
Przedmiotowy system oceniania z matematyki w technikum 

 

klasa III 
 

 
Pomiar osiągnięć ucznia odbywa się w następujących obszarach: 

prace klasowe podsumowujące wiadomości z danego działu, kartkówki, prace 

domowe, odpowiedzi ustne, badanie wyników, aktywność na lekcji, praca w grupie 

 

Wymagania edukacyjne : 

 

Ocena niedostateczna :uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i 

umiejętności wynikających z podstawy programowej,  

nie potrafi określić najprostszych pojęć, nie potrafi przy pomocy nauczyciela 

wykonać najprostszych ćwiczeń i zadań, nie wykazuje chęci współpracy w celu 

uzupełnienia braków oraz nabycia podstawowej wiedzy i umiejętności 

 
Uczeń potrafi zastosować wzory skróconego mnożenia takie jak kwadrat sumy, różnicy i różnica 

kwadratów, rozkłada na czynniki wielomiany niższych stopni, wykonuje dodawanie, odejmowanie i 

mnożenie wielomianów, zamienia postać ogólną funkcji kwadratowej na postać kanoniczną i 

iloczynową, określa dziedzinę prostego wyrażenia, potrafi znaleźć wzór funkcji liniowej przy 

zadanych dwóch punktach, podaje geometryczną interpretację układy dwóch równań z dwiema 

niewiadomymi, interpretuje współczynnik kierunkowy prostych równoległych i prostopadłych, 

rozwiązuje nierówność pierwszego i drugiego stopnia, sprawdza czy dana liczba jest pierwiastkiem 

danego równania, potrafi obliczyć wartość funkcji dla danego argumentu, rozumie pojęcie 

dziedziny i zbioru wartości, szkicuje wykres funkcji y=a/x,  

Posługuje się równaniem okręgu, rozwiązuje proste równanie wymierne. 

 

Ocena dopuszczający : uczeń zna nazwy podstawowych pojęć i zależności wraz z 

podaniem przykładów dla tych pojęć, zna symbole matematyczne,  intuicyjnie 

rozumie pojęcia i twierdzenia, zna zasady stosowania podstawowych algorytmów, 

stosuje podstawowe algorytmy 

 
Uczeń potrafi zastosować wzory skróconego mnożenia takie jak kwadrat sumy, różnicy i różnica 

kwadratów, rozkłada na czynniki wielomiany niższych stopni, wykonuje dodawanie, odejmowanie i 

mnożenie wielomianów, zamienia postać ogólną funkcji kwadratowej na postać kanoniczną i 

iloczynową, określa dziedzinę prostego wyrażenia, potrafi znaleźć wzór funkcji liniowej przy 

zadanych dwóch punktach, podaje geometryczną interpretację układy dwóch równań z dwiema 

niewiadomymi, interpretuje współczynnik kierunkowy prostych równoległych i prostopadłych, 

rozwiązuje nierówność pierwszego i drugiego stopnia, rozwiązuje nierówności typu ( x-8) ( x2 -4) 

x, sprawdza czy dana liczba jest pierwiastkiem danego równania, potrafi obliczyć wartość funkcji 

dla danego argumentu, rozumie pojęcie dziedziny i zbioru wartości, szkicuje wykres funkcji y=a/x,  

Posługuje się równaniem okręgu, rozwiązuje proste równanie wymierne, stosuje sześcian sumy i 

różnicy, odczytuje z wykresu własności funkcji takie jak miejsca zerowe, monotoniczność funkcji. 

 

 

 



Ocena dostateczny ( patrz wymagania na ocenę poduszczającą)  i ponadto 

-uczeń stosuje podstawowe zależności w rozwiązywaniu zadań, odczytuje 

definicje i twierdzenia zapisane za pomocą symboli matematycznych, stosuje 

podstawowe algorytmy w typowych zadaniach, rozwiązuje typowe zadania o 

niewielkim stopniu trudności 

 
Uczeń potrafi zastosować wzory skróconego mnożenia takie jak kwadrat sumy, różnicy i różnica 

kwadratów, rozkłada na czynniki wielomiany niższych stopni, wykonuje dodawanie, odejmowanie i 

mnożenie wielomianów, zamienia postać ogólną funkcji kwadratowej na postać kanoniczną i 

iloczynową, określa dziedzinę prostego wyrażenia, potrafi znaleźć wzór funkcji liniowej przy 

zadanych dwóch punktach, podaje geometryczną interpretację układy dwóch równań z dwiema 

niewiadomymi, interpretuje współczynnik kierunkowy prostych równoległych i prostopadłych, 

rozwiązuje nierówność pierwszego i drugiego stopnia, rozwiązuje nierówności typu ( x-8) ( x2 -4) 

x, sprawdza czy dana liczba jest pierwiastkiem danego równania, potrafi obliczyć wartość funkcji 

dla danego argumentu, rozumie pojęcie dziedziny i zbioru wartości, szkicuje wykres funkcji y=a/x,  

