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Geometria płaska – pojęcia wstępne. Trójkąty
Punkt, prosta, odcinek, półprosta, kąt, figura wypukła, figura ograniczona
Wzajemne położenie prostych na płaszczyźnie, odległość punktu od prostej, odległość między
prostymi równoległymi, symetralna odcinka, dwusieczna kąta
Dwie proste przecięte trzecią prostą. Suma kątów w trójkącie
Wielokąt. Wielokąt foremny. Suma kątów w wielokącie
Twierdzenie Talesa
Podział trójkątów. Nierówność trójkąta. Odcinek łączący środki dwóch boków w trójkącie
Twierdzenie Pitagorasa. Twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa
Przystawanie trójkątów
Podobieństwo trójkątów
Wektor na płaszczyźnie
Przekształcenia wykresów funkcji
Wektor w układzie współrzędnych – podstawowe informacje
Przesunięcie równoległe. Przesunięcie równoległe wzdłuż osi OX
Przesunięcie równoległe wzdłuż osi OY
Symetria osiowa. Symetria osiowa względem osi OX i OY
Symetria środkowa. Symetria środkowa względem punktu (0,0)
Równania i nierówności z wartością bezwzględną
Wartość bezwzględna liczby rzeczywistej
Odległość między liczbami na osi liczbowej
Geometryczna interpretacja wartości bezwzględnej na osi liczbowej
Proste równania z wartością bezwzględną
Proste nierówności z wartością bezwzględną
Własności wartości bezwzględnej
Równania z wartością bezwzględną
Nierówności z wartością bezwzględną
Funkcja kwadratowa
Związek między wzorem funkcji kwadratowej w postaci ogólnej, a wzorem funkcji kwadratowej w
postaci kanonicznej
Miejsce zerowe funkcji kwadratowej. Wzór funkcji kwadratowej w postaci iloczynowej
Szkicowanie wykresów funkcji kwadratowych. Odczytywanie własności funkcji kwadratowej na
podstawie wykresu
Wyznaczanie wzoru funkcji kwadratowej na podstawie jej własności.
Najmniejsza oraz największa wartość funkcji kwadratowej w przedziale domkniętym
Równania kwadratowe
Nierówności kwadratowe
Geometria płaska – okręgi i koła
Powtórzenie wiadomości z geometrii
Okrąg. Położenie prostej i okręgu
Wzajemne położenie dwóch okręgów
Koła i kąty

Trygonometria
Trygonometria kąta ostrego – powtórzenie wiadomości z klasy 1
Sinus, cosinus, tangens i cotangens dowolnego kąta
Podstawowe tożsamości trygonometryczne
Wybrane wzory redukcyjne
Geometria płaska – rozwiązywanie trójkątów, pole koła, pole trójkąta
Twierdzenie sinusów
Twierdzenie cosinusów
Zastosowanie twierdzenia sinusów i twierdzenia cosinusów do rozwiązywania zadań
Pole figury geometrycznej



Przykładowe zadania:

Zadanie 1. [3 pkt.] Wyznacz równanie okręgu w postaci kanonicznej o środku S i promieniu r.
a) S(2,3); r=4 b) S(-2,-4); r=5 c) S( 3, 2); r= 6

Zadanie 2. [2 pkt.] Wyznacz równanie okręgu o środku w punkcie S=(3,−5) przechodzącego
przez początek układu współrzędnych.

Zadanie 3. [2 pkt.] Oblicz pole rombu o boku długości 13 cm i dłuższej przekątnej równej 24 cm.

Zadanie 4. [2 pkt.] Podstawa trójkąta równoramiennego ma długość 6, a ramię ma długość 5.
Oblicz długość wysokości opuszczonej na podstawę.

Zadanie 5. [3 pkt.] Wyznacz długość przekątnej kwadratu o boku:
a) a=5 cm b) a = 3 cm c) a = 2 5 cm

Zadanie 6. [4 pkt.] Rozwiąż równania.
a) �2 + 4� + 3 = 0 b) 2x3 = 3x

Zadanie 7. [2 pkt.] Kąt α jest ostry i sinα = 7
13
. Wyznacz wartość cos ∝ i tg ∝ .

Zadanie 8. [3 pkt.] Oblicz.
a) sin 45° + tg 30° b) sin 120° + cos 135° c) 2 ∙ tg150° + cos 30°

Zadanie 9. [2 pkt.] W trójkącie ABC punkt D
leży na boku BC, a punkt E leży na boku AC.
Odcinek DE jest równoległy do boku AB, a
ponadto |AE|=|DE|=4, |AB|=6 (zobacz
rysunek). Wyznacz długość odcinka CE.

Zadanie 10. [2 pkt.] Wyznacz długość odcinka
x.

Zadanie 11. [4 pkt.] Rozwiąż równania.
a) |x−3|=3−2x
b) |2x−6|=x

Zadanie 12. [2 pkt.] Wierzchołek paraboli będącej wykresem funkcji kwadratowej y=f(x) ma
współrzędne (2,2). Wyznacz współrzędne wierzchołka paraboli będącej wykresem funkcji
g(x)=f(x+2).


	Zagadnienia na egzamin poprawkowy - 2 ti

