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Wymagania edukacyjne  
i przedmiotowe sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów 

 

 

Matematyka 

 

 

 
 



Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów i wagi ocen 

 
L.p. Sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności Waga 

1. Sprawdzian/praca klasowa 

Wypowiedź pisemna, która obejmuje określony przez nauczyciela zakres materiału, zapowiedziana, z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem 

5 

2. Aktywność poza lekcjami 

Aktywny udział w rozwijaniu swoich wiadomości i umiejętności, sukcesy w konkursach przedmiotowych 
5 

3. Zadania, ćwiczenia, umiejętności praktyczne na lekcjach 

Rozwiązanie zadania osadzonego w kontekście praktycznym obejmującego szerszy niż omawiany na danej lekcji zakres materiału 
5 

4. Kartkówka 

Wypowiedź pisemna, która obejmuje zakres nowego materiału, z co najwyżej 3 ostatnich lekcji, może być niezapowiedziana 
3 

5. Wypowiedź pisemna 

Rozwiązanie zadania w ramach ćwiczeń na lekcji 
3 

6. Wypowiedź ustna 

Omówienie kroków rozwiązania zadania 

rozwiązanie zadania przy tablicy – materiał bieżący 

3 

7. Projekty grupowe i indywidualne 

Plakaty, modele, przeprowadzenie ankiet (wykresy, diagramy), 

Realizacja lekcji metodą projektową 

3 

8. Aktywność na lekcji 

Wykonywanie zadań z wykorzystaniem notatek i wiadomości z podręcznika;  

 

3 

9. Odpowiedź 

Odpowiedzi na pytania dotyczące zagadnień poruszanych na lekcji 

również kartkówka z „teorii” 

2 

10. Czytanie 

Czytanie ze zrozumieniem (np. wskazanie danych i szukanych w treści zadania) 
1 

11. Zadanie domowe 

prace wykonywane w domu obejmujące zagadnienia omawiane na lekcji poprzedzającej 
1 

 

                                                  



Uwagi o ocenianiu 

1. Oceny są  jawne, umotywowane; skala ocen od 1-6. Ocena zawiera informację zwrotną, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak 

powinien dalej się uczyć.  
2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), kierowany do nauczyciela przedmiotu, sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne 

oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępnione do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom). Dokumentacja 

przechowywana jest przez nauczyciela przedmiotu na terenie szkoły. 
3. W przypadku nieobecności na lekcji uczeń ma obowiązek w ciągu 2 dni uzupełnić notatkę w zeszycie, ćwiczeniach oraz odrobić zadanie domowe. 

Nie ocenia się negatywnie ucznia po nieobecności w szkole dłuższej niż 3 dni. 
4. Raz w semestrze uczeń może być nieprzygotowany do odpowiedzi. Nie dotyczy: lekcji powtórzeniowych, sprawdzianów i zapowiedzianych 

kartkówek. 
5. Raz w semestrze uczeń może zgłosić brak zadania, kolejny brak zadania jest równoznaczny z oceną niedostateczną, po zgłoszeniu braku zadania         

lub otrzymaniu oceny niedostatecznej należy je uzupełnić i przedstawić nauczycielowi na kolejnej lekcji.  
6. Jeżeli uczeń zachowuje się niewłaściwie w czasie prac kontrolnych – sprawdzianu, testu, kartkówki (ściąga, zagląda do kolegi, odwraca się do kolegi, 

nie odkłada długopisu na prośbę nauczyciela – sygnał zakończenia pracy) bądź też podpowiada w czasie odpytywania ucznia wtedy, otrzymuje 

bezwzględnie ocenę niedostateczną, a nauczyciel nie sprawdza pracy pisemnej ucznia. 
7. W przypadku dłuższej nieobecności ucznia (5 dni i więcej) uczeń ma prawo do napisania zaległego sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni.                           

W przypadku krótszej nieobecności jest zobowiązany do jego napisania w ciągu jednego tygodnia. 
8. W ciągu semestru uczeń ma prawo poprawić oceny ze sprawdzianów, prac klasowych (z wyjątkiem sprawdzianów diagnozujących). Termin poprawy 

to dwa tygodnie. W szczególnych przypadkach (choroba ucznia itp.) nauczyciel ustala z uczniem przedłużenie terminu. 
9. Na 30 dni przed zebraniem Rady Pedagogicznej w sprawie klasyfikacji nauczyciel w trakcie zajęć informuje uczniów o grożących im ocenach 

niedostatecznych i zagrożeniu nieklasyfikowaniem. 
10. Na 8 dni przed zebraniem Rady Pedagogicznej w sprawie klasyfikacji nauczyciel w trakcie zajęć informuje uczniów o przewidywanych ocenach 

śródrocznych/rocznych z przedmiotu. O przewidywanych ocenach śródrocznych/rocznych z przedmiotu rodzice powiadamiani są przez 

wychowawców.  
11. W terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji o ocenach przewidywanych, uczeń lub rodzic ma prawo wnioskować na piśmie                      

o podwyższenie oceny przewidywanej, jeżeli systematycznie prowadził zeszyt przedmiotowy, posiadał podręcznik, ćwiczenia i przybory (na ocenę 

dopuszczającą); ponadto, systematycznie poprawiał oceny (na ocenę o jeden stopień wyższą). Termin egzaminu zaliczeniowego uzgadnia nauczyciel 

z uczniem i jego rodzicami. 
12. Uczeń może nie być klasyfikowany z zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia 

na zajęciach przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. Uczeń nieklasyfikowany może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny na koniec roku szkolnego. 
13. O wymaganiach edukacyjnych i sposobach sprawdzania osiągnięć uczniowie zostają poinformowani na początku roku szkolnego. 

 



Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych 

ocen klasyfikacyjnych z matematyki dla klasy IV 
 
 

 
Dział 

 Umiejętności podstawowe Umiejętności ponadpodstawowe 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo 

dobra 

Ocena celująca 

  A B C D E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIAŁANIA 

NA   

LICZBACH 

 
1. 

 zna pojęcia związane z 

podstawowymi działaniami 

 wykonuje działania 

pamięciowe w zakresie 100 

 sprawdza poprawność 

wykonanych działań 

 oblicza brakujące 

składniki, czynniki 

 umie dodawać i 

  uzupełnia brakujące 

liczby w wyrażeniach 

arytmetycznych tak, aby 

otrzymać ustalony wynik 

 tworzy wielodziałaniowe 
wyrażenia arytmetyczne na 
podstawie treści zadań 

2. 
  odejmować wyrażenia 

dwumianowane 

   

 

3. 

  rozwiązuje 

jednodziałaniowe zadania 

tekstowe 

 rozwiązuje 

wielodziałaniowe zadania 

tekstowe 

 rozwiązuje zadania 

tekstowe o 

podwyższonym stopniu 
trudności 

 rozwiązuje nietypowe 

zadania tekstowe 

wielodziałaniowe 


4. 
 powiększa i pomniejsza liczby 

o daną liczbę 

 powiększa i pomniejsza liczby 

n razy 

 rozwiązuje zadania 

dotyczące porównywania 

różnicowego i 

ilorazowego 

  rozwiązuje różnorodne 

zadania wykorzystujące 

poznane wiadomości i 

umiejętności 

 rozwiązuje zadania 

tekstowe z zastosowaniem 

dzielenia z resztą 

5. 
 wykonuje proste dzielenia z 

resztą 

 umie dzielić z resztą  sprawdza poprawność 

dzielenia z resztą 
  rozwiązuje zadania 

tekstowe z zastosowaniem 

potęg 

6. 
 oblicza najprostsze potęgi   oblicza kwadraty i 

sześciany 

 zapisuje liczby w postaci 

potęg 

 

 
7. 

 wykorzystuje kolejność 

wykonywania działań do 

obliczania wartości 

dwudziałaniowych wyrażeń 

arytmetycznych bez użycia 

nawiasów 

 wykorzystuje kolejność 

wykonywania działań do 

obliczania wartości 

dwudziałaniowych 

wyrażeń arytmetycznych z 

użyciem nawiasów 

 wykorzystuje kolejność 

wykonywania działań do 

obliczania wartości 

wielodziałaniowych 

wyrażeń arytmetycznych 

  

8. 
 przedstawia liczby naturalne na 

osi liczbowej 

  ustala jednostkę osi 

liczbowej na podstawie 

danych współrzędnych 

  



 
Dział 

 Umiejętności podstawowe Umiejętności ponadpodstawowe 

Ocena 

dopuszczająca 

Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 

  A B C D E 

 

 

 

 

 

 

 

SYSTEMY 

ZAPISYWANIA 

LICZB 

 

1. 

 zapisuje liczby cyframi 

  odczytuje liczby 

zapisane cyframi 

  porównuje liczby 

naturalne 

 zapisuje liczby słowami 



 zapisuje liczby, których 

 cyfry spełniają podane 

warunki 



 mnoży i dzieli liczby z zerami 

na końcu 

  zapisuje liczby, 

których cyfry spełniają 

podane warunki 

 
2. 

 zna zależności między 

podstawowymi 

jednostkami długości i 

masy 

 zapisuje wyrażenia 

dwumianowane przy 

pomocy jednej jednostki 

  zamienia jednostki długości 

i masy 

 wykonuje obliczenia w 

których występują różne 

jednostki 

 rozwiązuje różnorodne 

zadania, wykorzystujące 

poznane wiadomości i 

umiejętności 

 rozwiązuje zadania 

tekstowe związane z 

monetami i banknotami 

 
3. 

 zna cyfry rzymskie 



 stosuje cyfry rzymskie do 

zapisywania godzin, 

miesięcy i wieków 

 przedstawia za pomocą cyfr 

rzymskich liczby 

wielocyfrowe 

  zapisuje liczby w 

systemie rzymskim, 

których cyfry spełniają 

podane warunki 

4. 
 zna jednostki 

kalendarzowe i czasu 

 wykonuje proste obliczenia 

czasowe i kalendarzowe 

 oblicza upływ czasu związany 

z zegarem i kalendarzem 

 wyznacza dni tygodnia po 

upływie podanego czasu 


 

 

 

 

 

 

DZIAŁANIA 

PISEMNE. 

 
5. 

 dodaje i odejmuje 

pisemnie z przekracza- 

niem co najwyżej 

jednego progu 

dziesiętnego 

 dodaje i odejmuje pisemnie z 

przekraczaniem progu 

dziesiętnego 



 odtwarza brakujące cyfry w 

obliczeniach pisemnych 



 

 

6. 

 mnoży i dzieli pisemnie 

przez liczby 

jednocyfrowe 

 dzieli pisemnie z resztą 



 mnoży i dzieli pisemnie liczby 

wielocyfrowe 



  rozwiązuje złożone 

zadania tekstowe z 

wykorzystaniem 

działań pisemnych 

 
 

7. 

  sprawdza poprawność 

wykonanych działań 

 oblicza brakujące składniki, 

czynniki itp. 

 rozwiązuje zadania tekstowe z 

zastosowaniem obliczeń 

pisemnych 

 rozwiązuje różnorodne 

zadania wykorzystujące 

poznane wiadomości i 

umiejętności 

 rozwiązuje zadania 

tekstowe o podwyższonym 

stopniu trudności 

 oblicza wartości 

złożonych wyrażeń 

arytmetycznych 

 rozwiązuje złożone 

zadania tekstowe z 

wykorzystaniem 

działań pisemnych 



 
Dział 

 Umiejętności podstawowe Umiejętności ponadpodstawowe 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo 

dobra 

Ocena celująca 

  A B C D E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURY 

GEOMETRYCZNE 

 

8. 

 rozpoznaje i kreśli podstawowe figury 

geometryczne 

 rozpoznaje prostopadłe i równoległe 

 kreśli prostopadłe i równoległe na 
papierze w kratkę 

 mierzy długości odcinków 

  kreśli prostopadłe i 

równoległe na papierze 

gładkim 

   

 

9. 

 rozpoznaje i mierzy kąty wypukłe 

 kreśli kąty ostre o podanej mierze 

 rozpoznaje kąty wypukłe i 

wklęsłe 

  kreśli kąty wypukłe o 

podanej mierze 

 mierzy i kreśli kąty 

wklęsłe o podanej 

mierze 

 rozwiązuje zadania 

dotyczące kątów 

związane z zegarem 

 rozwiązuje zadania 

związane z 

podziałem kątów i 

wielokątów 

10. 
  rozpoznaje kwadraty, prostokąty, 

koła i okręgi 
 zna własności boków i 

przekątnych prostokąta 
 oblicza boki 

prostokątów przy 
danym obwodzie 

  

 

 
11. 

 kreśli prostokąty o podanych 

wymiarach na papierze w kratkę 

oblicza obwody prostokątów 

 kreśli okręgi o podanym promieniu 

  kreśli prostokąty o podanych 

wymiarach na papierze 

gładkim 

 oblicza bok kwadratu przy 

danym obwodzie 

 zna pojęcie skali 

  oblicza wymiary w podanej 

skali 

 oblicza odległości na 

planie i w 

rzeczywistości z 

wykorzystaniem skali 

  kreśli proste figury w 

podanej skali 

 dobiera skalę i rysuje 

proste plany w skali 

 kreśli prostokąty 

wykorzystując 

prostopadłość i 

równoległość boków 

  oblicza skalę na 

podstawie podanych 

odległości 

 
12. 

   zamienia skalę 
liczbową na 

mianowaną i liniową 

 rozwiązuje 

różnorodne zadania 

wykorzystujące 

poznane wiadomości 

i umiejętności 

  rozwiązuje złożone 

zadania dotyczące 

prostokątów i kół 



 
Dział 

 Umiejętności podstawowe Umiejętności ponadpodstawowe 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo 

dobra 

Ocena celująca 

  A B C D E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UŁAMKI 

ZWYKŁE 

 
13. 

  zna podstawowe pojęcia 

związane z ułamkami 

zwykłym 

 opisuje części figury lub zbioru 

skończonego za pomocą ułamka 

 przedstawia ułamki właściwe i 

niewłaściwe oraz liczby mieszane 

na osi liczbowej 

  przedstawia na osi 

liczbowej ułamki o 

różnych mianownikach 

 

 
14. 

  skraca i rozszerza ułamki 

  zamienia liczby mieszane na 

ułamki niewłaściwe 

 zapisuje ułamki w postaci 

nieskracalnej 

  uzupełnia w równościach 

brakujące liczniki lub 
mianowniki 

  

 
15. 

 porównuje ułamki o 

równych mianownikach 

 porównuje ułamki o równych 

licznikach 

 wyłącza całości z ułamków 

niewłaściwych 

 znajduje liczby leżące 

pomiędzy podanymi 

ułamkami na osi 

liczbowej dodaje i 

odejmuje ułamki o 
różnych mianownikach 

 rozwiązuje zadania 

tekstowe z 

zastosowaniem 

porównywania 

dopełnień ułamków 

do całości, 

 
16. 

  dodaje i odejmuje ułamki o 

tych samych mianownikach 

 dodaje i odejmuje liczby mieszane 

o tych samych mianownikach 

 odejmuje ułamki od całości  rozwiązuje zadania 

tekstowe o 

podwyższonym stopniu 

trudności z 

zastosowaniem 

ułamków 

 



 
Dział 

 Umiejętności podstawowe Umiejętności ponadpodstawowe 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo 

dobra 

Ocena celująca 

  A B C D E 

 

 

 

 

 

 

 

 
UŁAMKI 

DZIESIĘTNE 

 

 
17. 

 zapisuje i odczytuje proste 

ułamki dziesiętne 

 przedstawia ułamki 

dziesiętne na osi liczbowej 

  zamienia ułamki dziesiętne 

na zwykłe 

  zapisuje wyrażenia 

dwumianowane za pomocą 

ułamków dziesiętnych 

  zamienia ułamki zwykłe 

na dziesiętne 

 oblicza współrzędne 

liczby na osi 

liczbowej mając dane 

dwie inne liczby 

  znajduje liczbę 

leżącą między 

dwiema danymi 

liczbami na osi 

liczbowej 

 
18. 

 wykonuje proste dodawania 

i odejmowania pamięciowe i 

pisemne ułamków 

dziesiętnych 

 dodaje i odejmuje 

pamięciowo i pisemnie 

ułamki dziesiętne 

 rozwiązuje zadania tekstowe z 

zastosowaniem ułamków 

dziesiętnych w tym na 

porównywanie różnicowe 

 rozwiązuje zadania 

tekstowe o 

podwyższonym stopniu 

trudności z 
zastosowaniem ułamków 

 

 
19. 

  oblicza wartości prostych 
wyrażeń arytmetycznych na 
ułamkach dziesiętnych 

 oblicza wartości prostych 

wyrażeń arytmetycznych z 

uwzględnieniem kolejności 

wykonywania działań 

porównuje ułamki dziesiętne 

 rozwiązuje różnorodne 

zadania wykorzystujące 

poznane wiadomości i 

umiejętności 

 rozwiązuje złożone 

zadania tekstowe z 

zastosowaniem 

działań na ułamkach 

dziesiętnych 

 

 

 

 

POLA FIGUR 

 

20. 

 zna podstawowe jednostki 

pola 

 mierzy pola figur 

kwadratami jednostkowymi 

  zna i stosuje gruntowe 

jednostki pola 

 zamienia jednostki pola   

 
 

21. 

 oblicza pola kwadratów i 
prostokątów 

  oblicza boki prostokątów przy 

danym polu 

 oblicza pola figur 

złożonych z kilku 

prostokątów 

 rozwiązuje 

różnorodne zadania 

związane z 

 obliczaniem, 

szacowaniem i 

porównywaniem pól i 

obwodów 



 
Dział 

 Umiejętności podstawowe Umiejętności ponadpodstawowe 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo 

dobra 

Ocena celująca 

  A B C D E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROSTOPADŁO- 

ŚCIANY 

22. 
 rozpoznaje sześciany i 

prostopadłościany 

 wskazuje elementy 

budowy prostopadłościanu 
 wskazuje krawędzie i 

ściany prostopadłe i 

równoległe 

  wskazuje krawędzie 

skośne, 



 
23. 

  rysuje rzut 

prostopadłościanu na 

płaszczyźnie 

  kreśli siatki i tworzy 

modele 
prostopadłościanów 

 oblicza sumę długości 

krawędzi 

prostopadłościanu 

 rozpoznaje 

różnorodne siatki 

prostopadłościanów 

 rozpoznaje 

nietypowe siatki 

prostopadłościanów, 

 
 

24. 

 oblicza pole powierzchni sześcianu  oblicza pole powierzchni 

prostopadłościanu na 

podstawie siatki 

 oblicza pole 

prostopadłościanu na 

podstawie wymiarów 

 oblicza brakujące 

wymiary 

prostopadłościanu na 

podstawie innych 

wymiarów lub pola 

powierzchni 



 

 

25. 

    rozwiązuje zadania 

tekstowe z 

wykorzystaniem pól 

powierzchni 

prostopadłościanów 

 rozwiązuje 

różnorodne zadania 

wykorzystujące 

poznane wiadomości 

i umiejętności 

 rozwiązuje zadania 

związane z 

wycinaniem, 

dzieleniem lub 

łączeniem 

prostopadłościanów 

 

Dopuszczający – kolumna A 

Dostateczny - kolumny A + B 

Dobry - kolumny A + B + C 

Bardzo dobry - kolumny A + B + C + D 

Celujący - kolumny A + B + C + D + E 



1 
 

 

 Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie V. 
 