Posługuje się równaniem okręgu, rozwiązuje proste równanie wymierne, stosuje sześcian sumy i 

różnicy, odczytuje z wykresu własności funkcji takie jak miejsca zerowe, monotoniczność funkcji, 

potrafi wykazać czy funkcja jest homograficzna, przekształca postać ogólną funkcji homograficznej 

w kanoniczną, podaje interpretację przesuwania hiperboli y= a/x o p i q, rozwiązuje równania 

wymierne podając dziedzinę, rozwiązuje proste równania wykładnicze i wymierne, rozwiązuje 

nierówności wymierne, podaje geometryczną interpretację prostego równania i nierówności z 

wartością bezwzględną,  

 

Ocena dobra ( patrz wymagania na ocenę dostateczną ) i ponadto 

uczeń formułuje i zapisuje definicje z użyciem symboli matematycznych, 

formułuje podstawowe twierdzenia,  samodzielnie rozwiązuje zadania praktyczne 

i typowe zadania problemowe,  interpretuje informacje na podstawie diagramów, 

tabel, wykresów, potrafi prowadzić proste wnioskowania 

 
Uczeń potrafi zastosować wzory skróconego mnożenia takie jak kwadrat sumy, różnicy i różnica 

kwadratów, rozkłada na czynniki wielomiany niższych stopni, wykonuje dodawanie, odejmowanie i 

mnożenie wielomianów, zamienia postać ogólną funkcji kwadratowej na postać kanoniczną i 

iloczynową, określa dziedzinę prostego wyrażenia, potrafi znaleźć wzór funkcji liniowej przy 

zadanych dwóch punktach, podaje geometryczną interpretację układy dwóch równań z dwiema 

niewiadomymi, interpretuje współczynnik kierunkowy prostych równoległych i prostopadłych, 

rozwiązuje nierówność pierwszego i drugiego stopnia, rozwiązuje nierówności typu ( x-8) ( x2 -4) 

x, sprawdza czy dana liczba jest pierwiastkiem danego równania, potrafi obliczyć wartość funkcji 

dla danego argumentu, rozumie pojęcie dziedziny i zbioru wartości, szkicuje wykres funkcji y=a/x,  

Posługuje się równaniem okręgu, rozwiązuje proste równanie wymierne, stosuje sześcian sumy i 

różnicy, odczytuje z wykresu własności funkcji takie jak miejsca zerowe, monotoniczność funkcji, 

potrafi wykazać czy funkcja jest homograficzna, przekształca postać ogólną funkcji homograficznej 

w kanoniczną, podaje interpretację przesuwania hiperboli y= a/x o p i q, rozwiązuje równania 

wymierne podając dziedzinę, rozwiązuje proste równania wykładnicze i wymierne, rozwiązuje 

nierówności wymierne, podaje geometryczną interpretację prostego równania i nierówności z 

wartością bezwzględną, rozwiązuje układy równań z których jedno jest pierwszego a drugie 

drugiego stopnia, stosuje wzory na sumę i różnice sześcianów, potrafi rozłożyć na czynniki 

wielomiany, dzieli wielomiany przez dwumian, rozwiązuje graficznie układy nierówności z których 

jedna jest I a druga II stopnia, potrafi znaleźć równanie okręgu przy zadanym wzorze x2 + 4x + y2 

– 6y + 2=1, znajduje przedziały dla których funkcja przyjmuje wartości dodatnie lub ujemne,  

 



 
 

Ocena bardzo dobra ( patrz wymagania na ocenę dobrą ) i ponadto 

uczeń potrafi wnioskować, uogólniać, klasyfikować, samodzielnie rozwiązywać 

nietypowe zadania praktyczne i problemowe, sprawnie posługuje się językiem 

matematycznym, bierze udział w konkursach  

 
Uczeń potrafi zastosować wzory skróconego mnożenia takie jak kwadrat sumy, różnicy i różnica 

kwadratów, rozkłada na czynniki wielomiany niższych stopni, wykonuje dodawanie, odejmowanie i 

mnożenie wielomianów, zamienia postać ogólną funkcji kwadratowej na postać kanoniczną i 

iloczynową, określa dziedzinę prostego wyrażenia, potrafi znaleźć wzór funkcji liniowej przy 

zadanych dwóch punktach, podaje geometryczną interpretację układy dwóch równań z dwiema 

niewiadomymi, interpretuje współczynnik kierunkowy prostych równoległych i prostopadłych, 

rozwiązuje nierówność pierwszego i drugiego stopnia, rozwiązuje nierówności typu ( x-8) ( x2 -4) 

x, sprawdza czy dana liczba jest pierwiastkiem danego równania, potrafi obliczyć wartość funkcji 

dla danego argumentu, rozumie pojęcie dziedziny i zbioru wartości, szkicuje wykres funkcji y=a/x,  

