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PODRĘCZNIKA 
NaCoBeZu – kryteria sukcesu w języku ucznia 

1.  
PODOBIEŃSTWO 

FIGUR 

1. Rozpoznaję wielokąty podobne. 

2. Określam skalę podobieństwa figur.  

3. Obliczam wymiary wielokąta podobnego w danej skali. 

4. Znam cechy podobieństwa trójkątów prostokątnych i stosuję je w 

zadaniach. 

5. Obliczam stosunek pól figur podobnych. 

6. Stosuję twierdzenia o stosunku pól figur podobnych w zadaniach 

tekstowych. 

7. Znam cechy podobieństwa trójkątów. 

8. Stosuję cechy podobieństwa trójkątów w zadaniach. 

2.  UKŁADY RÓWNAŃ 

1. Znam pojęcie układu równań pierwszego stopnia z dwiema 

niewiadomymi. 

2. Wiem, co to znaczy rozwiązać układ równań.  

3. Zapisuję związki między nieznanymi wielkościami za pomocą 

układu równań.  

4. Sprawdzam, czy dana para liczb spełnia układ równań.  

5. Znam metodę podstawiania.  

6. Rozwiązuję układ równań metodą podstawiania.  

7. Znam metodę przeciwnych współczynników.  

8. Rozwiązuję układ równań metodą przeciwnych współczynników. 

9. Rozwiązuję zadania tekstowe z zastosowaniem układów równań. 

10. Rozpoznaję układy: oznaczony, nieoznaczony i sprzeczny. 

11. Potrafię podać przykłady par liczb spełniających podany układ 

nieoznaczony. 

12. Dobieram współczynniki układu równań tak, aby otrzymać żądany 

układ. 

13. Wiem, ile rozwiązań ma dany układ równań. 

14. Opisuję i rozwiązuję za pomocą układów równań zadania osadzone 

w kontekście praktycznym. 

15.  Rozwiązuję zadania tekstowe z zastosowaniem układu równań i 

procentów. 

3.  
GRANIASTOSŁUPY 

I OSTROSŁUPY 

1. Rozpoznaję graniastosłupy i ostrosłupy wśród modeli brył i potrafię 

wskazać poszczególne elementy brył (wierzchołki, krawędzie, 

ściany boczne, podstawy, przekątne podstawy, ściany bocznej i 

bryły). 

2. Znam i stosuję nazewnictwo związane z graniastosłupami i 

ostrosłupami. 

3. Obliczam, ile wierzchołków, krawędzi i ścian ma dany graniastosłup 

lub ostrosłup 

4. Kreślę siatki graniastosłupów i ostrosłupów oraz buduję z nich 



modele. 

5. Obliczam pola powierzchni i objętości graniastosłupów  i 

ostrosłupów ( wykorzystanie twierdzenie Pitagorasa) . 

6. Stosuję i potrafię przeliczyć jednostki pola i objętości. 

7. Potrafię wskazać i korzystać z kątów w ostrosłupach. 

4.  
BRYŁY 

OBROTOWE 

1. Umiem wskazać walec, stożek, kulę wśród modeli różnych brył. 

2. Potrafię narysować walec i jego siatkę oraz wskazać elementy 

walca: podstawę, powierzchnię boczną, przekrój poprzeczny i 

osiowy. 

3. Obliczam pola przekrojów,  pola powierzchni bocznej i całkowitej 

oraz objętość walca (pojemność naczyń, itp.). 

4. Potrafię  narysować stożek i jego siatkę oraz wskazać elementy 

stożka: podstawę, tworzącą, wysokość, promień podstawy, kąt 

rozwarcia stożka, kąt nachylenia tworzącej do podstawy, 

powierzchnię boczną, przekrój poprzeczny i osiowy. 

5. Obliczam pola przekrojów , pola powierzchni bocznej i całkowitej 

oraz objętość stożka. 

6. Wskazuję elementy kuli: promień, koło wielkie kuli. 

7. Obliczasz pole powierzchni oraz objętość kuli. 

8. Rozwiązuję zadania tekstowe na obliczanie pól powierzchni i 

objętość walca, stożka i kuli. 

9. Obliczam pola powierzchni i objętość nietypowych brył obrotowych. 

5.  
POWTÓRZMY TO 

RAZEM 
Treści ujęte podstawą programową dla trzeciego etapu edukacyjnego. 

6.  

MIĘDZY 
GIMNAZJUM A 

LICEUM 

1. Znam definicje funkcji trygonometrycznych: sinus, cosinus, tangens. 

2. Obliczam wartości funkcji trygonometrycznych dla katów ostrych 

trójkąta prostokątnego. 

3. Znam związki między funkcjami tego samego kąta w trójkącie 

prostokątnym. 

4. Znam metodę wyznaczników rozwiązywania układów równań. 

5. Rozwiązuję układy z dwiema i trzema niewiadomymi. 

6. Znam treść i zastosowania twierdzenia Talesa. 

7. Obliczam długości odcinków za pomocą twierdzenia Talesa. 

8. Znam twierdzenie odwrotne do twierdzenia Talesa i stosuję je w 

zadaniach. 

 

 