 Wymagania na ocenę dopuszczającą (2) 
obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których uczeń nie jest w stanie zrozumieć kolejnych zagadnień 
omawianych podczas lekcji i wykonywać prostych zadań nawiązujących do sytuacji z życia codziennego. 

 

 

Dział 
programowy 

CELE KSZTAŁCENIA W UJĘCIU OPERACYJNYM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ 

 
KATEGORIA A 
UCZEŃ ZNA: 

 
KATEGORIA B 

UCZEŃ ROZUMIE: 

 

KATEGORIA C 
UCZEŃ UMIE: 

 
KATEGORIA D 
UCZEŃ UMIE: 

 
I. Liczby 
i działania 

 
1. pojęcie cyfry, 
2. nazwy działań i ich elementów, 
3. algorytmy dodawania i odejmowania 

pisemnego, 
4. algorytmy mnożenia i dzielenia pisemnego, 
5. kolejność wykonywania działań, gdy nie 

występują nawiasy, 

6. kolejność wykonywania działań, gdy wystę- 

pują nawiasy, 

 
1. dziesiątkowy system pozycyjny, 
2. różnicę między cyfrą a liczbą, 
3. pojęcie osi liczbowej, 
4. zależność wartości liczby od położe- 

nia jej cyfr, 

5. potrzebę stosowania dodawania 
i odejmowania pisemnego, 

6. potrzebę stosowania mnożenia 
i dzielenia pisemnego, 

 
1. zapisywać liczby za pomocą cyfr, 
2. odczytywać liczby zapisane cyframi, 
3. zapisywać liczby słowami, 
4. porównywać liczby, 
5. porządkować liczby w kolejności od 
najmniejszej do największej lub odwrotnie, 
6. przedstawiać liczby naturalne na osi 
liczbowej, 
7. odczytywać współrzędne punktów na osi 

liczbowej, 
8. pamięciowo dodawać i odejmować 
liczby: - w zakresie 100, 
9. pamięciowo mnożyć liczby: 
- dwucyfrowe przez jednocyfrowe 
w zakresie 100, 

10. pamięciowo dzielić liczby dwucyfrowe 
przez jednocyfrowe lub dwucyfrowe: 
- w zakresie 100, 

11. dodawać i odejmować pisemnie liczby 
bez przekraczania progu dziesiątkowego 
i z przekraczaniem jednego progu dziesiąt- 
kowego, 
12. sprawdzać odejmowanie za pomocą 
dodawania, 
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13. powiększać lub pomniejszać liczby, 
14. mnożyć i dzielić pisemnie liczby 
wielocyfrowe przez jednocyfrowe, 
15. powiększać lub pomniejszać liczby 
n razy, 
16. obliczać wartości wyrażeń arytmetycz- 
nych dwudziałaniowych bez użycia nawia- 
sów, 
17. rozwiązywać zadania tekstowe 

z zastosowaniem działań pamięciowych 
i pisemnych. 

 

 

II. Własności 
liczb natural- 
nych 

 

1. pojęcie wielokrotności liczby naturalnej, 

2. pojęcie dzielnika liczby naturalnej, 
3. pojęcie liczby pierwszej i liczby złożonej. 

  

1. wskazywać lub podawać wielokrotności 

liczb naturalnych, 
2. wskazywać wielokrotności liczb 
naturalnych na osi liczbowej, 
3. podawać dzielniki liczb naturalnych, 
4. rozpoznawać liczby podzielne przez 
-2, 5, 10, 100. 

 

 

III. Ułamki 
zwykłe 

 

1. pojęcie ułamka jako części całości, 

2. budowę ułamka zwykłego (K) 
3. pojęcie liczby mieszanej, 
4. pojęcie ułamka jako ilorazu dwóch liczb 
naturalnych, 
5. zasadę skracania i rozszerzania ułamków 
zwykłych, 
6. algorytm porównywania ułamków o rów- 
nych mianownikach, 
7. algorytm dodawania i odejmowania ułam- 
ków zwykłych o jednakowych mianownikach, 
8. zasadę dodawania i odejmowania ułamków 
zwykłych o różnych mianownikach, 
9. algorytm mnożenia ułamków przez liczby 
naturalne, 

 

1. pojęcie ułamka jako wynik podziału 
całości na równe części, 
2. pojęcie ułamka jako ilorazu dwóch 
liczb naturalnych, 

 

1. opisywać części figur lub zbiorów skoń- 
czonych za pomocą ułamka, 
2. zaznaczać określoną ułamkiem część 
figury lub zbioru skończonego, 
3. przedstawiać ułamki zwykłe na osi licz- 
bowej, 
4. odczytywać zaznaczone ułamki na osi 
liczbowej, 

5. zamieniać całości na ułamki niewłaściwe, 
6. przedstawiać ułamek zwykły w postaci 
ilorazu liczb naturalnych i odwrotnie, 
7. stosować odpowiedniości: dzielna– 
licznik, dzielnik – mianownik, znak dzielenia 
– kreska ułamkowa, 
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10. algorytm mnożenia ułamków, 
11. pojęcie odwrotności liczby 
12. algorytm dzielenia ułamków zwykłych 
przez liczby naturalne, 
13. algorytm dzielenia ułamków zwykłych. 

  
8. skracać (rozszerzać) ułamki, gdy dana 
jest liczba, przez którą należy podzielić 
(pomnożyć) licznik i mianownik, 
9. porównywać ułamki o równych mia- 
nownikach, 

10. dodawać i odejmować: 
– ułamki o tych samych mianownikach, 
– liczby mieszane o tych samych mianow- 
nikach, 
11. powiększać ułamki o ułamki o tych 
samych mianownikach, 
12. powiększać liczby mieszane o liczby 
mieszane o tych samych mianownikach. 

 

 

IV. Figury na 
płaszczyźnie 

 

1. podstawowe figury geometryczne, 

2. pojęcie kąta, 
3. rodzaje katów: 
– prosty, ostry, rozwarty, pełny, półpełny, 
4. jednostki miary kątów: 
– stopnie, 
5. pojęcia kątów: 
– przyległych, 

– wierzchołkowych, 
6. związki miarowe poszczególnych 
rodzajów kątów 

7. pojęcie wielokąta, 
8. pojęcie wierzchołka, kąta, boku wielokąta, 
9. pojęcie przekątnej wielokąta, 
10. pojęcie obwodu wielokąta, 
11. rodzaje trójkątów, 
12. sumę miar kątów wewnętrznych trójkąta, 

13. pojęcia: prostokąt, kwadrat, 
14. własności boków prostokąta 
i kwadratu, 
15. pojęcia: równoległobok, romb, 

  

1. rozpoznawać proste i odcinki prostopa- 
dłe (równoległe), 
2. kreślić proste i odcinki prostopadłe, 
3. kreślić prostą prostopadłą przechodzącą 
przez punkt nieleżący na prostej, 

4. rozróżniać poszczególne rodzaje kątów, 
5. rysować poszczególne rodzaje kątów, 
6. mierzyć kąty, 
7. rysować kąty o danej mierze stopniowej, 
8. wskazywać poszczególne rodzaje kątów, 
9. rysować poszczególne rodzaje kątów, 
10. określać miary kątów przyległych, 
wierzchołkowych i katów utworzonych 
przez trzy proste na podstawie rysunku lub 
treści zadania, 
11. wyróżniać wielokąty spośród innych 
figur, 
12. rysować wielokąty o danej liczbie bo- 
ków, 
13. wskazywać boki, kąty i wierzchołki 
wielokątów, 
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16. własności boków równoległoboku 
i rombu, 

17. pojęcie trapezu, 
18. nazwy czworokątów. 

  
14. wskazywać punkty płaszczyzny należą- 
ce i nienależące do wielokąta, 
15. rysować przekątne wielokąta, 
16. obliczać obwody wielokątów 
w rzeczywistości, 
17. wskazywać i rysować poszczególne 
rodzaje trójkątów, 
18. określać rodzaje trójkątów na podsta- 
wie rysunków, 
19. obliczać obwód trójkąta 
– o danych długościach boków, 
20. wyróżniać spośród czworokątów pro- 
stokąty i kwadraty, 
21. rysować prostokąt, kwadrat o danych 
wymiarach lub przystający do danego, 
22. rysować przekątne prostokątów 
i kwadratów, 
23. wskazywać równoległe i prostopadłe 
boki prostokąta i kwadratu, 
24. obliczać obwody prostokątów 
i kwadratów, 
25. rysować prostokąty, kwadraty na krat- 

kach, korzystając z punktów kratowych, 
26. wyróżniać spośród czworokątów rów- 
noległoboki i romby, 
27. wskazywać równoległe boki równole- 
głoboków i rombów, 
28. rysować przekątne równoległoboków 
i rombów, 
29. obliczać obwody równoległoboków 
i rombów, 

30. wyróżniać spośród czworokątów: 
– trapezy, 
31. wskazywać równoległe boki trapezu, 
32. kreślić przekątne trapezu, 
33. obliczać obwody trapezów. 
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V. Ułamki dzie- 

siętne 

 
1. dwie postaci ułamka dziesiętnego, 
2. nazwy rzędów po przecinku, 
3. algorytm porównywania ułamków dziesięt- 
nych, 
4. zależności pomiędzy jednostkami masy 
i długości, 
5. algorytm dodawania i odejmowania pisem- 
nego ułamków dziesiętnych 
6. algorytm mnożenia ułamków dziesiętnych 
przez 10, 100, 1000, . . 
7. algorytm dzielenia ułamków dziesiętnych 
przez 10, 100, 1000, . . 
8. algorytm mnożenia ułamków dziesiętnych 

przez liczby naturalne 
9. algorytm mnożenia ułamków dziesiętnych 
10. algorytm dzielenia ułamków dziesiętnych 

przez liczby naturalne 
11. zasadę zamiany ułamków dziesiętnych na 
ułamki zwykłe, 
12. pojęcie procentu. 

 
1. dzielenie, jako działanie odwrotne 
do mnożenia, 
2. potrzebę stosowania procentów 
w życiu codziennym. 

 
1. zapisywać i odczytywać ułamki dziesięt- 
ne, 
2. zamieniać ułamki dziesiętne na zwykłe, 
3. porównywać dwa ułamki o takiej samej 
liczbie cyfr po przecinku, 
4. pamięciowo i pisemnie dodawać 
i odejmować ułamki dziesiętne: 

- o takiej samej liczbie cyfr po przecinku, 
5. mnożyć ułamki dziesiętne przez 10, 100, 
1000, . . sprawdzać poprawność odejmo- 
wania, 
6. mnożyć i dzielić ułamki dziesiętne przez 
10, 100, 1000, . . ., 
7. pamięciowo i pisemnie mnożyć ułamki 
dziesiętne, 
8. pamięciowo i pisemnie mnożyć: 
- dwa ułamki dziesiętne o dwóch lub jednej 
cyfrze różnej od zera rzez liczby naturalne, 
9. pamięciowo i pisemnie dzielić ułamki 
dziesiętne przez liczby naturalne, 
10. zamieniać ułamki dziesiętne na ułamki 
zwykłe, 
11. zamieniać ułamki ½, ¼ na ułamki dzie- 

siętne i odwrotnie jednocyfrowe, 
12. wskazać przykłady zastosowań procen- 
tów w życiu codziennym, 
13. zaznaczać 25%, 50% figur , 
14. zapisywać 25%, 50% w postaci ułam- 
ków. 

 

 

 
VI. Pola figur 

 
1. jednostki miary pola, 
2. wzór na obliczanie pola prostokąta 
i kwadratu, 
3. jednostki miary pola, 
4. wzory na obliczanie pól poznanych wieloką- 
tów. 

 
1. pojęcie miary pola jako liczby kwa- 
dratów jednostkowych, 

 
1. mierzyć pola figur: 
- kwadratami jednostkowymi, 
2. obliczać pola prostokątów i kwadratów, 
3. obliczać pola poznanych wielokątów. 
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VII. Liczby 
całkowite 

 
1. pojęcie liczby ujemnej i liczby dodatniej, 
2. pojęcie liczb przeciwnych, 
3. zasadę dodawania liczb 
o jednakowych znakach. 

 
1. rozszerzenie osi liczbowej na liczby 
ujemne. 

 
1. podawać przykłady liczb ujemnych, 
2. zaznaczać liczby całkowite ujemne na osi 
liczbowej, 
3. porównywać liczby całkowite: 
– dodatnie, 
– dodatnie z ujemnymi, 
4. podawać przykłady występowania liczb 
ujemnych w życiu codziennym, 

5. podawać liczby przeciwne do danych, 
6. obliczać sumy liczb o jednakowych zna- 
kach, 
7. dodawać liczby całkowite, korzystając 
z osi liczbowej, 
8. odejmować liczby całkowite, korzystając 
z osi liczbowej, 
9. odejmować liczby całkowite dodatnie, 
gdy odjemnik jest większy od odjemnej. 

 

 

 
VIII. Graniasto- 

słupy 

 

1. cechy prostopadłościanu i sześcianu, 

2. elementy budowy prostopadłościanu, 
3. pojęcie graniastosłupa prostego, 
4. elementy budowy graniastosłupa prostego, 

5. jednostki pola powierzchni, 
6. pojęcie objętości figury, 
7. jednostki objętości, 
8. wzór na obliczanie objętości prostopadło- 
ścianu i sześcianu. 

  

1. wyróżniać prostopadłościany spośród 

figur przestrzennych, 
2. wyróżniać sześciany spośród figur prze- 
strzennych, 

3. wskazywać elementy budowy prostopa- 
dłościanów, 
4. wskazywać w modelach prostopadło- 
ścianów ściany i krawędzie prostopadłe 
i równoległe, 
5. wskazywać w modelach prostopadło- 
ścianów krawędzie o jednakowej długości, 
6. wyróżniać graniastosłupy proste spośród 
figur przestrzennych, 
7. wskazywać elementy budowy graniasto- 
słupa, 
8. wskazywać w graniastosłupach ściany 
i krawędzie prostopadłe i równoległe: 

– na modelach, 
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9. określać liczby ścian, wierzchołków, 
krawędzi graniastosłupów: 
– na modelach, 
10. wskazywać w graniastosłupach krawę- 
dzie o jednakowej długości: 

– na modelach, 
11. rysować siatki prostopadłościanów 
i sześcianów na podstawie modelu lub 
rysunku, 

12. obliczać pole powierzchni sześcianu, 
13. obliczać pola powierzchni prostopadło- 
ścianu: 

- na podstawie jego siatki, 
14. obliczać objętości brył, znając liczbę 
mieszczących się w nich sześcianów jed- 
nostkowych, 

15. porównać objętości brył, 
16. obliczać objętości sześcianów, 
17. obliczać objętości prostopadłościanów. 
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Wymagania na ocenę dostateczną (3) 
obejmują wiadomości stosunkowo łatwe do opanowania, przydatne w życiu codziennym, bez których nie jest możliwe kontynuowanie dalszej nauki. 

