
Matematyka – szkoła ponadpodstawowa 

 
Potęgi i pierwiastki 
https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka/szkola-ponadpodstawowa/liczby-
rzeczywiste/plmat106-potegi-i-pierwiastki  

 
Rachunek prawdopodobieństwa 

https://www.matemaks.pl/rachunek-prawdopodobienstwa.html  

https://www.geogebra.org/t/probability  

http://www.math.edu.pl/rachunek-prawdopodobienstwa  

 
Ciągi liczbowe – wprowadzenie 

https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka/szkola-ponadpodstawowa/ciagi/plmat124-ciagi-
wprowadzenie 
 
Ciągi liczbowe - monotoniczność, granica, ciągi arytmetyczne i geometryczne 

https://szaloneliczby.pl/ciagi-liczbowe/  

https://www.matemaks.pl/ciagi-liczbowe.html  

 
Granica ciągu liczbowego 

https://www.edukator.pl/granica-ciagu,11060.html  

 
Ciągi liczbowe – arytmetyczne i geometryczne 

https://www.geogebra.org/m/CadATkbk  

https://www.edukator.pl/ciag-arytmetyczny-i-geometryczny,11061.html  

https://szaloneliczby.pl/ciag-arytmetyczny/  

https://www.geogebra.org/m/RXwZP9zY  

https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka/szkola-ponadpodstawowa/ciagi/plmat126-ciag-
geometryczny  

https://szaloneliczby.pl/ciag-geometryczny/  

 
Indukcja matematyczna 

https://www.edukator.pl/indukcja-matematyczna,11063.html  
  

Geometria analityczna - m.in.: odcinek, prosta 

https://www.matemaks.pl/geometria-analityczna.html  
http://www.math.edu.pl/geometria-analityczna  

 
Geometria płaska - trójkąty, czworokąty, okręg i koło 

https://www.geogebra.org/t/plane-figures  

https://www.matemaks.pl/geometria-plaska.html  

http://www.math.edu.pl/planimetria  

 
Geometria płaska - trójkąty, czworokąty, okręg i koło 

https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka/szkola-
ponadpodstawowa/planimetria/plmat130-podobienstwo-trojkatow  

 
Wielokąty foremne 

https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka/szkola-
ponadpodstawowa/planimetria/plmat095-wielokaty-foremne  
 
Geometria przestrzenna - ostrosłupy, graniastosłupy, bryły obrotowe 
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https://www.geogebra.org/t/solids 

https://www.matemaks.pl/geometria-przestrzenna.html  

http://www.math.edu.pl/stereometria  

 
Bryły – zadania 

https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka/szkola-
ponadpodstawowa/stereometria/plmat103-bryly-zadania 
  

Kombinatoryka - m.in.: silnia, wariacja, permutacja 

https://www.matemaks.pl/kombinatoryka.html  

 
Statystyka - m.in.: wariancja, średnia arytmetyczna i ważona, odchylenie, mediana 

https://www.matemaks.pl/statystyka.html  

 
Elementy analizy matematycznej - m.in..: granice, monotoniczność i zmienność funkcji 
https://www.matemaks.pl/elementy-analizy-matematycznej.html  

 
Granice i ciągłość funkcji 
https://www.edukator.pl/granice-i-ciaglosc-funkcji,758.html  

http://www.math.edu.pl/granica-ciaglosc-funkcji  

 
Pochodna funkcji 
https://www.edukator.pl/pochodna-funkcji,784.html  

 
Trygonometria - wzory i funkcje trygonometryczne 

https://www.geogebra.org/t/trigonometry 

https://www.edukator.pl/funkcje-trygonometryczne,715.html  

https://www.matemaks.pl/trygonometria.html   

https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka/szkola-
ponadpodstawowa/trygonometria/plmat127-trygonometria 
 
Funkcje trygonometryczne trójkąta rozwartego 

https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka/szkola-
ponadpodstawowa/trygonometria/plmat146-funkcje-trygonometryczne-kata-rozwartego 
 
Tożsamości trygonometryczne 

https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka/szkola-
ponadpodstawowa/trygonometria/plmat128-tozsamosci-trygonometryczne 
  

