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Geometria analityczna
Odcinek w układzie współrzędnych. IX.3
Równanie kierunkowe prostej. IX.2
Równanie ogólne prostej. IX.2
Równanie okręgu. IX*
Zastosowanie układów równań do rozwiązywania zadań z geometrii analitycznej .
Praca klasowa i jej omówienie
Wielomiany
Wielomiany jednej zmiennej rzeczywistej. II.2
Dodawanie, odejmowanie i mnożenie wielomianów. II.2
Równość wielomianów.
Wzory skróconego mnożenia stopnia 3.Wzór na an – bn. II.1
Zastosowanie wzorów skróconego mnożenia w dowodzeniu. II.1
Podzielność wielomianów.
Dzielenie wielomianu przez dwumian liniowy . Schemat Hornera. II.6
Pierwiastki wymierne wielomianu. II.1*
Rozkładanie wielomianów na czynniki. II.4
Równania wielomianowe. III.6
Zadania prowadzące do równań wielomianowych. III.6
Praca klasowa i jej omówienie
Ułamki algebraiczne. Równania i nierówności wymierne. Funkcje wymierne
Ułamek algebraiczny. Skracanie i rozszerzanie ułamków algebraicznych. II.7
Dodawanie i odejmowanie ułamków algebraicznych. II.8
Mnożenie i dzielenie ułamków algebraicznych. II.8
Działania na ułamkach algebraicznych. II.7 i 8
Równania wymierne. III.7
Zadania tekstowe prowadzące do równań wymiernych. III.7
Funkcja homograficzna. V.13
Praca klasowa i jej omówienie
Ciągi liczbowe.
Określenie ciągu. Sposoby opisywania ciągów. VI.1 VI.2
Monotoniczność ciągów. VI.3
Ciąg arytmetyczny. VI.4 i VI.5
Suma początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego. VI.5
Ciąg geometryczny. VI.4
Suma początkowych wyrazów ciągu geometrycznego. VI.6
Ciąg arytmetyczny i geometryczny - zadania różne. VI.4-6
Lokaty pieniężne i kredyty bankowe. VI.7
Praca klasowa i jej omówienie
Geometria płaska – czworokąty.
Podział czworokątów – trapezoidy. VIII.4 + SP
Trapezy. VIII.4 + SP
Równoległoboki. VIII.4 + SP
Podobieństwo. VIII
Czworokąty podobne. VIII.4 + SP
Praca klasowa i jej omówienie
Geometria płaska - pole czworokąta.
Pole prostokąta. Pole kwadratu. VIII + SP
Pole równoległoboku. Pole rombu. VIII + SP
Pole trapezu. VIII + SP
Pole czworokąta – zadania różne. VIII + SP
Równania kwadratowe



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. [6 pkt.] Wyznacz równanie prostej przechodzącej przed punkty A i B.
a) A(1,2); B(-2,5) b) A(3,-5); B(-1,7)

Zadanie 4. [4 pkt.] Rozwiąż równanie.
a) (1 − x)(x + 2)(x2 − 4) = 0 b) 2(x − 3)(x + 3)(x2 + 9) = 0

Zadanie 5! [4 pkt.] Rozwiąż równanie.
a) �3 − 3�2 + 5� − 15 = 0 b) 2x3 − x2 − 6x + 3 = 0

Zadanie 6. [4 pkt.] Podziel wielomiany.
a) (x2 + 4x − 5): (x − 1) b) (6x2 − x − 2): (2x + 1)

Zadane 7. [4 pkt.] Rozwiąż równanie. Pamiętaj o wyznaczeniu dziedziny.

a)
�+3

(5−�)(�+2)
= 0 b)

(�+3)(�2−4)
�2+2�

= 0

Zadanie 8. [2 pkt.] Liczby x + 1,2x + 2,8 są trzema kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego.
Oblicz x.

Zadanie 9. [2 pkt.] Wyznacz wartość pięciu początkowych wyrazów ciągu (��):

�� =
�2 + 3
�

Zadanie 10. [2 pkt.] Liczby 2x, 16, x są trzema kolejnymi wyrazami ciągu geometrycznego.
Oblicz x.

Zadanie 11. [2 pkt.] Oblicz pole rombu o boku długości 13 cm i dłuższej przekątnej równej 24 cm.

Zadanie 12. [2 pkt.] Podstawa trójkąta równoramiennego ma długość 6, a ramię ma długość 5.
Oblicz długość wysokości opuszczonej na podstawę.

Zadanie 13. [3 pkt.] Wyznacz długość przekątnej kwadratu o boku:
a) a=5 cm b) a = 3 cm c) a = 2 5 cm

Zadanie 14! [4 pkt.] Rozwiąż równania.
a) �2 + 4� + 3 = 0 b) 2x3 = 3x

Zadanie 15. [1 pkt.] Ciąg (��) jest określony wzorem �� = 2� + 4 dla n≥1. Wówczas: (wybierz
poprawną odpowiedź)
A) �8 = 2 5 B) �8 = 8 C) �8 = 5 2 D) �8 = 12

Zadanie 16. [1 pkt.]Dany jest ciąg (��) określony wzorem�� = ( − 1)� ∙ 2−�
�2

dla n≥1.

Wówczas wyraz �5 tego ciągu jest równy: (wybierz poprawną odpowiedź)

A)− 3
25

B)
3
25

C)− 7
25

D)
7
25
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