 
Uczeń (oprócz spełnienia wymagań na ocenę dopuszczającą): 

 

Dział 
programowy 

CELE KSZTAŁCENIA W UJĘCIU OPERACYJNYM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ 

 
KATEGORIA A 
UCZEŃ ZNA: 

 
KATEGORIA B 

UCZEŃ ROZUMIE: 

 
KATEGORIA C 
UCZEŃ UMIE: 

 
KATEGORIA D 
UCZEŃ UMIE: 

 

I. Liczby 
i działania 

 

1. pojęcie kwadratu i sześcianu liczby, 
 

1. porównywanie ilorazowe, 

2. porównywanie różnicowe, 
3. korzyści płynące z szybkiego liczenia, 
4. korzyści płynące z zastąpienia rachun- 
ków pisemnych rachunkami pamięciowymi, 
5. korzyści płynące z szacowania, 

 

1. przedstawiać na osi liczby naturalne 
spełniające określone warunki, 
2. ustalać jednostki na osiach liczbowych 
na podstawie współrzędnych danych 
punktów, 
3. pamięciowo dodawać i odejmować 
liczby: 
- powyżej 100, 

4. pamięciowo mnożyć liczby: 
- powyżej 100, 
- trzycyfrowe przez jednocyfrowe 
w zakresie 1000, 
5. pamięciowo dzielić liczby dwucyfrowe 
przez jednocyfrowe lub dwucyfrowe: 

- powyżej 100, 
6. dopełniać składniki do określonej 
sumy, 
7. obliczać odjemną (odjemnik), gdy dane 
są różnica i odjemnik (odjemna), 

8. obliczać dzielną (dzielnik), gdy dane są 
iloraz i dzielnik (dzielna), 
9. obliczać kwadraty i sześciany liczb, 
10. zamieniać jednostki, 

 

1. podać liczbę największą 
i najmniejszą w zbiorze skończonym. 
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11. rozwiązywać zadania tekstowe: 
– jednodziałaniowe, 
12. zastąpić iloczyn prostszym iloczynem, 
13. mnożyć szybko przez 5, 
14. zastępować iloczyn sumą dwóch 
iloczynów, 
15. zastępować iloczyn różnicą dwóch 
iloczynów, 

16. szacować wyniki działań, 
17. dodawać i odejmować pisemnie 
liczby z przekroczeniem kolejnych pro- 
gów dziesiątkowych, 
18. odtwarzać brakujące cyfry 
w działaniach pisemnych, 

19. rozwiązywać zadania tekstowe 
z zastosowaniem dodawania pisemnego, 

20. mnożyć pisemnie liczby wielocyfrwe, 
21. dzielić pisemnie liczby wielocyfrowe 
przez wielocyfrowe, 
22. mnożyć pisemnie liczby wielocyfrowe 
przez liczby zakończone zerami, 
23. dzielić liczby zakończone zerami 
progów dziesiątkowych, 
24. obliczać wartości wyrażeń arytme- 
tycznych dwudziałaniowych z uwzględ- 
nieniem kolejności działań i nawiasów, 
25. wstawiać nawiasy tak, by otrzymywać 
różne wyniki, 
26. rozwiązywać zadania tekstowe doty- 
czące porównań różnicowych 
i ilorazowych. 

 

 
II. Własności 
liczb natural- 
nych 

 
1. cechy podzielności przez 2, 3, 5, 9, 10, 
100, 
2. sposób rozkładu liczb na czynniki pierwsze 
(P) 

 
1. pojęcie NWW liczb naturalnych, 
2. pojęcie NWD liczb naturalnych, 
3. korzyści płynące ze znajomości cech 
podzielności, 

 
1. wskazywać wspólne wielokrotności 
liczb naturalnych, 
2. wskazywać wspólne dzielniki danych 
liczb naturalnych, 
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3. algorytm znajdowania NWD 
i NWW dwóch liczb na podstawie ich roz- 

kładu na czynniki pierwsze, 

 
4. że liczby 0 i 1 nie zaliczają się ani do liczb 
pierwszych, ani do złożonych, 
5. sposób rozkładu liczb na czynniki pierw- 
sze. 

 
3. rozpoznawać liczby podzielne przez: 
-3, 6, 
4. określać, czy dane liczby są pierwsze, 
czy złożone, 
5. wskazywać liczby pierwsze i liczby 
złożone, 
6. obliczać NWW liczby pierwszej i liczby 
złożonej, 
7. podawać NWD liczby pierwszej i liczby 
złożonej, 
8. rozwiązywać zadania tekstowe związa- 
ne z liczbami pierwszymi złożonymi, 
9. rozkładać liczby na czynniki pierwsze, 
10. zapisywać rozkład liczb na czynniki 
pierwsze za pomocą potęg, 
11. zapisać liczbę, gdy znany jest jej 
rozkład na czynniki pierwsze. 

 

 

III. Ułamki 
zwykłe 

 

1. pojęcie ułamka właściwego 
i ułamka niewłaściwego, 

2. algorytm zamiany liczby mieszanej na 
ułamek niewłaściwy, 

3. pojęcie ułamka nieskracalnego, 
4. algorytm porównywania ułamków o rów- 
nych licznikach, 

5. algorytm porównywania ułamków o róż- 
nych mianownikach, 
6. algorytm mnożenia liczb mieszanych przez 
liczby naturalne, 
7. algorytm mnożenia liczb mieszanych, 
8. algorytm dzielenia liczb mieszanych przez 
liczby naturalne, 

9. algorytm dzielenia liczb mieszanych. 

 

1. porównywanie różnicowe, 
2. porównywanie ilorazowe. 

 

1. przedstawiać liczby mieszane na osi 

liczbowej, 
2. odróżniać ułamki właściwe od ułam- 
ków niewłaściwych, 
3. zamieniać liczby mieszane na ułamki 
niewłaściwe, 
4. wyłączać całości z ułamka niewłaści- 
wego, 
5. określać, przez jaką liczbę należy po- 
dzielić lub pomnożyć licznik 
i mianownik jednego ułamka, aby otrzy- 
mać drugi, 
6. uzupełniać brakujący licznik lub mia- 
nownik w równościach ułamków, 
7. zapisywać ułamki w postaci nieskra- 
calnej, 
8. sprowadzać ułamki do wspólnego 
mianownika 
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9. porównywać ułamki o równych liczni- 
kach, 
10. porównywać ułamki o różnych mia- 
nownikach, 
11. porównywać liczby mieszane, 
12. dopełniać ułamki do całości 
i odejmować od całości, 

13. uzupełniać brakujące liczby 
w dodawaniu i odejmowaniu ułamków 
o jednakowych mianownikach, tak aby 
otrzymać ustalony wynik, 

14. rozwiązywać zadania tekstowe 
z zastosowaniem dodawania 
i odejmowania ułamków, 

15. dodawać i odejmować: 
– ułamki zwykłe o różnych mianowni- 
kach, 
– liczby mieszane o różnych mianowni- 
kach, 
16. powiększać ułamki o ułamki o róż- 
nych mianownikach, 
17. powiększać liczby mieszane o liczby 
mieszane o różnych mianownikach, 
18. rozwiązywać zadania tekstowe 
z zastosowaniem dodawania 

i odejmowania ułamków, 
19. mnożyć liczby mieszane przez liczby 
naturalne, 
20. powiększać ułamki n razy, 
21. skracać ułamki przy mnożeniu ułam- 
ków przez liczby naturalne, 
22. rozwiązywać zadania tekstowe 
z zastosowaniem mnożenia ułamków i 
liczb mieszanych przez liczby naturalne, 
23. mnożyć ułamki przez liczby mieszane 
lub liczby mieszane przez liczby miesza- 
ne, 
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24. skracać przy mnożeniu ułamków, 
25. obliczać potęgi ułamków lub liczb 
mieszanych, 
26. podawać odwrotności liczb miesza- 
nych, 
27. dzielić liczby mieszane przez liczby 
naturalne, 

28. pomniejszać ułamki zwykłe n razy, 
29. rozwiązywać zadania tekstowe 
z zastosowaniem dzielenia ułamków i 
liczb mieszanych przez liczby naturalne, 
30. dzielić ułamki zwykłe przez liczby 
mieszane i odwrotnie lub liczby mieszane 
przez liczby mieszane. 

 

 
IV. Figury na 
płaszczyźnie 

 
1. zapis symboliczny podstawowych figur 
geometrycznych, 
2. zapis symboliczny prostych prostopadłych 
i równoległych, 

3. pojęcie odległości punktu od prostej, 
4. pojęcie odległości między prostymi, 
5. elementy budowy kąta, 

6. zapis symboliczny kąta, 
7. nazwy boków w trójkącie równoramien- 
nym, 

8. nazwy boków w trójkącie prostokątnym, 
9. zależność między bokami w trójkącie 
równoramiennym, 
10. miary kątów w trójkącie równobocznym, 
11. zależność między bokami i między kąta- 
mi w trójkącie równoramiennym, 

12. własności przekątnych prostokąta 
i kwadratu, 
13. własności przekątnych równoległoboku 
i rombu, 

 
1. klasyfikację trójkątów. 

 
1. kreślić proste i odcinki równoległe, 
2. kreślić prostą równoległą przechodzą- 
cą przez punkt nieleżący na prostej, 

3. mierzyć odległość między prostymi , 
4. rozwiązywać zadania tekstowe związa- 
ne z prostopadłością i równoległością 
prostych, 
5. określać miarę stopniową poszczegól- 
nych rodzajów kątów, 
6. obliczać obwody wielokątów: 
– w skali, 
7. obliczać długości boków kwadratów 
przy danych obwodach, 
8. obliczać obwód trójkąta: 
– równoramiennego o danej długości 
podstawy i ramienia, 
9. obliczać długość boków trójkąta rów- 
nobocznego, znając jego obwód, 

10. konstruować trójkąty o trzech danych 
bokach, 
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14. sumę miar kątów wewnętrznych, 
równoległoboku, 
15. własności miar kątów równoległoboku, 
16. nazwy boków w trapezie, 
17. rodzaje trapezów, 
18. sumę miar kątów trapezu, 
19. własności czworokątów. 

  
11. obliczać brakujące miary kątów trój- 
kąta, 
12. sprawdzać, czy kąty trójkąta mogą 
mieć podane miary, 
13. obliczać długość boku kwadratu przy 
danym obwodzie, 
14. rysować równoległoboki i romby na 
kratkach, korzystając z punktów krato- 
wych, 
15. rysować równoległoboki i romby, 
mając dane: 
– długości boków, 
– dwa narysowane boki, 
16. obliczać długości boków rombów przy 
danych obwodach, 
17. obliczać brakujące miary kątów 
w równoległobokach, 
– trapezy równoramienne, 
– trapezy prostokątne, 
18. rysować trapez, mając dane dwa 
boki, 
19. obliczać brakujące miary kątów 

w trapezach, 
20. nazywać czworokąty, 
21. wskazywać na rysunku poszczególne 
czworokąty. 

 

 

 
V. Ułamki dzie- 

siętne 

 

1. algorytm porównywania ułamków dzie- 
siętnych, 
2. interpretację dodawania i odejmowania 
pisemnego ułamków dziesiętnych na osi 
liczbowej, 
3. algorytm dzielenia ułamków dziesiętnych, 
– metodą rozszerzania ułamka, 

 

1. pozycyjny układ dziesiątkowy 
z rozszerzeniem na części ułamkowe, 
2. możliwość przedstawiania różnymi spo- 
sobami długości i masy, 
3. porównywanie ilorazowe. 

 

1. zamieniać ułamki zwykłe na dziesiętne 
poprzez rozszerzanie lub skracanie, 
2.zapisywać ułamki dziesiętne 
z pominięciem nieistotnych zer, 
3. zaznaczać część figury określoną ułam- 
kiem dziesiętnym, 

4. zaznaczać ułamki dziesiętne na osi 
liczbowej oraz je odczytywać, 
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5. porównywać ułamki o różnej liczbie 
cyfr po przecinku, 
6. porządkować ułamki dziesiętne, 
7. wstawiać przecinki w liczbach natural- 
nych tak, by nierówność była prawdziwa, 
8. wyrażać podane wielkości w różnych 
jednostkach, 
9. stosować ułamki dziesiętne do zamia- 
ny wyrażeń dwumianowanych 
na jednomianowane i odwrotnie, 
10. pamięciowo i pisemnie dodawać 
i odejmować ułamki dziesiętne: 
- o różnej liczbie cyfr po przecinku, 
11. powiększać lub pomniejszać ułamki 
dziesiętne o ułamki dziesiętne, 
12. rozwiązywać zadania tekstowe na 
porównywanie różnicowe, 

13. powiększać ułamki dziesiętne 10, 
100, 1000, . . . razy, 
14. powiększać lub pomniejszać ułamki 
dziesiętne 10, 100, 1000, . . . razy, 
15. powiększać ułamki dziesiętne n razy, 
16. obliczać ułamek przedziału czasowe- 
go, 

17. pamięciowo i pisemnie mnożyć: 
- kilka ułamków dziesiętnych, 
18. pamięciowo i pisemnie dzielić ułamki 
dziesiętne przez liczby naturalne: 

- wielocyfrowe, 
19. pomniejszać ułamki dziesiętne n razy, 
20. dzielić ułamki dziesiętne przez ułamki 
dziesiętne, 
21. zamieniać ułamki zwykłe na ułamki 
dziesiętne i odwrotnie, 

22. wykonywać działania na liczbach 
wymiernych dodatnich 
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23. zamieniać procenty na: 
– ułamki dziesiętne, 
– ułamki zwykłe nieskracalne, 
24. zapisywać ułamki o mianowniku 100 
w postaci procentów, 
25. zaznaczać określone procentowo 
części figur lub zbiorów skończonych, 
26. określać procentowo zacieniowane 
części figur, 
27. odczytywać potrzebne informacje 
z diagramów procentowych. 

 

 

 
VI. Pola figur 

 

1. gruntowe jednostki miary pola, 
2. pojęcie wysokości i podstawy równole- 
głoboku, 
3. wzór na obliczanie pola równoległoboku, 
4. wzór na obliczanie pola rombu 
z wykorzystaniem długości przekątnych, 
5. pojęcie wysokości i podstawy trójkąta, 
6. wzór na obliczanie pola trójkąta, 
7. pojęcie wysokości i podstawy trapezu, 

8. wzór na obliczanie pola trapezu. 

 

1. związek pomiędzy jednostkami metrycz- 
nymi a jednostkami pola, 

 

1. mierzyć pola figur: 

- trójkątami jednostkowymi itp., 
2. obliczać bok prostokąta, znając jego 
pole i długość drugiego boku, 

3. zamieniać jednostki miary pola, 
4. rozwiązywać zadania tekstowe związa- 
ne z zamianą jednostek pól, 

5. rysować wysokości równoległoboków, 
6. obliczać pola równoległoboków, 
7. rysować wysokości trójkątów, 

8. obliczać pole trójkąta, znając długość 
podstawy i wysokości trójkąta, 
9. obliczać pole rombu o danych przekąt- 
nych, 
10. obliczać pola narysowanych trójką- 
tów: 
– ostrokątnych, 
11. rysować wysokości trapezów, 
12. obliczać pole trapezu, znając: 
– długość podstawy i wysokość. 

 



16 
 

 
 

VII. Liczby 
całkowite 

 
1. pojęcie liczb całkowitych, 
2. zasadę dodawania liczb o różnych zna- 
kach, 
3. zasadę zastępowania odejmowania do- 
dawaniem liczby przeciwnej, 
4. zasadę mnożenia i dzielenia liczb całkowi- 
tych. 

 
1. powstanie zbioru liczb całkowitych. 

 
1. podawać liczby całkowite większe lub 
mniejsze od danej, 
2. porównywać liczby całkowite: 
– ujemne, 
– ujemne z zerem, 
3. zaznaczać liczby przeciwne na osi 
liczbowej, 

4. obliczać sumy liczb o różnych znakach, 
5. obliczać sumy liczb przeciwnych, 
6. powiększać liczby całkowite, 
7. zastępować odejmowanie dodawa- 
niem, 

8. odejmować liczby całkowite, 
9. mnożyć i dzielić liczby całkowite 
o jednakowych znakach. 

 

 

 
VIII. Graniasto- 

słupy 

 

1. nazwy graniastosłupów prostych 
w zależności od podstawy, 

2. pojęcie siatki, 
3. sposób obliczania pola powierzchni gra- 
niastosłupa prostego, 
4. zależności pomiędzy jednostkami objęto- 
ści, 
5. pojęcie wysokości graniastosłupa proste- 
go, 
6. wzór na obliczanie objętości graniastosłu- 
pa prostego. 

 

1. sposób obliczania pola powierzchni 
graniastosłupa prostego jako pola jego 
siatki, 

2. różnicę między polem powierzchni 
a objętością. 

 

1. obliczać sumy długości krawędzi pro- 
stopadłościanów i krawędzi sześcianów, 
2. wskazywać w graniastosłupach ściany 
i krawędzie prostopadłe i równoległe: 
– w rzutach równoległych, 
3. określać liczby ścian, wierzchołków, 

krawędzi graniastosłupów: 
– w rzutach równoległych, 
4. wskazywać w graniastosłupach krawę- 
dzie o jednakowej długości: 
– w rzutach równoległych, 
5. obliczać sumy długości krawędzi pro- 
stopadłościanów i sześcianów, 

6. rysować siatki graniastosłupów na 
podstawie modelu lub rysunku, 

7. projektować siatki graniastosłupów, 
8. kleić modele z zaprojektowanych 
siatek, 
9. kończyć rysowanie siatek graniastosłu- 
pów, 
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10. obliczać pola powierzchni prostopa- 
dłościanu: 
- znając długości jego krawędzi, 
11. obliczać pola powierzchni graniasto- 
słupów prostych, 
12. obliczać objętości graniastosłupów 
prostych, znając: 
- pole podstawy i wysokość bryły. 

