjne- kształcenia i wychowania, materiał nauczania związany z celami edukacyjnymi, 

procedury osiągania celów, opis założonych osiągnięć ucznia i propozycje metod ich oceny. 

 

Program autorski – jest to program nauczania skonstruowany przez nauczyciela i 

dostosowany do zainteresowań i możliwości jego uczniów.  

 

Standardy wymagań egzaminacyjnych są normą  ( wzorcem ) wiedzy i umiejętności na 

zakończenie poszczególnych etapów kształcenia ustaloną i ogłoszoną przez Ministra Edukacji 

Narodowej. Są uszczegółowieniem osiągnięć zapisanych w podstawie programowej. 

Standardy stanowią podstawę przeprowadzenia sprawdzianów i egzaminów w całym kraju, 

niezależnie od tego, jaki program nauczania realizowała dana szkoła. 

Standardy wymagań egzaminacyjnych nie są ustalone raz na zawsze  Mogą się one zmieniać , 

np. gdy modyfikacji ulegnie podstawa programowa. W przypadku każdej zmiany standardy są 

publikowane w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, a 

informacja szczegółowa o wymaganiach wynikających z tych standardów jest podawana w 

informatorach, ogłoszonych każdego roku.  

 

Wewnątrzszkolny system oceniania – ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych 

ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciele poziomu i postępów w opanowaniu przez 

ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z 

podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę 

podstawę , oraz formułowaniu oceny. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu ; 

poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie, 

pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, motywowanie ucznia do 

dalszej pracy, dostarczenie rodzicom ( prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o 

postępach, trudnościach w uczeniu się oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia, umożliwienie 

nauczycielom doskonalenia metod pracy. 

 

Więcej informacji na temat zakresu wiedzy i umiejętności z przedmiotu 

Matematyka absolwenta szkoly średniej roku 2005 szukaj na stronie 

internetowej: www.phys.uni.torun.pl/~ig/mat, oraz 

www.matman.uwm.edu.pl/~bojarska. 
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