
Zagadnienia na egzamin poprawkowy z matematyki dla klasy IA TB 

(nauczyciel Edyta Bodziony) 

Uczeń: 

-  podaje przykłady liczb pierwszych, parzystych i nieparzystych, 

-  podaje dzielniki danej liczby naturalnej, 

-  przedstawia liczbę naturalną w postaci iloczynu liczb pierwszych, 

-  rozpoznaje liczby całkowite i liczby wymierne wśród podanych liczb, 

-  podaje przykłady liczb całkowitych i wymiernych, 

-  odczytuje z osi liczbowej współrzędną danego punktu i odwrotnie: zaznacza punkt o podanej  współrzędnej na osi 
liczbowej, 

-  wykonuje działania na liczbach wymiernych, 

-  wskazuje  liczby niewymierne wśród podanych liczb, 

-  wskazuje liczby wymierne oraz niewymierne wśród liczb podanych w postaci dziesiętnej, 

-  wyznacza rozwinięcie dziesiętne ułamków zwykłych, 

-  zamienia skończone rozwinięcia dziesiętne na ułamki zwykłe, 

-  oblicza wartość pierwiastka drugiego i trzeciego stopnia z liczby nieujemnej, 

-  oblicza wartość pierwiastka dowolnego stopnia z liczby nieujemnej,  

-  wyłącza (i włącza) czynnik przed (pod) znak pierwiastka 

-  wyznacza wartości wyrażeń arytmetycznych zawierających pierwiastki, stosując prawa działań na pierwiastkach, 

-  oblicza wartość pierwiastka trzeciego stopnia z liczby rzeczywistej, 

-  oblicza wartość potęgi liczby o wykładniku naturalnym i całkowitym ujemnym, 

-  stosuje twierdzenia o działaniach na potęgach do obliczania wartości wyrażeń  

-  zapisuje i odczytuje liczbę w notacji wykładniczej, 

-  zaokrągla liczbę z podaną dokładnością, 

- oblicza procent danej liczby 

- oblicza, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba, 

- wyznacza liczbę, gdy dany jest jej procent, 

- zmniejsza i zwiększa liczbę o dany procent, 

- stosuje obliczenia procentowe w zadaniach praktycznych, 

- posługuje się pojęciami: zbiór, podzbiór, zbiór pusty, zbiór skończony, zbiór nieskończony, 

- wymienia elementy danego zbioru oraz elementy do niego nienależące, 

- posługuje się pojęciami: iloczyn, suma oraz różnica zbiorów, 

- wyznacza iloczyn, sumę oraz różnicę danych zbiorów,  

- rozróżnia pojęcia: przedział otwarty, domknięty, lewostronnie domknięty, prawostronnie domknięty, nieograniczony, 

- zapisuje przedział i zaznacza go na osi liczbowej, 

- odczytuje i zapisuje symbolicznie przedział zaznaczony na osi liczbowej, 

- wyznacza przedział opisany podanymi nierównościami, 

 - wyznacza iloczyn, sumę i różnicę przedziałów oraz zaznacza je na osi liczbowej, 

- sprawdza, czy dana liczba rzeczywista jest rozwiązaniem nierówności, 

- rozwiązuje nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą, 

- zapisuje zbiór rozwiązań nierówności w postaci przedziału, 



- stosuje odpowiedni wzór skróconego mnożenia do wyznaczenia kwadratu sumy lub różnicy oraz różnicy kwadratów, 

- przekształca wyrażenie algebraiczne z zastosowaniem wzorów skróconego mnożenia, 

- oblicza wartość bezwzględną danej liczby, 

- rozwiązuje, stosując interpretację geometryczną, elementarne równania i nierówności z wartością bezwzględną, 

- stosuje podstawowe własności wartości bezwzględnej, 

- stosuje pojęcia: funkcja, argument, dziedzina, wartość funkcji, wykres funkcji, miejsce zerowe funkcji, 

- podaje przykłady funkcji, 

- rozpoznaje funkcję liniową, mając dany jej wzór oraz szkicuje jej wykres, 

- interpretuje współczynniki występujące we wzorze funkcji liniowej, 

- podaje własności funkcji liniowej danej wzorem, 

- wyznacza miejsce zerowe i określa monotoniczność funkcji liniowej danej wzorem, 

- wyznacza współrzędne punktów, w których wykres funkcji liniowej przecina osie układu współrzędnych oraz podaje, w 
których ćwiartkach układu znajduje się wykres, 

- podaje równanie kierunkowe i ogólne prostej, 

- zamienia równanie ogólne prostej na równanie w postaci kierunkowej, 

- wyznacza równanie prostej przechodzącej przez dwa dane punkty, 

- oblicza współczynnik kierunkowy prostej, mając dane współrzędne dwóch punktów  należących do tej prostej, 

- podaje warunek prostopadłości prostych o równaniach kierunkowych, 

- wyznacza równanie prostej prostopadłej i prostej równoległej do danej prostej i przechodzącej przez dany punkt, 

- szkicuje wykres funkcji określonej nieskomplikowanym wzorem, 

- stosuje pojęcie funkcji monotonicznej (rosnącej, malejącej, stałej, niemalejącej, nierosnącej), 

- na podstawie wykresu funkcji określa jej monotoniczność, 

- stosuje pojęcia: zbiór wartości funkcji, największa i najmniejsza wartość funkcji, 

- odczytuje z wykresu funkcji jej dziedzinę, zbiór wartości, miejsca zerowe; argumenty, dla których funkcja przyjmuje 
wartości ujemne; argumenty, dla których funkcja przyjmuje wartości dodatnie; przedziały monotoniczności funkcji, 
najmniejszą i największą wartość funkcji, 

-  przesuwa wykres funkcji wzdłuż osi OX i OY, 

- przekształca wykres funkcji przez symetrię względem osi układu współrzędnych, 

- podaje definicje funkcji trygonometrycznych kąta ostrego w trójkącie prostokątnym, 

- podaje wartości funkcji trygonometrycznych kątów 30º, 45º, 60º, 

- wyznacza wartości funkcji trygonometrycznych kątów ostrych danego trójkąta prostokątnego, 

- odczytuje wartości funkcji trygonometrycznych danego kąta w tablicach lub odwrotnie, 

- podaje związki między funkcjami trygonometrycznymi tego samego kąta, 

- wyznacza wartości pozostałych funkcji trygonometrycznych, gdy dana jest jedna z nich, 

- rozwiązuje trójkąty prostokątne. 

 