 

 
 
 

 

 Wymagania na ocenę dobrą (4) 
obejmują wiadomości i umiejętności o średnim stopniu trudności, które są przydatne na kolejnych poziomach kształcenia. 

 
Uczeń (oprócz spełnienia wymagań na ocenę dopuszczająca i dostateczną): 

 
Dział 
programowy 

CELE KSZTAŁCENIA W UJĘCIU OPERACYJNYM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ 

 

KATEGORIA A 
UCZEŃ ZNA: 

 

KATEGORIA B 
UCZEŃ ROZUMIE: 

 

KATEGORIA C 
UCZEŃ UMIE: 

 

KATEGORIA D 
UCZEŃ UMIE: 

 

I. Liczby 
i działania 

 

1. kolejność wykonywania działań, gdy wy- 
stępują nawiasy i potęgi, 
2. kolejność wykonywania działań, gdy nie 
występują nawiasy, a są potęgi. 

  

1. stosować prawo przemienności 
i łączności dodawania, 

2. rozwiązywać zadania tekstowe: 
– wielodziałaniowe, 
3. dzielić pamięciowo-pisemnie, 
4. rozwiązywać zadania tekstowe związa- 
ne z szacowaniem, 
5. obliczać wartości wyrażeń arytmetycz- 
nych wielodziałaniowych z uwzględnie- 
niem kolejności działań, nawiasów i 
potęg, 

 

1. zapisywać liczby, których cyfry spełnia- 
ją podane warunki, 
2. uzupełniać brakujące liczby w wyraże- 
niu arytmetycznym, tak by otrzymać 
ustalony wynik, 
3. stosować poznane metody szybkiego 
liczenia w życiu codziennym, 
4. uzupełniać brakujące liczby w wyraże- 
niach arytmetycznych tak, by otrzymy- 
wać ustalone wyniki. 
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6. tworzyć wyrażenia arytmetyczne na 
podstawie treści zadań i obliczać ich 
wartości, 
7. zapisywać podane słownie wyrażenia 
arytmetyczne i obliczać ich wartości. 

 

 
II. Własności 
liczb natural- 
nych 

   
1. znajdować NWW dwóch liczb natural- 
nych, 
2. znajdować NWD dwóch liczb natural- 
nych, 

3. rozpoznawać liczby podzielne przez 4, 
4. określać, czy dany rok jest przestępny, 
5. zapisywać rozkład liczb na czynniki 
pierwsze za pomocą potęg, 
6. podawać wszystkie dzielniki liczby, 
znając jej rozkład na czynniki pierwsze. 

 

1. obliczać liczbę dzielników potęgi liczby 
pierwszej. 

 
III. Ułamki 
zwykłe 

 

1. algorytm wyłączania całości z ułamka, 
2. algorytm porównywania ułamków do ½ , 
3. algorytm porównywania ułamków po- 
przez ustalenie, który z nich na osi liczbowej 
leży bliżej 1, 
4. algorytm obliczania ułamka z liczby. 

  
1. rozwiązywać zadania tekstowe związa- 
ne z ułamkami zwykłymi, 

2. przedstawiać ułamek niewłaściwy na 
osi liczbowej, 
3. rozwiązywać zadania tekstowe związa- 
ne z pojęciem ułamka jako ilorazu liczb 
naturalnych, 
4. sprowadzać ułamki do najmniejszego 
wspólnego mianownika, 
5. rozwiązywać zadania tekstowe związa- 
ne z rozszerzaniem i skracaniem ułam- 

ków, 
6. rozwiązywać zadania tekstowe z za- 
stosowaniem porównywania ułamków, 
7. dodawać i odejmować: 
– ułamki i liczby mieszane o różnych 
mianownikach 

 
1. porównywać ułamki, stosując doda- 
wanie i odejmowanie ułamków o jedna- 
kowych mianownikach, 
2. porównywać sumy (różnice) ułamków, 
3. uzupełniać brakujące liczby w iloczynie 
ułamków tak, aby otrzymać ustalony 
wynik, 
4. uzupełniać brakujące liczby w dzieleniu 
ułamków lub liczb mieszanych, tak aby 

otrzymać ustalony wynik. 
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8. uzupełniać brakujące liczby 
w dodawaniu i odejmowaniu ułamków 
o różnych mianownikach tak, aby otrzy- 
mać ustalony wynik, 

9. powiększać liczby mieszane n razy, 
10. obliczać ułamki liczb naturalnych, 
11. rozwiązywać zadania tekstowe 
z zastosowaniem obliczania ułamka 
liczby, 
12. stosować prawa działań w mnożeniu 
ułamków, 
13. uzupełniać brakujące liczby w mno- 
żeniu ułamków lub liczb mieszanych, tak 
aby otrzymać ustalony wynik, 
14. rozwiązywać zadania tekstowe 
z zastosowaniem mnożenia ułamków 

i liczb mieszanych, 
15. pomniejszać liczby mieszane n razy, 
16. uzupełniać brakujące liczby w dziele- 
niu ułamków (liczb mieszanych) przez 
liczby naturalne, tak aby otrzymać usta- 
lony 
wynik. 

 

 
IV. Figury na 
płaszczyźnie 

 
1. rodzaje katów: 
– wypukły, wklęsły, 
2. jednostki miary kątów: 
– minuty, sekundy, 
3. własności miar kątów trapezu, 
4. własności miar kątów trapezu równora- 
miennego. 

  
1. podać miarę kąta wklęsłego, 
2. obliczać długość boku prostokąta 
o danym obwodzie i długości drugiego 

boku, 
3. wskazywać figury o najmniejszym lub 
największym obwodzie, 
4. obliczać długość boku trójkąta, znając 
obwód i długości pozostałych boków, 
5. obliczać długość podstawy (ramienia), 
znając obwód i długość ramienia (pod- 
stawy) trójkąta równoramiennego, 

 
1. określać wzajemne położenia prostych 
i odcinków na płaszczyźnie, 

2. rysować czworokąty o danych kątach, 
3. porównywać obwody wielokątów, 
4. rozwiązywać zadania tekstowe związa- 
ne z miarami kątów trapezu. 
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6. konstruować trójkąt równoramienny 
o danych długościach podstawy i ramie- 
nia, 
7. konstruować trójkąt przystający do 
danego, 
8. obliczyć brakujące miary kątów 
w trójkątach z wykorzystaniem miar 
kątów przyległych, 
9. klasyfikować trójkąty, znając miary ich 
kątów oraz podawać miary kątów, znając 
nazwy trójkątów, 
10. obliczać długość boku prostokąta przy 
danym obwodzie i długości drugiego 
boku, 
11. rysować prostokąty, kwadraty, mając 
dane: 
– proste, na których leżą przekątne i 
jeden wierzchołek, 
– proste, na których leżą przekątne 
i długość jednej przekątnej, 
12. rysować równoległoboki i romby, 
mając dane: 
– proste równoległe, na których leżą boki 
i dwa wierzchołki, 
– proste, na których leżą przekątne 
i długości przekątnych, 
13. obliczać długość boku równoległobo- 
ku 

przy danym jego obwodzie i długości 
drugiego boku, 
14. obliczać miary kątów równoległobo- 
ku, znając zależności pomiędzy nimi, 
15. obliczać długość boku trapezu przy 
danym obwodzie i długościach pozosta- 
łych boków, 
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16. obliczać miary kątów trapezu równo- 
ramiennego (prostokątnego), znając 
zależności pomiędzy nimi, 
17. określać zależności między czworoką- 
tami. 

 

 

 
V. Ułamki dzie- 

siętne 

 

1. pojęcie średniej arytmetycznej kilku liczb, 
– metodą dzielenia licznika przez mianow- 
nik, 

 
1. obliczanie części liczby naturalnej, 

 
1. rozwiązywać zadania tekstowe związa- 
ne z porównywaniem ułamków, 
2. porównywać długości (masy) wyrażone 
w różnych jednostkach, 
3. rozwiązywać zadania tekstowe związa- 
ne z różnym sposobem zapisywania 
długości i masy, 
4. rozwiązywać zadania tekstowe z za- 
stosowaniem dodawania i odejmowania 
ułamków dziesiętnych, 
5. rozwiązywać zadania tekstowe 
z zastosowaniem mnożenia ułamków 
dziesiętnych przez 10, 100, 1000, . . ., 
6. stosować przy zamianie jednostek 
mnożenie ułamków dziesiętnych przez 
10, 100, 1000, . . . 
7. rozwiązywać zadania tekstowe 
z zastosowaniem mnożenia i dzielenia 
ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 
1000. 
8. stosować przy zamianie jednostek 
mnożenie i dzielenie ułamków dziesięt- 
nych przez 10, 100, 1000, . . . , 
9. rozwiązywać zadania tekstowe 
z zastosowaniem mnożenia ułamków 
dziesiętnych przez liczby naturalne, 
10. obliczać ułamki z liczb wyrażonych 
ułamkami dziesiętnymi, 
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11. rozwiązywać zadania tekstowe 
z zastosowaniem mnożenia ułamków 
dziesiętnych, 
12. obliczać wartości wyrażeń arytme- 
tycznych zawierających mnożenie ułam- 
ków dziesiętnych, 
13. rozwiązywać zadania tekstowe 
z zastosowaniem dzielenia ułamków 
dziesiętnych przez liczby naturalne, 
14. zamieniać ułamki na procenty, 
15. rozwiązywać zadania tekstowe zwią- 
zane z procentami. 

 

 

 
VI. Pola figur 

  
1. kryteria doboru wzoru na obliczanie pola 
rombu. 

 
1. obliczać bok kwadratu, znając jego 
pole, 
2. obliczać pole kwadratu o danym ob- 
wodzie i odwrotnie, 
3. obliczać długość podstawy równole- 
głoboku, znając jego pole i długość wyso- 
kości opuszczonej na tę podstawę, 
4. obliczać wysokość równoległoboku, 
znając jego pole i długość podstawy, 
5. obliczać pole rombu, znając długość 
jednej przekątnej i związek między prze- 
kątnymi, 
6. rysować trójkąty o danych polach, 
7. obliczać pola narysowanych trójkątów: 
– prostokątnych, 
– rozwartokątnych, 
8. obliczać pole trapezu, znając: 
9. obliczać pola figur, jako sumy lub 
różnice pól znanych wielokątów sumę 
długości podstaw i wysokość. 

 
1. obliczać pola figur jako sumy lub różni- 
ce pól prostokątów, 
2. rozwiązywać zadania tekstowe związa- 
ne z polami prostokątów, 
3. obliczać pola figur jako sumy lub 

różnice pól równoległoboków, 
4. rysować prostokąt o polu równym polu 
narysowanego równoległoboku 
i odwrotnie, 
5. rozwiązywać zadania tekstowe związa- 
ne z polami równoległoboków, 
6. obliczać długość przekątnej rombu, 
znając jego pole i długość drugiej 
przekątnej, 
7. obliczać pola figur, jako sumy lub 
różnicy pól trójkątów, 
8. rozwiązywać zadania tekstowe związa- 
ne z polami trójkątów, 
9. rysować wielokąty o danych polach. 
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VII. Liczby 
całkowite 

   
1. korzystać z przemienności i łączności 
dodawania, 
2. określać znak sumy, 
3. pomniejszać liczby całkowite, 
4. mnożyć i dzielić liczby całkowite 
o różnych znakach, 
5. ustalać znaki iloczynów i ilorazów. 

 
1. uzupełniać brakujące składniki w su- 
mie, tak aby uzyskać ustalony wynik, 
2. rozwiązywać zadania tekstowe związa- 
ne z dodawaniem liczb całkowitych. 

 

 
VIII. Graniasto- 

słupy 

 
1. wzór na obliczanie pola powierzchni gra- 
niastosłupa prostego. 

 
1. związek pomiędzy jednostkami metrycz- 
nymi, a jednostkami objętości. 

 
1. przedstawiać rzuty prostopadłościa- 
nów na płaszczyznę, 
2. rysować rzuty równoległe graniasto- 
słupów, 
3. projektować siatki graniastosłupów 
w skali, 
4. wskazywać na siatce ściany prostopa- 
dłe i równoległe, 
5. rozwiązywać zadania tekstowe z zasto- 
sowaniem pól powierzchni graniastosłu- 
pów prostych, 

6. zamieniać jednostki objętości, 
7. stosować zamianę jednostek objętości 
w zadaniach tekstowych, 
8. rozwiązywać zadania tekstowe związa- 
ne z objętością prostopadłościanów, 

- opis podstawy lub jej rysunek i wyso- 
kość bryły, 
9. rozwiązywać zadania tekstowe związa- 
ne z objętością graniastosłupów pro- 
stych. 

 
1. obliczać długość krawędzi sześcianu, 
znając sumę wszystkich krawędzi, 
2. rozwiązywać zadania z treścią dotyczą- 
ce długości krawędzi prostopadłościanów 
i sześcianów, 
3. obliczać długość krawędzi sześcianu, 
znając jego objętość, 
4. obliczać objętości graniastosłupów 
prostych o podanych siatkach. 
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 Wymagania na ocenę bardzo dobrą (5) 
obejmują wiadomości i umiejętności złożone, o wyższym stopniu trudności, wykorzystywane do rozwiązywania zadań problemowych. 

 
Uczeń (oprócz spełnienia wymagań na ocenę dopuszczającą, dostateczną, dobrą): 

 

Dział 
programowy 

CELE KSZTAŁCENIA W UJĘCIU OPERACYJNYM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ 

 

KATEGORIA A 
UCZEŃ ZNA: 

 

KATEGORIA B 
UCZEŃ ROZUMIE: 

 

KATEGORIA C 
UCZEŃ UMIE: 

 

KATEGORIA D 
UCZEŃ UMIE: 

 

I. Liczby 
i działania 

    

1. tworzyć liczby przez dopisywanie cyfr do 
danej liczby na początku i na końcu oraz 
porównywać utworzoną liczbę z daną, 
2. rozwiązywać nietypowe zadania teksto- 
we wielodziałaniowe, 
3. stosować poznane metody szybkiego 
liczenia w życiu codziennym, 
4. proponować własne metody szybkiego 
liczenia, 
5. planować zakupy stosownie do posiada- 
nych środków, 

6. odtwarzać brakujące cyfry w działaniach 
pisemnych, 
7. rozwiązywać zadania tekstowe 
z zastosowaniem działań pisemnych, 
8. odtwarzać brakujące cyfry w działaniach 
pisemnych, 
9. wstawiać nawiasy tak, by otrzymywać 
żądane wyniki, 
10. stosować zasady dotyczące kolejności 
wykonywania działań, 
11. rozwiązywać zadania tekstowe doty- 
czące porównań różnicowych 
i ilorazowych, 
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12. rozwiązywać zadania tekstowe z zasto- 
sowaniem działań pamięciowych 
i pisemnych. 

 
II. Własności 
liczb natural- 
nych 

 

1. cechy podzielności np. przez 4, 6, 15, 
2. regułę obliczania lat przestępnych. 

   

1. rozpoznawać liczby podzielne przez 6, 
12, 15 itp., 
2. rozwiązywać zadania tekstowe związane 
z cechami podzielności, 

3. rozkładać na czynniki pierwsze liczby 
zapisane w postaci iloczynu. 

 

III. Ułamki 
zwykłe 

    

1. odczytywać zaznaczone ułamki na osi 

liczbowej, 
2. rozwiązywać zadania tekstowe związane 
z ułamkami zwykłymi, 
3. rozwiązywać zadania tekstowe związane 
z pojęciem ułamka jako ilorazu liczb natu- 
ralnych, 
4. rozwiązywać zadania tekstowe związane 
z rozszerzaniem i skracaniem ułamków, 
5. rozwiązywać zadania tekstowe 
z zastosowaniem porównywania ułamków, 
6. rozwiązywać zadania tekstowe 
z zastosowaniem porównywania dopełnień 
ułamków do całości, 
7. znajdować liczby wymierne dodatnie 
leżące między dwiema danymi na osi licz- 
bowej, 
8. rozwiązywać zadania tekstowe z zasto- 
sowaniem dodawania i odejmowania 
ułamków, 
9. rozwiązywać zadania tekstowe 
z zastosowaniem mnożenia ułamków zwy- 
kłych i liczb mieszanych przez liczby natu- 
ralne, 
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10. porównywać iloczyny ułamków zwy- 
kłych, 
11. rozwiązywać zadania tekstowe 
z zastosowaniem mnożenia ułamków 

zwykłych i liczb mieszanych, 
12. rozwiązywać zadania tekstowe 
z zastosowaniem dzielenia ułamków zwy- 
kłych i liczb mieszanych przez liczby natu- 
ralne, 

13. rozwiązywać zadania tekstowe 
z zastosowaniem dzielenia ułamków zwy- 
kłych i liczb mieszanych. 