Wektory - pojęcie i iloczyn wektorów 

https://www.matemaks.pl/wektory.html  

 
Wyrażenia wymierne 

https://www.matemaks.pl/wyrazenia-wymierne.html  

 
Wielomiany - pojęcie, dodawanie, dzielenie, równość, twierdzenie Bézouta, schemat 
Hornera 

https://www.matemaks.pl/wielomiany.html  

 
Funkcje 

https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka/szkola-ponadpodstawowa/funkcje/plmat076-
funkcje  
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http://www.math.edu.pl/funkcje  

https://www.geogebra.org/t/functions  

 
Własności funkcji 
https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka/szkola-ponadpodstawowa/funkcje/plmat077-
wlasnosci-funkcji  

 
Funkcja liniowa 

https://www.matemaks.pl/funkcja-liniowa.html  

https://www.edukator.pl/funkcja-liniowa,744.html  

https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka/szkola-ponadpodstawowa/funkcje/plmat118-
funkcja-liniowa  

https://szaloneliczby.pl/funkcja-liniowa/  

 
Funkcja kwadratowa 

https://www.matemaks.pl/funkcja-kwadratowa.html  

https://www.edukator.pl/funkcja-kwadratowa,742.html 
https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka/szkola-ponadpodstawowa/funkcje/plmat120-
funkcja-kwadratowa-postac-ogolna-i-kanoniczna  

https://szaloneliczby.pl/funkcja-kwadratowa/  

 
Funkcja wymierna 

https://www.matemaks.pl/funkcja-wymierna.html  

https://www.edukator.pl/funkcje-wymierne,810.html  

 
Funkcja logarytmiczna 

https://www.matemaks.pl/funkcja-logarytmiczna.html  

https://www.edukator.pl/funkcja-logarytmiczna,745.html  

 
Funkcja wykładnicza 

https://www.matemaks.pl/funkcja-wykladnicza.html  

https://www.edukator.pl/funkcja-wykladnicza,792.html 
 
Równania 

http://www.math.edu.pl/rownania  
 
Równania i nierówności - w tym kwadratowe i wykładnicze 

https://www.geogebra.org/t/equation  

https://www.matemaks.pl/rownania-i-nierownosci.html  

https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka/szkola-ponadpodstawowa/rownania-i-
nierownosci/plmat111-rownania-i-nierownosci-liniowe  
https://www.edukator.pl/rownania-i-nierownosci-liniowe,1388.html  

https://www.edukator.pl/rownania-i-nierownosci-kwadratowe,1391.html 
 
Układy równań 

https://www.matemaks.pl/uklady-rownan.html  

https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka/szkola-ponadpodstawowa/uklady-
rownan/plmat073-uklady-rownan  
https://szaloneliczby.pl/uklad-rownan/  

https://www.edukator.pl/uklady-rownan,4434.html  
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Logarytmy 
https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka/szkola-ponadpodstawowa/liczby-
rzeczywiste/plmat107-logarytmy  

https://szaloneliczby.pl/logarytmy/ 
https://www.geogebra.org/t/logarithm 

https://www.matemaks.pl/logarytmy.html  
  

Wartość bezwzględna - pojęcie, równania i nierówności z wartościami bezwzględnymi 
https://www.matemaks.pl/wartosc-bezwzgledna.html  

https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka/szkola-ponadpodstawowa/liczby-
rzeczywiste/plmat110-wartosc-bezwzgledna  

 
Rachunek różniczkowy - m.in.: pochodna funkcji, ekstremum, asymptoty 
http://www.math.edu.pl/rachunek-rozniczkowy  
 
Prawa rachunku zdań 

https://www.edukator.pl/prawa-rachunku-zdan,11056.html 
  

Funkcje zdaniowe i kwantyfikatory 

https://www.edukator.pl/funkcje-zdaniowe-i-kwantyfikatory,11057.html  
  

Wzory skróconego mnożenia 

https://www.edukator.pl/wzory-skroconego-mnozenia,4164.html  

https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka/szkola-ponadpodstawowa/wyrazenia-
algebraiczne/plmat109-wzory-skroconego-mnozenia 
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