Posługuje się równaniem okręgu, rozwiązuje proste równanie wymierne, stosuje sześcian sumy i 

różnicy, odczytuje z wykresu własności funkcji takie jak miejsca zerowe, monotoniczność funkcji, 

potrafi wykazać czy funkcja jest homograficzna, przekształca postać ogólną funkcji homograficznej 

w kanoniczną, podaje interpretację przesuwania hiperboli y= a/x o p i q, rozwiązuje równania 

wymierne podając dziedzinę, rozwiązuje proste równania wykładnicze i wymierne, rozwiązuje 

nierówności wymierne, podaje geometryczną interpretację prostego równania i nierówności z 

wartością bezwzględną, rozwiązuje układy równań z których jedno jest pierwszego a drugie 

drugiego stopnia, stosuje wzory na sumę i różnice sześcianów, potrafi rozłożyć na czynniki 

wielomiany, dzieli wielomiany przez dwumian, rozwiązuje graficznie układy nierówności z których 

jedna jest I a druga II stopnia, potrafi znaleźć równanie okręgu przy zadanym wzorze x2 + 4x + y2 

– 6y + 2=1, znajduje przedziały dla których funkcja przyjmuje wartości dodatnie lub ujemne, 

stosuje wzory Vietty, potrafi znaleźć pierwiastki wielomianu za pomocą twierdzenia Bezou, 

rozwiązuje równania wielomianowe wyższych stopni, podaje geometryczną interpretację 

nierówności wielomianowych, określa stopień wielomianu, rozwiązuje równania z podwójną 

wartością bezwzględną, znajduje wykres funkcji f(-x) lub f(x) =- f(x), f(x) = f( x+a), f(x) = f(x) +a 

Rozwiązuje równania wykładnicze i logarytmiczne 

 
 

Ocena celujący ( patrz wymagania na ocenę bardzo dobrą ) i ponadto 

uczeń wykazuje się wiadomościami i umiejętnościami wykraczającymi poza ramy 

programu, potrafi rozwiązywać zadania w sposób niestereotypowy, korzysta z 

różnych źródeł informacji, osiąga sukcesy na szczeblu powiatowym i 

wojewódzkim  
Uczeń potrafi zastosować wzory skróconego mnożenia takie jak kwadrat sumy, różnicy i różnica 

kwadratów, rozkłada na czynniki wielomiany niższych stopni, wykonuje dodawanie, odejmowanie i 

mnożenie wielomianów, zamienia postać ogólną funkcji kwadratowej na postać kanoniczną i 

iloczynową, określa dziedzinę prostego wyrażenia, potrafi znaleźć wzór funkcji liniowej przy 

zadanych dwóch punktach, podaje geometryczną interpretację układy dwóch równań z dwiema 

niewiadomymi, interpretuje współczynnik kierunkowy prostych równoległych i prostopadłych, 

rozwiązuje nierówność pierwszego i drugiego stopnia, rozwiązuje nierówności typu ( x-8) ( x2 -4) 

x, sprawdza czy dana liczba jest pierwiastkiem danego równania, potrafi obliczyć wartość funkcji 

dla danego argumentu, rozumie pojęcie dziedziny i zbioru wartości, szkicuje wykres funkcji y=a/x,  

Posługuje się równaniem okręgu, rozwiązuje proste równanie wymierne, stosuje sześcian sumy i 

różnicy, odczytuje z wykresu własności funkcji takie jak miejsca zerowe, monotoniczność funkcji, 



potrafi wykazać czy funkcja jest homograficzna, przekształca postać ogólną funkcji homograficznej 

w kanoniczną, podaje interpretację przesuwania hiperboli y= a/x o p i q, rozwiązuje równania 

wymierne podając dziedzinę, rozwiązuje proste równania wykładnicze i wymierne, rozwiązuje 

nierówności wymierne, podaje geometryczną interpretację prostego równania i nierówności z 

wartością bezwzględną, rozwiązuje układy równań z których jedno jest pierwszego a drugie 

drugiego stopnia, stosuje wzory na sumę i różnice sześcianów, potrafi rozłożyć na czynniki 

wielomiany, dzieli wielomiany przez dwumian, rozwiązuje graficznie układy nierówności z których 

jedna jest I a druga II stopnia, potrafi znaleźć równanie okręgu przy zadanym wzorze x2 + 4x + y2 

– 6y + 2=1, znajduje przedziały dla których funkcja przyjmuje wartości dodatnie lub ujemne, 

stosuje wzory Vietty, potrafi znaleźć pierwiastki wielomianu za pomocą twierdzenia Bezou, 

rozwiązuje równania wielomianowe wyższych stopni, podaje geometryczną interpretację 

nierówności wielomianowych, określa stopień wielomianu, rozwiązuje równania z podwójną 

wartością bezwzględną, znajduje wykres funkcji f(-x) lub f(x) =- f(x), f(x) = f( x+a), f(x) = f(x) +a 

Rozwiązuje równania wykładnicze i logarytmiczne, rozwiązuje równania kwadratowe z 

parametrem, stosuje twierdzenie o  pierwiastkach wymiernych wielomianu o współczynnikach 

całkowitych,  

 

 
 