 
IV. Figury na 
płaszczyźnie 

    
1. rozwiązywać zadania tekstowe związane 
z prostopadłością i równoległością pro- 
stych, 
2. rozwiązywać zadania tekstowe związane 
z zegarem, 
3. określać miary kątów przyległych, wierz- 
chołkowych, odpowiadających i katów 
utworzonych przez trzy proste na podsta- 
wie rysunku lub treści zadania, 
4. rozwiązywać zadania tekstowe związane 
z kątami, 
5. dzielić wielokąty na części spełniające 
podane warunki, 
6. obliczać liczbę przekątnych n-kątów , 
7. rozwiązywać zadania tekstowe związane 
z wielokątami, 
8. rozwiązywać zadania tekstowe związane 
z trójkątami, 
9. rozwiązywać zadania tekstowe związane 
z miarami kątów w trójkątach, 
10. rysować prostokąty, kwadraty, 
mając dane: 

– długości przekątnych, 
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11. obliczać brakujące miary kątów 
w równoległobokach, 
12. rozwiązywać zadania tekstowe związa- 
ne z miarami kątów w równoległobokach 
i trójkątach, 
13. rozwiązywać zadania tekstowe związa- 
ne z miarami kątów trapezu, trójkąta i 
czworokąta, 
14. rysować czworokąty spełniające poda- 
ne warunki. 

 

 
V. Ułamki dzie- 

siętne 

    

1. zapisywać i odczytywać ułamki dziesięt- 
ne z dużą liczbą miejsc po przecinku, 

2. przedstawiać ułamki dziesiętne na osi 
liczbowej, 
3. oceniać poprawność porównania ułam- 
ków dziesiętnych, nie znając ich wszystkich 
cyfr, 
4. rozwiązywać zadania tekstowe związane 
z porównywaniem ułamków, 
5. rozwiązywać zadania tekstowe związane 
z różnym sposobem zapisywania długości 

i masy, 
6. rozwiązywać zadania tekstowe z zasto- 
sowaniem dodawania i odejmowania 
ułamków dziesiętnych, 
7. wstawiać znaki „+” i „–” w wyrażeniach 
arytmetycznych, tak aby otrzymać ustalony 
wynik, 
8. rozwiązywać zadania tekstowe z zasto- 
sowaniem mnożenia i dzielenia ułamków 
dziesiętnych przez 10, 100, 1000, . . ., 
9. rozwiązywać zadania tekstowe z zasto- 
sowaniem mnożenia ułamków dziesiętnych 
przez liczby naturalne, 
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10. rozwiązywać zadania tekstowe z zasto- 
sowaniem mnożenia ułamków dziesięt- 
nych, 
11. rozwiązywać zadania tekstowe 
z zastosowaniem dzielenia ułamków dzie- 

siętnych przez liczby naturalne, 
 

12. rozwiązywać zadania tekstowe związa- 
ne z szacowaniem, 
13. rozwiązywać zadania tekstowe związa- 
ne z działaniami na ułamkach zwykłych 
i dziesiętnych, 
14. określać procentowo zacieniowane 
części figur, 
15. rozwiązywać zadania tekstowe związa- 
ne z procentami. 

 

 
VI. Pola figur 

   

1. obliczać wysokość trójkąta, znając dłu- 
gość podstawy i pole trójkąta, 
2. obliczać długość podstawy trójkąta, 
znając wysokość i pole trójkąta, 
3. obliczać wysokość trapezu, znając jego 
pole i długości podstaw (lub ich sumę). 

 

1. rozwiązywać zadania tekstowe związane 
z polami prostokątów w skali, 
2. obliczać wysokość równoległoboku, 
znając długości dwóch boków i drugiej 
wysokości, 
3. rysować równoległoboki o danych po- 
lach, 
4. rysować prostokąty o polu równym polu 
narysowanego trójkąta i odwrotnie, 
5. dzielić trójkąty na części o równych 
polach, 
6. rozwiązywać zadania tekstowe związane 
z polami wielokątów. 

 
VII. Liczby 
całkowite 

    
1. rozwiązywać zadania związane z oblicza- 
niem czasu lokalnego, 
2. rozwiązywać zadania tekstowe związane 
z odejmowaniem liczb całkowitych, 
3. obliczać średnie arytmetyczne kilku liczb 
całkowitych. 
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VIII. Graniasto- 

słupy 

    
1. rysować wszystkie ściany graniastosłupa 
trójkątnego, mając dwie z nich, 
2. rozwiązywać zadania tekstowe z zasto- 
sowaniem pól powierzchni graniastosłu- 
pów prostych, 
3. podawać liczbę sześcianów jednostko- 
wych, z których składa się bryła na podsta- 
wie jej widoków z różnych stron, 
4. stosować zamianę jednostek objętości 
w zadaniach tekstowych, 
5. rozwiązywać nietypowe zadania teksto- 
we związane 
z objętością prostopadłościanów, 

6. rozwiązywać zadania tekstowe związane 
z objętością graniastosłupów prostych. 

 
 

 

Wymagania na ocenę celującą (6). ( stosowanie znanych wiadomości i umiejętności w sytuacjach trudnych, nietypowych, złożonych) 

Uczeń (oprócz spełnienia wymagań na ocenę dopuszczającą, dostateczną, dobrą, bardzo dobrą): 

 

Dział 
programowy 

CELE KSZTAŁCENIA W UJĘCIU OPERACYJNYM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ 

 

KATEGORIA A 
UCZEŃ ZNA: 

 

KATEGORIA B 
UCZEŃ ROZUMIE: 

 

KATEGORIA C 
UCZEŃ UMIE: 

 

KATEGORIA D 
UCZEŃ UMIE: 

 
I. Liczby 
i działania 

    
1. rozwiązywać zadania tekstowe dotyczące 
porównań różnicowych 

i ilorazowych, 
2. rozwiązywać zadania tekstowe z zastoso- 
waniem działań pamięciowych 

i pisemnych. 
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II. Własności 
liczb natural- 
nych 

    
1. znajdować NWW trzech liczb naturalnych, 
2. rozwiązywać zadania tekstowe 
z wykorzystaniem NWW, 

3. rozwiązywać zadania tekstowe 
z wykorzystaniem NWW trzech liczb natural- 
nych, 
4. znajdować NWD trzech liczb naturalnych, 
5. znajdować liczbę, gdy dana jest suma jej 
dzielników oraz jeden z nich, 
6. rozwiązywać zadania tekstowe związane 
z dzielnikami liczb naturalnych, 
7. rozwiązywać zadania tekstowe z wykorzy- 
staniem NWD trzech liczb naturalnych. 

 

III. Ułamki 
zwykłe 

    

1. rozwiązywać zadania tekstowe 
z zastosowaniem obliczania ułamka liczby. 

 

IV. Figury na 
płaszczyźnie 

    
1. położenie na płaszczyźnie punktów będą- 
cych wierzchołkami trójkąta, 

2. konstruować wielokąty przystające do 
danych, 
3. stwierdzać możliwość zbudowania trójkąta 
o danych długościach boków, 

4. obliczać sumy miar kątów wielokątów, 
5. rozwiązywać zadania tekstowe związane 
z prostokątami, kwadratami i wielokątami, 
6. rysować prostokąty, kwadraty, 
mając dane: 

– jeden bok i jedną przekątną, 
– jeden wierzchołek i punkt przecięcia prze- 
kątnych, 
7. rozwiązywać zadania tekstowe związane 
z równoległobokami i rombami, 
8. rysować równoległoboki i romby, mając 
dany jeden bok i jedną przekątną, 
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9. rozwiązywać zadania tekstowe związane 
z obwodami trapezów i trójkątów. 

 

 
V. Ułamki dzie- 

siętne 

    
1. wpisywać brakujące liczby w nierówno- 
ściach, 
2. rozwiązywać zadania związane z rozwinię- 
ciami nieskończonymi i okresowymi ułam- 
ków. 

 

 
VI. Pola figur 

    
1. dzielić linią prostą figury złożone z prosto- 
kątów na dwie części o równych polach, 
2. rozwiązywać zadania tekstowe związane 
z polami rombów. 

 

VII. Liczby 
całkowite 

    

1. ustalać znaki wyrażeń arytmetycznych. 

 

 
VIII. Graniasto- 

słupy 

    

1. rozpoznawać siatki graniastosłupów, 
2. obliczać pola powierzchni graniastosłupów 
złożonych z sześcianów. 
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WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE VI 

MATEMATYKA 
 

wymagania konieczne 

(ocena dopuszczająca). 
Uczeń: 

Wymagania podstawowe 

(ocena dostateczna). 
Uczeń: 

Wymagania rozszerzające 

(ocena dobra). 
Uczeń: 

Wymagania dopełniające 

(ocena bardzo dobra). 
Uczeń: 

Wymagania wykraczające 

(ocena celująca). 
Uczeń: 

 

Dział I. Liczby naturalne 

 

1. wykonuje proste obliczenia czasowe, 
2. wymienia jednostki opisujące prędkość, 
drogę, czas, 

3. rozwiązuje proste zadania dotyczące oblicza- 
nia wydatków, 

4. dodaje, odejmuje, mnoży, dzieli liczby naturalne 
w pamięci i sposobem pisemnym – proste przy- 
padki, 

5. w zbiorze liczb wskazuje liczby 
podzielne przez 2, 5, 10, 100, 

6. przedstawia liczbę dwucyfrową, jako iloczyn liczb 
pierwszych wybranym przez siebie sposobem – 
proste przypadki, 

7. wykonuje proste obliczeniazegarowe 
nagodzinach, minutachi sekundach, 

8. obliczarzeczywistądługośćodcinka,gdydana 
jestjegodługośćwskali–proste przypadki, 

9. oblicza średnią arytmetyczną dwóch liczb 
naturalnych – proste przypadki, 

 
1. wykonuje cztery podstawowe działa- 

nia w pamięci lub sposobem pisemnym 
w zbiorze liczb naturalnych, 

2. stosuje kolejność wykonywania działań 
w dwu- lub trzydziałaniowych wyraże- 
niach arytmetycznych, 

3. rozwiązujeprostezadaniatekst
owe 

z zastosowaniemobliczeńzwiązanych 
z upływemczasu, 

4. rozwiązuje równania o podstawo- 
wym stopniu trudności, 

5. oblicza prędkość, drogę, czas – 
proste przypadki, 

6. wykonujeprosteobliczeniakalen- 
darzowenadniach,tygodniach, 
miesiącach,latach, 

7. wskazuje w zbiorze liczb natural- 
nych liczby podzielne przez 3, 9, 

9. rozkłada liczbę dwucyfrową 
na czynniki pierwsze 

 

1. stosujedziałania naliczbach natu- 

ralnych do rozwiązywania typo- 
wych zadań tekstowych, 

2. oblicza wartość wyrażenia arytme- 
tycznego wielodziałaniowego, 

3. stosuje obliczanie średniej arytmetycz- 
nej do rozwiązywania nieskomplikowa- 
nych zadań tekstowych, 

4. wyjaśnia pojęcia: dzielnik, 
wielokrot- 
ność, liczba pierwsza i złożona, 

5. podaje cechy podzielności liczb 
przez 2, 5, 10, 100, 3, 9, 

6. napodstawierozkładuliczby 
naczynni- ki 
pierwszepodajewszystkiedzielniki 
liczby złożonej, 

7. objaśniasposóbobliczanianiewiado- 
mejwdodawaniu, odejmowaniu, 
mnożeniu,dzieleniu 

 

1. rozwiązujezadaniaopodwyższonym 

stopniutrudnościz zastosowaniem 
obliczeńzegarowych, 

2. oblicza wartość wyrażenia arytmetycz- 
nego z zastosowaniem nawiasów kwa- 
dratowych i wyjaśnia kolejność wyko- 
nywaniadziałań, 

3. rozwiązuje zadania tekstowe o podwyż- 
szonym stopniu trudności z zastosowa- 
niem działań na liczbach naturalnych 
i równaniach, 

4. weryfikuje wynik zadania tekstowe- 
go, oceniającsensowność rozwiąza- 
nia, 

5. wyjaśniacechypodzielnościliczb 
naturalnychi stosujejewzadaniach 
tekstowych, 

6. stosuje obliczanie średniej arytmetycz- 
nej liczb naturalnych w rozwiązywaniu 
zadań o podwyższonym stopniu 
trudności 

 

1. uzasadnia wykonalność działań 

w zbiorze liczb naturalnych, 
2. rozwiązujezadaniaproblemowe 

z zastosowaniemdziałańnaliczbach 
naturalnych 
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Dział II. Własności figur płaskich 

 

1. rozróżnia i nazywa podstawowe figury pła- 
skie, 

2. mierzy długość odcinka i podaje ją w odpo- 
wiednich jednostkach, 

3. rozpoznaje odcinki i proste prostopadłe 
i równoległe, 

4. wyróżnia wierzchołki, boki i kąty wielokątów, 
5. rozróżnia rodzaje kątów, 
6. mierzy kąty mniejsze od kąta półpełnego, 
7. oblicza obwód wielokąta, gdy długości boków są 

liczbami naturalnymi, wyrażonymi w takich sa- 
mych jednostkach, 

8. wskazuje trójkąt na podstawie jego nazwy, 
9. wskazuje wysokości w trójkącie, 
10. podaje nazwy czworokątów, 

11. wskazuje wysokościtrapezów, 
12. rozpoznaje wielokąty, 
13. określa, czy dane kąty należą do tego same- 

go trójkąta 

 

1. rysuje proste i odcinki prostopadłe 
i równoległe, 

2. zamienia jednostki długości, 
3. rozróżnia kąty wierzchołkowe 

i przyległe, 
4. mierzy i rysuje kąty półpełne i mniej- 

sze od kąta półpełnego, 
5. mierzy kąty wewnętrzne trójkąta 

i czworokąta, 
6. podaje sumę miar kątów wewnętrz- 

nych trójkąta i czworokąta, 
7. rysuje wskazane trójkąty i czworo- 

kąty, 
8. rysuje wysokości w trójkątach 

i trapezach, 
9. rozróżnia trójkątyiczworokąty na 

podstawieich własności – proste 
przypadki, 

10. rozwiązuje proste zadania z zasto- 
sowaniem własności figur płaskich, 

11. stosuje twierdzenie o sumie kątów 
w trójkącie, 

12. konstruuje trójkąt z trzech odcin- 
ków, 

 

1. zapisuje symbolicznie równole- 

głość i prostopadłość odcinków 
i prostych, 

2. wyznacza odległość punktu od pro- 
stej i odległość dwóch prostych, 

3. oblicza miary kątów wierzchołko- 
wych i przyległych, 

4. wyjaśnia nierówność trójkąta, 
5. podaje własności trójkątów i czwo- 

rokątów, 
6. rysuje trójkąty i czworokąty o poda- 

nych własnościach, 
7. rozróżnia wielokąty foremne, 
8. rozwiązujezadaniatekstowe dotyczą- 

ce obliczania miarkątów wewnętrz- 
nych wielokątów, 

9. rozwiązujezadaniatekstowez zasto- 
sowaniemwłasnościtrójkątów 

i czworokątów, 
10. obliczaobwodywielokątów,gdy 
długości boków są wyrażone 
w różnych jednostkach 

 

1. mierzy i rysuje kąty wklęsłe, 
2. rysuje wielokąty foremne i opisuje 

ich własności, 
3. budujetrójkąt,mającdane2odcinki 

i kąt międzynimizawartylubodcinek 
i 2 kątydoniego przylegle, korzysta- 
jąc z linijki i kątomierza, 

4. rozwiązuje zadania o podwyższonym 
stopniu trudności z zastosowaniem 
własności trójkątów i czworokątów 

 

1. rozwiązuje zadaniadotycząceszu- 
kania miar kątówwwielokątach 

w różnychsytuacjach, 
2. rozwiązuje zadania problemowe 

z wykorzystaniem własności wielo- 
kątów. 
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13. zapisuje wyrażenie algebraiczne 
opisujące obwód wielokąta i oblicza jego 
wartość liczbową – proste przypadki, 

14. czyta wyrażenie algebraiczne 
opisujące obwód figury – proste 
przypadki. 

   

 

Dział III. Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych 

 

1. wskazuje w ułamku: licznik, mianownik, 

kreskę ułamkową, 
2. zapisuje ułamek w postaci dzielenia i od- 

wrotnie, 

3. skraca i rozszerza ułamki – proste przypadki, 
4.porównuje ułamki zwykłe ojednakowych 

licznikach lub mianownikach, 
5. sprowadza ułamki do wspólnego mianowni- 

ka – proste przypadki, 
6. przedstawia ułamek zwykły w postaci dziesiętnego 

przez rozszerzanie ułamka lub za pomocą kalkula- 
tora, 

7. porównujeułamkizwykłe oróżnychmianowni- 
kachnapodstawierysunku–prosteprzypadki, 

8. dodaje i odejmuje ułamki o różnych mianow- 
nikach – proste przypadki, 

9. mnoży ułamki – proste przypadki, 

 

1. porównuje ułamki zwykłe o różnych 
mianownikach – proste przypadki, 

2. czyta ułamki zwykłe i dziesiętne 
na osi liczbowej, 

3. dodaje, odejmuje, mnoży, dzieli 
ułamki zwykłe, 

4. dodaje, odejmuje, mnoży, dzieli 
ułamki dziesiętne – proste przypadki, 

5. zamienia ułamki dziesiętne na 
zwykłe i odwrotnie – proste przy- 
padki, 

6. wykorzystuje kalkulator do znajdy- 
wania rozwinięć dziesiętnych, 

7. porównuje ułamki zwykłe i dziesięt- 
ne, 

 

1. porównujeułamki zwykłei dziesięt- 
ne,dobieradogodną metodęich 
porównywania, 

2. odczytuje ułamki zwykłe i dziesiętne 
zaznaczone na osi liczbowej, 

3. objaśnia sposoby zamiany ułamka 
dziesiętnego na zwykły i odwrotnie, 

4. oblicza wartość wyrażenia arytmetycz- 
nego z zastosowaniem działań na ułam- 
kach zwykłych i dziesiętnych, 

5. rozwiązujerównaniapierwszego 
stopniazjednąniewiadomą,wktórej 
występująułamki, 

6. znajduje liczbę na podstawie dane- 
go jej ułamka, korzystając z ilustracji, 

 

1. wyjaśnia,kiedyniemożnazamienić 
ułamkazwykłegonaułamekdziesięt- 
ny skończony, 

2.sprowadza ułamki do najmniejszego 
wspólnego mianownika i wykonuje 
dodawanie i odejmowanie ułamków, 

3. uzasadnia sposób zaokrąglanialiczb, 
4. rozwiązuje zadania tekstowe o podwyż- 

szonym stopniu trudności z zastosowa- 
niem działań na ułamkach zwykłych 

i dziesiętnych, 
5. oblicza dokładną wartość wyrażenia 

arytmetycznego – ocenia, czy należy 
wykonywać działania na ułamkach 
zwykłych, czy dziesiętnych 

 

1. uzasadnia sposób rozwiązaniazada- 
nia, 

2. rozwiązujezadaniaproblemowe 
z zastosowaniemdziałańnaułamkach 
zwykłychidziesiętnych, 

3. ocenia wykonalność działań w zbio- 
rze liczb dodatnich 
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10. znajduje liczbę odwrotną do danej – proste 
przypadki, 

11. dzieli ułamki – proste przypadki, 
12. zapisujeiloczyndwóchjednakowychczynni- 

kówwpostaci potęgi–prosteprzypadki, 
13. czyta i zapisuje ułamki dziesiętne, 
14. podaje przybliżenie liczby dziesiętnej z do- 

kładnością do całości, 
15. zamienia ułamki dziesiętne na zwykłe – 

proste przypadki, 
16. dodaje i odejmuje ułamki dziesiętne w pamięci 

lub sposobem pisemnym. Sprawdza wyniki 
za pomocą kalkulatora, 

17. mnoży i dzieli liczby dziesiętne – proste 
przypadki, 

18. rozwiązuje proste zadania tekstowe dotyczące 
obliczania prędkości, drogi, czasu – proste przypadki 

 

8. obliczawartościprostychwyrażeń, 
wktórychwystępująułamkizwykłe 
i dziesiętne, 

9. oblicza ułamek danej liczby – pro- 
ste przypadki, 

10. obliczadrugąitrzeciąpotęgęułam- 
ka zwykłegoi dziesiętnego – proste 
przypadki, 

11. rozwiązujeprosterównania,w któ- 

rych występują ułamki,np.:2a=3
1

; 
b:3,5=6, 

12. stosujewłasności działań odwrot- 
nych, 

13. podajeprzybliżenialiczbzdokład- 
nościądo0,1;0,01;0,001– proste 
przypadki, 

14. podajeprzykładyułamkówzwykłych 
o rozwinięciudziesiętnymskończo- 
nym– prosteprzypadki, 

15. sprawdzaprzy użyciukalkulatora, 
które ułamki mająrozwinięcie dzie- 
siętne nieskończone, 

16. rozwiązuje proste zadania, w których 
występuje porównywanie ilorazowe, 
obliczanie ułamka danej liczby 

 

7. ocenia,któryułamekzwykłymarozwi- 
nięciedziesiętneskończone–nieskom- 
plikowane przypadki, 

8. zaokrąglaliczby zdokładnością do 
części dziesiątych, setnychi tysięcz- 
nych, 

9. szacuje wyniki działań, 
10. obliczaprędkość, drogę,czas wzada- 

niachtekstowychopodwyższonym 
stopniutrudności, 

  



5 
 

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE VI 

MATEMATYKA 
 

wymagania konieczne 

(ocena dopuszczająca). 
Uczeń: 

Wymagania podstawowe 

(ocena dostateczna). 
Uczeń: 

Wymagania rozszerzające 

(ocena dobra). 
Uczeń: 

Wymagania dopełniające 

(ocena bardzo dobra). 
Uczeń: 

Wymagania wykraczające 

(ocena celująca). 
Uczeń: 

 

Dział IV. Pola wielokątów 

 

1. wyróżnia jednostki pola wśród innych jed- 
nostek, 

2. oblicza pole figury, licząc kwadraty jednost- 
kowe, 

3. rozwiązujeprostezadaniadotycząceoblicza 
nia pola,obwodurównoległobokui trójkąta 
w sytuacjach typowych, gdy dane są liczbami 
naturalnymi i są wyrażone w jednakowych jed- 
nostkach 

 

1. stosuje wzory na pole i obwód 
dowolnego wielokąta – proste przy- 
padki, 

2. oblicza pola poznanych czworokątów 
i trójkątów, gdy dane są liczbami natural- 
nymi i są wyrażone w jednakowych 
jednostkach, 

3. zapisujewzorynapolei obwód 
figury i obliczaichwartośćliczbową 
– proste przypadki, 

4. wypowiada słowniewzory napole 
i obwód trójkątai czworokąta– 
proste przypadki, 

5. zamienia mniejsze jednostki pola 
na większe i odwrotnie 

 

1. oblicza pole i obwód figury, gdy 
dane są wyrażone wróżnych jed- 
nostkach, 

2. obliczapoleiobwódfigury,gdy 
podane sązależnościnp.między 
długościamiboków, 

3. obliczapoladowolnegowielokąta, 
dzielącgonaznanewielokąty–proste 
przypadki, 

4. zapisujewzory na polei obwód dowol- 
negotrójkątaiczworokąta iwypowia- 
da słownietewzory 

 

1. rozwiązuje założone zadania 
dotyczące obliczania pól wieloką- 
tów, 

2. obliczaboktrapezu, mając dane 
jego pole,wysokość i zależność 
między tymi wielkościami, 

3. obliczapole dowolnegowielokąta, 
dzielącgonainnewielokątylub 
wpisując gowinny wielokąt, 

 

1. rozwiązujezadaniaproblemowe 
dotycząceobliczaniapól i obwodów 
wielokątów 

 

Dział V. Procenty 

 

1. stosuje symbol procentu, 
2. zapisuje ułamki o mianowniku 100 za pomo- 

cą procentów, 

3. zamienia ułamki typu: 
1 

, 
1 

, 0,2 na procenty, 

 

1. zamienia procenty na ułamki zwy- 
kłe i dziesiętne – proste przypadki, 

2. zamienia ułamki zwykłe i dziesiętne 
na procenty – proste przypadki, 

3. zaznacza 50%, 25%, 10%, 75% figury, 

 

1. zaznacza wskazany procentfigury, 
2. objaśnia sposób zamiany procentu 

na ułamek i odwrotnie, 
3. objaśnia sposób obliczenia procen- 

tu danej liczby, 

 

1. uzasadnia sposób rysowania wskaza- 
nego diagramu, 

2. rozwiązujezadaniaopodwyższonym 
stopniutrudności z zastosowaniem 
obliczeńprocentowych, 

 

1. rozwiązuje zadania problemowe 
z zastosowaniem obliczeń procen- 
towych, 

2. układa pytania doankiety,interpre- 
tuje wyniki ankietyiilustrujeje na 
diagramie 
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4. zamienia 50%, 25%, 10% na ułamki, 

5. zaznacza na prostokącie 10%, 20%, 25%, 75%, 
6. wskazuje, jaki procent figury zamalowano – 

najprostsze przypadki, 
7. odczytuje dane z diagramów – proste przy- 

padki 

 

4. oblicza procent danej liczby – proste 
przypadki, 

5. oblicza procent danej liczby wsytu- 
acjach praktycznych – proste przy- 
padki, 

6. odczytuje dane z diagramów prostokąt- 
nych, słupkowych, kołowych, w tym 
także z diagramów procentowych – 
podstawowy stopień trudności, 

7. rozwiązujeprostezadaniaz zastoso- 
waniemdanychodczytanychzdia- 
gramów, 

8. rysuje proste diagramy ilustrujące 
dane z tekstu lub tabeli 

 

4. rozwiązuje zadania praktyczne doty- 
cząceobliczania procentu danej 
liczby, 

5. oblicza, o ile punktów procentowych 
nastąpił wzrost lub spadek, porównując 
wielkościwyrażone w procentach, 

6. interpretuje dane na dowolnym 
diagramie, 

7. gromadzi i porządkujedane, 
8. odczytujeiinterpretuje daneprzed- 

stawionewtekstach,tabelach 
i nadiagramach, 

9. rysuje wskazane diagramy ilustrują- 
ce dane zawarte w tekście lub tabeli, 

10. rysuje diagramy podwójne – 
proste przypadki, 

11. rozwiązuje zadania tekstowe, korzy- 
stając z danych na diagramach 

 

3. układa pytania i zadania do różnych 
diagramów, 

4. oblicza liczbę na podstawie jej procentu 
i stosuje to obliczenie w nieskompliko- 
wanych sytuacjach praktycznych, 

 

 

Dział VI. Figury przestrzenne 

 

1. wskazuje graniastosłupy, ostrosłupy i bryły 

obrotowe wśród innych brył, 
2. wskazujenamodelugraniastosłupa,ostrosłu- 
pa, wierzchołki,krawędzie,ściany, 

3. tworzysiatki graniastosłupów i ostrosłupów 
przez rozcinanie modelu, 

 
1. rysuje siatki graniastosłupów i ostrosłu- 
pów i wskazuje na nich podstawy, ściany, 
krawędzie – proste przypadki, 

2. rozróżnia i nazywa graniastosłupy, 
ostrosłupy i bryły obrotowe, 

 

1. klasyfikujefiguryprzestrzenne 

na graniastosłupy,ostrosłupyi bryły 

obrotowei nazywaje, 
2. wybieraspośród brył prostopadło- 

ścianyisześciany i uzasadniaswój 
wybór, 

 

1. oblicza pola powierzchni grania- 

stosłupów prostych, 
2. zapisujewzory napolepowierzchni 

graniastosłupów prostychi objętość 
prostopadłościanu, 

 
1. wyjaśnia sposób tworzenia wzoru 

na pole powierzchni graniastosłupa 
i objętość prostopadłościanu, 

2 rozwiązuje zadania problemowe 
otyczącewłasności figur prze- 
strzennych, 
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4. wyróżnia prostopadłościany wśród graniasto- 

słupów, 
5. wyróżnia jednostki pola i objętości wśród 
innych jednostek, 

6. nazywa bryły obrotowe, mając ich modele, 
7. oblicza pole powierzchni i objętość prostopadło- 
ścianu, mając jego siatkę oraz dane wyrażone liczba- 
mi naturalnymi wjednakowych jednostkach – 
proste przypadki. 

 

3. opisujebryłyobrotowe, mającich 
modele,i wymieniapodstawowe ich 
własności, 

4. zamienia jednostki pola i objętości – 
proste przypadki, 

5. oblicza pole powierzchni i objętość 
prostopadłościanu, gdy dane są wyrażo- 
ne liczbami naturalnymi i ułamkami 
dziesiętnymi wjednakowych jed- 
nostkach – proste przypadki, 

6. zapisujewzórnapolepowierzchni 
i objętośćprostopadłościanu –proste 
przypadki, 

7. rozwiązuje proste zadaniadotyczące 
własnościgraniastosłupalubostrosłupa, 
z wykorzystaniem odpowiedniego 
modelu, 

8. rozpoznaje w otoczeniu przedmioty, 
które mają kształt graniastosłupów, 
ostrosłupów lub brył obrotowych, 

 

3. podaje nazwę graniastosłupa lub ostro- 
słupa w zależności od liczby jego wierz- 
chołków, krawędzi, ścian, 

4. rozpoznajegraniastosłupy,ostrosłu- 
pyibryłyobrotowenapodstawieich 
własności, 

5. rysuje różne siatki graniastosłupów 
i ostrosłupów, 

6. na podstawie siatki rozpoznaje 
bryły, które można z nich utworzyć, 
7. przedstawia na rysunkach pomocni- 
czych graniastosłupy i ostrosłupy, 

8. rysuje siatki graniastosłupów 
i ostrosłupów w skali, 
9. zamienia jednostki pola i objętości, 
10. zapisujewzórnapolepowierzchni 
prostopadłościanui obliczajego 
wartośćliczbową, 

11. rozwiązujezadaniaz zastosowa- 
niem własnościgraniastosłupów 
i ostrosłupów 

 

3. rozwiązuje zadania o podwyższonym 
stopniu trudności na obliczanie pól 
powierzchni graniastosłupów pro- 
stych i objętość prostopadłościanu, 

4. projektuje siatki graniastosłupów 
i ostrosłupów o podanych własno- 
ściach 

 

3. wyjaśnia sposób tworzenia brył 
obrotowych 
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WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE VI 

MATEMATYKA 
 

wymagania konieczne 

(ocena dopuszczająca). 
Uczeń: 

Wymagania podstawowe 

(ocena dostateczna). 
Uczeń: 

Wymagania rozszerzające 

(ocena dobra). 
Uczeń: 

Wymagania dopełniające 

(ocena bardzo dobra). 
Uczeń: 

Wymagania wykraczające 

(ocena celująca). 
Uczeń: 

 

Dział VII. Liczby całkowite 

 

1. podaje proste przykłady występowania liczb 

ujemnych, 
2. podaje przykłady liczb naturalnych, całkowi- 

tych dodatnich i ujemnych, 
3. czyta liczby całkowite zaznaczone na osi licz- 
bowej – proste przypadki, 

4. podaje przykłady par liczb przeciwnych, 
5. znajduje liczbę przeciwną do danej, 
6. porównuje liczby całkowite – proste przy- 
padki, 

7. ilustruje liczby przeciwne na osi liczbowej – 
proste przypadki, 

8. dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli liczby całko- 
wite – proste przypadki. 

 

1. zaznacza liczby całkowite na osi licz- 

bowej – proste przypadki, 

2. podaje przykłady występowania liczb 
całkowitych w życiu codziennym, 

3. podaje i zapisuje wartość bezwzględ- 
ną danej liczby całkowitej, 

4. stosuje kolejność działań do obliczania 
wartości wyrażeń z zastosowaniem działań 
na liczbach całkowitych – prosteprzy- 
padki, 

5. zapisuje iloczyn jednakowych czynników 
w postaci drugiej i trzeciej potęgi liczby 
całkowitej – proste przypadki, 

6. oblicza drugą i trzecią potęgę dowol- 
nej liczby całkowitej – proste przypadki, 
7. rozwiązujeprostezadaniatekstowe 

z zastosowaniemdziałańna liczbach 
całkowitych 

 

1. wyznaczajednostkęnaosiliczbowej, 

na którejzaznaczonesąco najmniej 
dwieliczbycałkowite, 

2. porównuje wartości bezwzględne 
liczb całkowitych, 

3. rozwiązujezadaniatekstowe 
uwzględniającedziałanianaliczbach 
całkowitych, 

4. stosuje kolejność wykonywania działań 
w wyrażeniach arytmetycznych zawiera- 
jących liczby całkowite, 

5. wyjaśniasposóbdodawania,odej- 
mowania,mnożeniai dzielenialiczb 
całkowitych, 

6. rozwiązuje równania z zastosowaniem 
dodawania,odejmowania, mnożenia 
i dzielenialiczb całkowitych. 

 

1. rozwiązuje zadania tekstowe o podwyż- 

szonym stopniu trudności uwzględniające 
działania na liczbach całkowitych 

 

1. ocenia wykonalność działań 

w zbiorze liczb całkowitych, 
2. rozwiązujezadaniaproblemowe, 
w którychwystępujądziałania 

na liczbachcałkowitych 



 

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z matematyki dla klasy VII 
 
 

 
Dział 

 Umiejętności podstawowe Umiejętności ponadpodstawowe 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo 

dobra 

Ocena celująca 

  A B C D E 

 

 

 

 

 

 
 

Liczby 

i 

działania 

1. • porównuje liczby wymierne; 

zaznacza na osi liczbowej liczbę 

wymierną; 

• odczytuje liczby wymierne 

zaznaczone na osi 

liczbowej; 

• znajduje liczby spełniające 

określone warunki; 

• porządkuje liczby 
wymierne; 

• • 

 
2. 

• definiuje pojęcia: rozwinięcie 

dziesiętne skończone, 

rozwinięcie dziesiętne 

nieskończone, okres; 

• zapisuje liczby wymierne w 

postaci rozwinięć dziesiętnych 

skończonych; 

• zna warunek konieczny 

zamiany ułamka zwykłego 

na ułamek dziesiętny 

skończony; • zapisuje liczby 

wymierne w postaci 

rozwinięć dziesiętnych 

nieskończonych 

okresowych; 

• określa na podstawie 

rozwinięcia dziesiętnego, 

czy 

• dana liczba jest liczbą 

• wymierną; 

• • wyznacza cyfrę 

znajdującą się na podanym 

miejscu po przecinku w 

rozwinięciu dziesiętnym 

liczby; 

• • przedstawia rozwinięcia 

dziesiętne nieskończone 

okresowe w postaci ułamka 

zwykłego; 

3. 
• potrafi zaokrąglać liczby; • rozumie potrzebę 

zaokrąglania liczb; • szacuje 

wyniki działań; 

• • dokonuje porównań 

poprzez szacowanie w 

zadaniach tekstowych; 

• • 

 
4. 

• stosuje kolejność wykonywania 

działań; 

• stosuje prawa działań; 

• definiuje pojęcie liczby: 

przeciwnej, odwrotnej; 

• oblicza kwadraty i sześciany 

liczb wymiernych; 

• wykonuje działania na 

liczbach ujemnych; 

• • oblicza wartości wyrażeń 

arytmetycznych 

wymagających stosowania 

kilku działań 

arytmetycznych na liczbach 
wymiernych; 

• • rozwiązuje nietypowe 

zadania na zastosowanie 

działań na liczbach 

wymiernych; 

• • wstawia nawiasy tak, aby 

otrzymać żądany wynik; • 

oblicza wartości ułamków 

piętrowych; 

 
5. 

• • zaznacza na osi liczbowej 

zbiory liczb spełniających 

określony warunek; 

• opisuje zbiór liczb za 

pomocą nierówności; 

• • oblicza odległość 

pomiędzy liczbami 

wymiernymi na osi 

liczbowej; 

• • 



 

Dział 
 Umiejętności podstawowe Umiejętności ponadpodstawowe 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 
  A B C D E 

 

 

 

 

 

 
Procenty 

6. 
• definiuje pojęcie procentu; • 

zamienia procent na ułamek i 
ułamek na procent; 

• • definiuje pojęcie 

promila; 

• zamienia ułamki i procenty na 

promile i odwrotnie; 

 

 
 

7. 

 • odczytuje informacje z 

diagramu; 

• rozumie potrzebę 
stosowania diagramów 

do wizualizacji 

informacji; 

• interpretuje informacje z 

diagramu; 

• tworzy diagram obrazujący 

wybrane informacje; 


 

8. 

• przedstawia część wielkości jako 

procent tej wielkości i odwrotnie; 

• oblicza liczbę a równą p procent 

danej liczby b; • oblicza liczbę b, 

której p procent jest równe a; 

• oblicza, jaki procent danej liczby b 

stanowi liczba a; 

• • stosuje obliczenia 

procentowe w zadaniach 

tekstowych w kontekście 

praktycznym 

• (obniżki, podwyżki); 

 • rozwiązuje zadania 

tekstowe o podwyższonym 

stopniu trudności również w 

przypadkach wielokrotnych 

podwyżek lub obniżek danej 

wielkości; 

• odróżnia pojęcie 

punktu 

procentowego od 

procentu; 

 

 

 

 
 

Figury 

geometryczne 

 

 
9. 

• • przedstawia na płaszczyźnie 

dwie proste (odcinki) w różnych 

położeniach względem siebie; • 

stosuje twierdzenia o równości 

kątów wierzchołkowych z 

wykorzystaniem zależności 

między kątami przyległymi; • zna i 

stosuje cechy przystawania 
trójkątów; 

• • konstruuje na 

płaszczyźnie dwie proste 

(odcinki) prostopadłe, 

równoległe (w tym 

przechodzące przez dany 

punkt); 

• oblicza na podstawie rysunku 

• miary kątów (wierzchołkowych, 

naprzemianległych, 

• przyległych, odpowiadających); 

• rozwiązuje zadania tekstowe 

dotyczące kątów; 

 

 
10. 

• definiuje pojęcia: wielokąt, 

wielokąt foremny; 

• stosuje wzory na pola: trójkąta, 

prostokąta, kwadratu, 

równoległoboku, rombu, trapezu; 

• • wymienia własności 

wielokątów foremnych; • 

zna wzory na pola 

wielokątów i 

wykorzystuje je w 
zadaniach; 

• stosuje własności wielokątów 

foremnych w zadaniach (w tym 

oblicza ich pola); 

• wybiera z danego zbioru odcinki, z 

których można zbudować trójkąt; 
• stosuje klasyfikację trójkątów; 

• rozwiązuje problemowe 

zadania tekstowe z 

wielokątami foremnymi; 

• konstruuje wybrane 

wielokąty foremne; 



 

 
Dział 

 Umiejętności podstawowe Umiejętności ponadpodstawowe 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo 

dobra 

Ocena celująca 

  A B C D E 

 

 

 

 
 

Wyrażenia 

algebraiczne 

 
11. 

• zapisuje wyniki podanych działań w postaci 

wyrażeń algebraicznych jednej zmiennej; 

• oblicza wartości liczbowe 

• prostych wyrażeń algebraicznych; 
• zapisuje rozwiązania zadań w postaci wyrażeń 
• algebraicznych jednej lub kilku zmiennych; 

• • zapisuje wyniki podanych 

działań w postaci wyrażeń 

algebraicznych kilku 

zmiennych; 

• • oblicza wartość 

liczbową bardziej 

złożonego wyrażenia 

algebraicznego; 

• • buduje i odczytuje 

wyrażenia o 

konstrukcji 

wielodziałaniowej; 

• • przeprowadza proste 

dowody; 

 

 
12. 

• • porządkuje jednomiany i dodaje jednomiany 

podobne; • dodaje i odejmuje sumy 

algebraiczne, redukuje wyrazy podobne; 

• mnoży sumy algebraiczne przez jednomian, 

dodaje wyrażenia powstałe z mnożenia sum 

algebraicznych przez jednomian; 

• mnoży dwumian przez dwumian, dokonując 

redukcji wyrazów podobnych; 

• • odejmuje sumy 

algebraiczne; także w 

wyrażeniach zawierających 

nawiasy; 

• • rozpoznaje równe 

wyrażenia algebraiczne; 

• • zapisuje 

zależności 

przedstawione w 

zadaniach w postaci 

wyrażeń 

algebraicznych 

kilku zmiennych; 

• wykorzystuje 

mnożenie sum 

algebraicznych do 

dowodzenia własności 

liczb; 

• interpretuje 

geometrycznie 

iloczyny sum 
algebraicznych; 

 

 

 

 

 

 

Równania 

 
13. 

• • sprawdza, czy dana liczba jest rozwiązaniem 

równania; 

• • układa równanie do 

prostego zadania 

tekstowego; 

• • układa równanie do 

bardziej złożonego 

zadania tekstowego; • 

buduje równanie o 
podanym rozwiązaniu; 

• • buduje zadanie dla 

podanego równania; 

• 

 

 

14. 

• rozwiązuje równania pierwszego stopnia z 

jedną niewiadomą metodą równań 

równoważnych; 

• analizuje treść zadania o prostej konstrukcji; 

• stosuje pojęcia równania 

sprzecznego i równania 

tożsamościowego; 

• rozwiązuje proste zadania 

tekstowe za pomocą 

równania i sprawdza 

poprawność rozwiązania (w 

tym zadania z 

wykorzystaniem 
procentów); 

• • rozwiązuje zadania 

tekstowe o 

podniesionym stopniu 

trudności za pomocą 

równań pierwszego 

stopnia z jedną 

niewiadomą; 

• • rozwiązuje 

zadania tekstowe o 

podniesionym 

stopniu trudności za 

pomocą równań 

pierwszego stopnia 

z jedną niewiadomą 

i interpretuje 

rozwiązanie; 

• • rozwiązuje równania 

z wartością 

bezwzględną; 

15. 
• • przekształca proste wzory; • • przekształca bardziej 

złożone wzory; 
• • przy przekształcaniu 

wzorów podaje 

konieczne założenia; 

• • 



 

 
Dział 

 Umiejętności podstawowe Umiejętności ponadpodstawowe 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo 

dobra 

Ocena celująca 

  A B C D E 

 

 

 

 

 

 

 

Potęgi i 

pierwiastki 

 

 

 
 

16. 

• zapisuje iloczyn jednakowychczynników 

w postaci potęgi o wykładniku 

całkowitym dodatnim; 

• mnoży i dzieli potęgi o wykładnikach 

całkowitych dodatnich; 

• podnosi potęgę do potęgi;• odczytuje i 

zapisuje liczby zapisane w postaci notacji 

wykładniczej; 

• zapisuje liczbę w postaci potęgi; 

• porównuje potęgi; 

• oblicza wartości wyrażeń 

arytmetycznych zawierających 

potęgi; 

• określa znak potęgi, nie 

wykonując obliczeń; 

• stosuje prawa działań na 

potęgach do obliczania 

wartości bardziej 

złożonych wyrażeń 

arytmetycznych; 

• rozwiązuje zadania 

tekstowe o 

podwyższonym 

stopniu trudności z 

wykorzystaniem 

potęg; 

• podaje cyfrę 
jedności liczny 

podanej w postaci 

potęgi; • stosuje 

zapis notacji 

wykładniczej w 

zadaniach 
praktycznych; 

• • przeprowadza 

dowody z 

wykorzystaniem potęg; 

 

 
17. 

• oblicza pierwiastki kwadratowe i 

sześcienne; 

• oblicza pierwiastek z iloczynui ilorazu 

dwóch liczb, wyłącza liczbę przed znak 

pierwiastka; • Mnoży i dzieli pierwiastki 

tego samego stopnia; 

• • oblicza wartości wyrażeń 

arytmetycznych, w których 

występują pierwiastki 

kwadratowe i sześcienne, 

pamiętając o zasadach 

dotyczących kolejności 

wykonywania działań; 

• • szacuje wartości 

wyrażeń zawierających 

pierwiastki; • stosuje 

wzory na obliczanie 

pierwiastka z iloczynu i 

ilorazu do obliczania 

wartości liczbowej 
wyrażeń; 

• • szacuje i 

porównuje liczby 

niewymierne; 

• • stosuje twierdzenia o 

pierwiastkach do 

rozwiązywania 

złożonych zadań; 

 

 

 

 
Geometria 

przestrzenna 

 

18. 

• • rozpoznaje graniastosłupy (w 

szczególności prostopadłościany i 

sześciany); • rozumie sposób tworzenia 

nazw graniastosłupów; 

• definiuje pojęcie graniastosłupa 

prostego i graniastosłupa 

prawidłowego; • oblicza sumę 

długości krawędzi 

graniastosłupa; 

• rysuje graniastosłup w rzucie 

równoległym; 

• • rozwiązuje zadania 

tekstowe z 

wykorzystaniem sumy 

długości krawędzi; 

• • • rozwiązuje nietypowe 

zadania z 

wykorzystaniem 

rzutów 

graniastosłupów; 

 
19. 

• oblicza objętości pola i powierzchni 

graniastosłupów prostych, prawidłowych; 

• definiuje pojęcie siatki i pola figur; 

• zna jednostki objętości pojemności; 

• rozwiązuje zadania tekstowe 

związane z polem powierzchni, 

objętości graniastosłupa 

prostego; 

• rozpoznaje siatkę graniastosłupa 
prostego; 

• • rozpoznaje siatkę 

graniastosłupa; 

• • wykorzystuje w 

zadaniach zamianę 

jednostek pól 

powierzchni i 

objętości; 

• • rozwiązuje nietypowe 

zadania tekstowe z 
wykorzystaniem pola 

powierzchni i objętości 

graniastosłupów 
prostych; 



 

 
 

 
Dział 

 Umiejętności podstawowe Umiejętności ponadpodstawowe 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo 

dobra 

Ocena celująca 

  A B C D E 

 

 

 

 

 

 

 
Statystyka 

20. 
• interpretuje dane przedstawione za 

pomocą tabel, diagramów słupkowych i 

kołowych, wykresów; 

• • • • 

21. 
• tworzy diagramy słupkowe i kołowe 

oraz wykresy liniowe; 

• • • • 

 

22. 

• oblicza średnią arytmetyczną dwóch 

liczb; 

• oblicza średnią arytmetyczną 

kilku liczb; 

• rozwiązuje typowe zadania 

z wykorzystaniem średniej 

arytmetycznej; 

• rozwiązuje zadania 

o podwyższonym 

stopniu trudności z 

wykorzystaniem 

średniej 

arytmetycznej; 

• rozwiązuje zadania 

problemowe z 

wykorzystaniem 

średniej; 

 
 

23. 

• definiuje pojęcie zdarzenia losowego; • określa zdarzenia losowe 

w doświadczeniu; 

• określa zdarzenia losowe 

w bardziej złożonym 

doświadczeniu; 

• oblicza 

prawdopodobieństwo w 

prostych 

doświadczeniach; 

• oblicza 

prawdopodobieństwo 

złożonych zdarzeń; 

 

 

 

 

Dopuszczający – kolumna A 

Dostateczny - kolumny A + B 

Dobry - kolumny A + B + C 

Bardzo dobry - kolumny A + B + C + D 

Celujący - kolumny A + B + C + D + E 



 

 

 

Wymagania z matematyki na poszczególne oceny w klasie 8 

 

Wymagania na ocenę dopuszczającą (2) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których uczeń nie jest w stanie zrozumieć kolejnych 

zagadnień omawianych podczas lekcji i wykonywać prostych zadań nawiązujących do sytuacji z życia codziennego. 

 
 

DZIAŁ CELE PODSTAWOWE CELE PONADPODSTAWOWE 

 
DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA 

 

1. zna znaki używane do zapisu liczb w systemie rzymskim  

2. umie zapisać i odczytać liczby naturalne dodatnie                     

    w systemie rzymskim (w zakresie do 3000)  

3. zna cechy podzielności przez 2, 3, 4, 5, 9, 10, 100  

4. zna pojęcia liczby pierwszej i liczby złożonej  

5. zna pojęcie dzielnika liczby naturalnej  

6. zna pojęcie wielokrotności liczby naturalnej  

7. rozpoznaje liczby podzielne przez 2, 3, 4, 5, 9, 10, 100  

8. rozpoznaje liczby pierwsze i liczby złożone  

9. rozkłada liczby na czynniki pierwsze  

10. znajduje NWD i NWW dwóch liczb naturalnych  

11. zna pojęcia: liczby naturalnej, liczby całkowitej, liczby  

      wymiernej  

12. zna pojęcia: liczby przeciwnej do danej  

      oraz odwrotności danej liczby  

13. umie podać liczbę przeciwną do danej   

      oraz odwrotność danej liczby  

14. umie podać rozwinięcie dziesiętne ułamka zwykłego  

15. umie odczytać współrzędną punktu na osi liczbowej  

      oraz zaznaczyć liczbę na osi liczbowej  

16. zna pojęcie potęgi o wykładniku: naturalnym  

17. zna pojęcie pierwiastka arytmetycznego II stopnia  

      z liczby nieujemnej i III stopnia z dowolnej liczby  

18. zna pojęcie notacji wykładniczej 

19. umie obliczyć potęgę o wykładniku: naturalnym  

20. umie obliczyć pierwiastek arytmetyczny II i III stopnia  

      z liczb, które są odpowiednio kwadratami  

      lub sześcianami liczb wymiernych  

21. umie porównywać oraz porządkować liczby  

      przedstawione w różny sposób 

22. zna algorytmy działań na ułamkach  

 

 



 

 

23. zna reguły dotyczące kolejności wykonywania działań  

24. umie zamieniać jednostki  

25. umie wykonać działania łączne na liczbach  

26. umie oszacować wynik działania  

27. umie zaokrąglić liczby do podanego rzędu  

28. zna własności działań na potęgach i pierwiastkach  

29. umie zapisać w postaci jednej potęgi iloczyny i ilorazy  

       potęg o takich samych podstawach  

30. umie zapisać w postaci jednej potęgi iloczyny i ilorazy  

      potęg o takich samych wykładnikach  

31. umie zapisać w postaci jednej potęgi potęgę potęgi                              
     o wykładniku naturalnym 

 

 
DZIAŁ 2.  

WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE                             

I RÓWNANIA  

 

 

1. zna pojęcia: wyrażenie algebraiczne, jednomian, suma   

    algebraiczna, wyrazy podobne  

2. zna zasadę przeprowadzania redukcji wyrazów  

    podobnych  

3. umie budować proste wyrażenia algebraiczne  

4. umie redukować wyrazy podobne w sumie algebraicznej  

5. umie dodawać i odejmować sumy algebraiczne  

6. umie mnożyć jednomiany, sumę algebraiczną przez   

    jednomian oraz sumy algebraiczne  

7. umie obliczyć wartość liczbową wyrażenia bez jego  

    przekształcania  

8. umie przekształcać wyrażenia algebraiczne 

9. zna pojęcie równania  

10. zna metodę równań równoważnych  

11. rozumie pojęcie rozwiązania równania  

12. potrafi sprawdzić, czy dana liczba jest rozwiązaniem    

      równania  

13. umie rozwiązać równanie  

 

 

 

DZIAŁ 3.  

FIGURY NA PŁASZCZYŹNIE  

 

 
1. zna pojęcie trójkąta  

2. wie, ile wynosi suma miar kątów wewnętrznych trójkąta   

    i czworokąta  

3. zna wzór na pole dowolnego trójkąta  

4. zna definicję prostokąta, kwadratu, trapezu,  

    równoległoboku i rombu  

5. zna wzory na obliczanie pól powierzchni czworokątów  

6. zna własności czworokątów  

 

 



 

 

7. umie obliczyć miarę trzeciego kąta trójkąta, mając dane  

    dwa pozostałe  

8. umie obliczyć pole trójkąta o danej podstawie                    

    i wysokości  

9. umie obliczyć pole i obwód czworokąta  

10. umie wyznaczyć kąty trójkąta i czworokąta                              

     na podstawie danych z rysunku  

11. zna twierdzenie Pitagorasa  

12. rozumie potrzebę stosowania twierdzenia Pitagorasa  

13. umie obliczyć długość przeciwprostokątnej                               

     na podstawie twierdzenia Pitagorasa  

14.  umie wskazać trójkąt prostokątny w innej figurze  

15. umie stosować twierdzenie Pitagorasa w prostych  

    zadaniach o trójkątach, prostokątach, trapezach,  

    rombach  

16. zna wzór na obliczanie długości przekątnej kwadratu  

17. zna wzór na obliczanie wysokości trójkąta   

    równobocznego  

18. umie obliczyć długość przekątnej kwadratu, znając  

    długość jego boku  

19. umie wskazać trójkąt prostokątny o kątach 90
0
, 45

0
, 45

0
  

    oraz 90
0
, 30

0
, 60

0
  

20. umie odczytać odległość między dwoma punktami                 

    o równych odciętych lub rzędnych  

21. zna podstawowe własności figur geometrycznych 

 

 
DZIAŁ 4.  
ZASTOSOWANIA MATEMATYKI 

 

1. zna pojęcie procentu  

2. rozumie potrzebę stosowania procentów w życiu  

    codziennym  

3. umie zamienić procent na ułamek i odwrotnie  

4. umie obliczyć procent danej liczby  

5. umie odczytać dane z diagramu procentowego  

6. zna pojęcia oprocentowania i odsetek  

7. rozumie pojęcie oprocentowania  

8. umie obliczyć stan konta po roku czasu, znając  

    oprocentowanie  

9. zna i rozumie pojęcie podatku  

10. zna pojęcia: cena netto, cena brutto  

11. rozumie pojęcie podatku VAT  

 

 

 



 

 

12. umie obliczyć wartość podatku VAT oraz cenę brutto   

    dla danej stawki VAT  

13. umie obliczyć podatek od wynagrodzenia  

14. zna pojęcie diagramu  

15. rozumie pojęcie diagramu  

16. umie odczytać informacje przedstawione na diagramie  

17. umie interpretować informacje odczytane z diagramu  

18. umie wykorzystać informacje w praktyce  

19. zna pojęcie podziału proporcjonalnego 

20. zna pojęcie zdarzenia losowego  

21. zna wzór na obliczanie prawdopodobieństwa  

22. umie określić zdarzenia losowe w doświadczeniu  

23. rozumie wykres, jako sposób prezentacji informacji 

    umie odczytać informacje z wykresu 

 

 

DZIAŁ 5. 

 GRANIASTOSŁUPY I OSTROSŁUPY  

 

 

1. zna pojęcia prostopadłościanu i sześcianu oraz ich   

    budowę  

2. zna pojęcia graniastosłupa prostego i prawidłowego       

    oraz ich budowę  

3. zna wzory na obliczanie pola powierzchni i objętości  

    graniastosłupa  

4. zna jednostki pola i objętości  

5. rozumie sposób tworzenia nazw graniastosłupów  

6. umie obliczyć pole powierzchni i objętość graniastosłupa  

7. umie wskazać na modelu przekątną ściany bocznej,  

    przekątną podstawy oraz przekątną graniastosłupa  

8. zna pojęcie ostrosłupa  

9. zna pojęcie ostrosłupa prawidłowego  

10. zna pojęcia czworościanu i czworościanu foremnego  

11. zna budowę ostrosłupa  

12. rozumie sposób tworzenia nazw ostrosłupów  

13. zna pojęcie wysokości ostrosłupa  

14. umie określić liczbę wierzchołków, krawędzi i ścian  

    ostrosłupa  

15. umie rysować ostrosłup w rzucie równoległym  

16. zna pojęcie siatki ostrosłupa  

17. zna pojęcie pola powierzchni ostrosłupa  

18. zna wzór na obliczanie pola powierzchni ostrosłupa  

19. rozumie pojęcie pola figury  

20. rozumie zasadę kreślenia siatki  

 

 



 

 

21. umie kreślić siatkę ostrosłupa prawidłowego 

22. umie rozpoznać siatkę ostrosłupa  

23. umie obliczyć pole ostrosłupa prawidłowego  

24. zna wzór na obliczanie objętości ostrosłupa  

25. rozumie pojęcie objętości figury  

26. umie obliczyć objętość ostrosłupa  

27. zna pojęcie wysokości ściany bocznej 

28. umie wskazać trójkąt prostokątny, w którym występuje  
    dany lub szukany odcinek 

 

 
DZIAŁ 6. 
SYMETRIE 

 

1. zna pojęcie punktów symetrycznych względem prostej  

2. umie rozpoznawać figury symetryczne względem prostej  

3. umie wykreślić punkt symetryczny do danego  

4. umie rysować figury w symetrii osiowej, gdy figura i oś: 

    -nie mają punktów wspólnych  

5. zna pojęcie osi symetrii figury  

6. umie podać przykłady figur, które mają oś symetrii  

7. zna pojęcie symetralnej odcinka  

8. umie konstruować symetralną odcinka  

9. umie konstrukcyjnie znajdować środek odcinka  

10. zna pojęcie dwusiecznej kąta i jej własności  

11. rozumie pojęcie dwusiecznej kąta i jej własności  

12. umie konstruować dwusieczną kąta  

13. zna pojęcie punktów symetrycznych względem punktu  

14. umie rozpoznawać figury symetryczne względem  

    punktu  

15. umie wykreślić punkt symetryczny do danego  

16. umie rysować figury w symetrii środkowej, gdy środek  
    symetrii: 
    - nie należy do figury 

 

 
DZIAŁ 7. 
KOŁA I OKRĘGI 

 

1. zna pojęcie okręgów rozłącznych, przecinających się                 

    i stycznych 

2. zna wzór na obliczanie długości okręgu  

3. zna liczbę   

4. umie obliczyć długość okręgu, znając jego promień                

    lub średnicę  

5. zna wzór na obliczanie pola koła  

6. umie obliczyć pole koła, znając jego promień                            

    lub średnicę 

7. umie obliczyć pole pierścienia kołowego, znając  
    promienie lub średnice kół ograniczających pierścień 

 



 

 

DZIAŁ 8. 

 RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA 

 

 
1. zna wzór na obliczanie prawdopodobieństwa 

 

 
 
 
 
Wymagania na ocenę dostateczną (3) obejmują wiadomości stosunkowo łatwe do opanowania, przydatne w życiu codziennym, bez których nie jest możliwe kontynuowanie dalszej 

nauki Wymagania obejmują (oprócz spełnienia wymagań na ocenę dopuszczającą): 

 

DZIAŁ CELE PODSTAWOWE CELE PONADPODSTAWOWE 

 

DZIAŁ 1.  

LICZBY I DZIAŁANIA  

 

 

1. zna zasady zapisu liczb w systemie rzymskim  

2. umie zapisać i odczytać liczby naturalne dodatnie                    

    w systemie rzymskim (w zakresie do 3000)  

3. rozkłada liczby na czynniki pierwsze  

4. znajduje NWD i NWW dwóch liczb naturalnych  

5. oblicza dzielną (lub dzielnik), mając dane iloraz, dzielnik  

    (lub dzielną) oraz resztę z dzielenia  

6. umie podać liczbę przeciwną do danej oraz odwrotność  

    danej liczby  

7. umie podać rozwinięcie dziesiętne ułamka zwykłego  

8. umie odczytać współrzędną punktu na osi liczbowej  

    oraz zaznaczyć liczbę na osi liczbowej 

9. rozumie potrzebę stosowania notacji wykładniczej            

    w praktyce  

10. umie zapisać liczbę w notacji wykładniczej  

11. umie oszacować wartość wyrażenia zawierającego   

    pierwiastki  

12. umie porównywać  oraz porządkować  liczby  

    przedstawione w różny sposób 

13. zna zasadę zamiany jednostek  

14. umie zamieniać jednostki  

15. umie wykonać działania łączne na liczbach  

16. umie rozwiązać zadania tekstowe związane                               

    z działaniami na liczbach  

17. umie zaokrąglić liczby do podanego rzędu  

18. umie zapisać w postaci jednej potęgi iloczyny i ilorazy  

    potęg o takich samych podstawach 

 

 

 



 

 

19. umie zapisać w postaci jednej potęgi iloczyny i ilorazy  

    potęg o takich samych wykładnikach  

20. umie zapisać w postaci jednej potęgi potęgę potęgi  

    o wykładniku naturalnym  

21. stosuje w obliczeniach notację wykładniczą  

22. umie wyłączyć czynnik przed znak pierwiastka  

23. umie włączyć czynnik pod znak pierwiastka  

24. umie oszacować wartość wyrażenia zawierającego  

    pierwiastki  

25. umie obliczyć wartość wyrażenia zawierającego  
    pierwiastki i potęgi 

 

 

DZIAŁ 2.  

WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE I RÓWNANIA  

 

 

1. umie redukować wyrazy podobne w sumie algebraicznej  

2. umie dodawać i odejmować sumy algebraiczne  

3. umie mnożyć jednomiany, sumę algebraiczną przez  

    jednomian oraz sumy algebraiczne  

4. umie obliczyć wartość liczbową wyrażenia bez jego  

    przekształcania i po przekształceniu do postaci dogodnej  

    do obliczeń  

5. umie przekształcać wyrażenia algebraiczne  

6. umie opisywać zadania tekstowe za pomocą wyrażeń  

    algebraicznych  

7. zna pojęcia równań: równoważnych, tożsamościowych,  

    sprzecznych  

8. umie rozwiązać równanie  

9. umie rozpoznać równanie sprzeczne lub tożsamościowe 

10. umie przekształcić wzór  

11. umie opisać za pomocą równania zadanie osadzone  

    w kontekście praktycznym  

12. umie rozwiązać zadania tekstowe związane  

    z zastosowaniem równań 

13. zna pojęcie proporcji i jej własności umie rozwiązywać  

    równania zapisane w postaci proporcji  

14. umie wyrazić treść zadania za pomocą proporcji  

15. rozumie pojęcie proporcjonalności prostej  

16. umie rozpoznawać wielkości wprost proporcjonalne  

17. umie ułożyć odpowiednią proporcję  

18. umie rozwiązywać zadania tekstowe związane  
    z wielkościami wprost proporcjonalnymi 

 
 

 



 

 

DZIAŁ 3. 

FIGURY NA PŁASZCZYŹNIE  

 

 

1. zna warunek istnienia trójkąta  

2. zna cechy przystawania trójkątów  

3. rozumie zasadę klasyfikacji trójkątów i czworokątów  

4. umie sprawdzić, czy z odcinków o danych długościach  

    można zbudować trójkąt  

5. umie rozpoznać trójkąty przystające  

6. umie obliczyć pole i obwód czworokąta  

7. umie obliczyć pole wielokąta  

8. umie wyznaczyć kąty trójkąta i czworokąta na podstawie  

    danych z rysunku  

9. umie obliczyć wysokość (bok) równoległoboku  

    lub trójkąta, mając dane jego pole oraz bok (wysokość)  

10. umie obliczyć długości przyprostokątnych na podstawie  

    twierdzenia Pitagorasa  

11. umie stosować twierdzenie Pitagorasa w prostych  

    zadaniach o trójkątach, prostokątach, trapezach,  

    rombach  

12. zna wzór na obliczanie pola trójkąta równobocznego  

13. umie wyprowadzić wzór na obliczanie długości  

    przekątnej kwadratu  

14. umie obliczyć długość przekątnej kwadratu, znając  

    długość jego boku 

15. umie obliczyć wysokość lub pole trójkąta  

    równobocznego, znając długość jego boku  

16. umie obliczyć długość boku lub pole kwadratu, znając  

    długość jego przekątnej  

17. umie rozwiązać zadania tekstowe związane z przekątną  

    kwadratu lub wysokością trójkąta równobocznego  

18. zna zależności między bokami i kątami trójkąta o kątach  

    90
0
, 45

0
, 45

0
 oraz 90

0
, 30

0
, 60

0
  

19. umie wskazać trójkąt prostokątny o kątach 90
0
, 45

0
, 45

0
  

    oraz 90
0
, 30

0
, 60

0
  

20. umie rozwiązać trójkąt prostokątny o kątach 90
0
, 45

0
,  

    45
0
 oraz 90

0
, 30

0
, 60

0
  

21. umie wyznaczyć odległość między dwoma punktami,  

    których współrzędne wyrażone są liczbami całkowitymi  

22. umie wyznaczyć środek odcinka  

23. umie wykonać rysunek ilustrujący zadanie  

24. umie wprowadzić na rysunku dodatkowe oznaczenia  

25. umie dostrzegać zależności pomiędzy dowodzonymi  

    zagadnieniami a poznaną teorią  

 

 



 

 

26. umie podać argumenty uzasadniające tezę  

27. umie przedstawić zarys, szkic dowodu  

28. umie przeprowadzić prosty dowód 

 

 
DZIAŁ 4.  
ZASTOSOWANIA MATEMATYKI 

 

1. umie zamienić procent na ułamek i odwrotnie  

2. umie obliczyć procent danej liczby  

3. umie odczytać dane z diagramu procentowego  

4. umie obliczyć liczbę na podstawie danego jej procentu  

5. umie obliczyć, jakim procentem jednej liczby jest druga  

    liczba  

6. umie rozwiązać zadania związane z procentami  

7. zna pojęcie punktu procentowego  

8. zna pojęcie inflacji  

9. umie obliczyć liczbę większą lub mniejszą o dany procent  

10. umie obliczyć, o ile procent wzrosła lub zmniejszyła się  

    liczba  

11. umie obliczyć liczbę na podstawie jej procentowego  

    wzrostu (obniżki)  

12. umie obliczyć stan konta po dwóch latach  

13. umie obliczyć oprocentowanie, znając otrzymaną po  

    roku kwotę i odsetki  

14. umie porównać lokaty bankowe  

15. umie rozwiązać zadania związane z procentami  

    w kontekście praktycznym  

16. umie wykonać obliczenia w różnych sytuacjach  

    praktycznych, operuje procentami  

17. rozumie pojęcie podatku VAT  

18. umie obliczyć wartość podatku VAT oraz cenę brutto  

    dla danej stawki VAT  

19. umie obliczyć podatek od wynagrodzenia  

20. umie obliczyć cenę netto, znając cenę brutto oraz VAT  

21. umie analizować informacje odczytane z diagramu  

22. umie przetwarzać informacje odczytane z diagramu  

23. umie interpretować informacje odczytane z diagramu  

24. umie wykorzystać informacje w praktyce  

25. umie podzielić daną wielkość na dwie części w zadanym  

    stosunku  

26. umie ułożyć proporcję odpowiednią do warunków  

    zadania  

 

 

 



 

 

27. umie rozwiązać proste zadania związane z podziałem  

    proporcjonalnym  

28. umie określić zdarzenia losowe w doświadczeniu  

29. umie obliczyć prawdopodobieństwo zdarzenia  

30. umie interpretować informacje odczytane z wykresu 

31. umie odczytać i porównać informacje z kilku wykresów   

    narysowanych w jednym układzie współrzędnych  

32. umie interpretować informacje z kilku wykresów  
    narysowanych w jednym układzie współrzędnych 

 

 

DZIAŁ 5.  

GRANIASTOSŁUPY I OSTROSŁUPY  

 

 

1. zna pojęcie graniastosłupa pochyłego  

2. umie obliczyć pole powierzchni i objętość narysowanych  

    graniastosłupów  

3. umie obliczyć pole powierzchni i objętość graniastosłupa  

    na podstawie narysowanej jego siatki 

4. umie rozwiązać zadania tekstowe związane z objętością          

    i polem powierzchni graniastosłupa  

5. zna nazwy odcinków w graniastosłupie  

6. umie wskazać na modelu przekątną ściany bocznej,  

    przekątną podstawy oraz przekątną graniastosłupa  

7. umie rysować w rzucie równoległym graniastosłupa  

    prostego przekątne jego ścian oraz przekątne bryły 

8. umie obliczyć długość odcinka w graniastosłupie,  

    korzystając z twierdzenia Pitagorasa  

9. umie określić liczbę wierzchołków, krawędzi i ścian  

    ostrosłupa  

10. umie rysować ostrosłup w rzucie równoległym  

11. umie obliczyć sumę długości krawędzi ostrosłupa  

12. rozumie sposób obliczania pola powierzchni jako pola  

    siatki  

13. umie kreślić siatkę ostrosłupa prawidłowego  

14. umie rozpoznać siatkę ostrosłupa  

15. umie obliczyć pole ostrosłupa prawidłowego  

16. umie rozwiązać zadania tekstowe związane z polem  

    powierzchni ostrosłupa  

17. umie obliczyć objętość ostrosłupa  

18. umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z objętością  

    ostrosłupa  

19. umie wskazać trójkąt prostokątny, w którym występuje  

    dany lub szukany odcinek  

 

 

 



 

 

20. umie stosować twierdzenie Pitagorasa do wyznaczania  

    długości odcinków  

21. umie obliczyć szukany odcinek, stosując twierdzenie  
    Pitagorasa 

 

 
DZIAŁ 6. 
SYMETRIE  

 

1. umie określić własności punktów symetrycznych  

2. umie rysować figury w symetrii osiowej, gdy figura i oś: 

    - mają punkty wspólne  

3. rozumie pojęcie figury osiowosymetrycznej  

4. umie narysować oś symetrii figury  

5. umie uzupełnić figurę do figury osiowosymetrycznej,  

    mając dane: oś symetrii oraz część figury  

6. rozumie pojęcie symetralnej odcinka i jej własności  

7. zna pojęcie dwusiecznej kąta i jej własności  

8. rozumie pojęcie dwusiecznej kąta i jej własności  

9. umie rysować figury w symetrii środkowej, gdy środek  

    symetrii: 

    - należy do figury  

10. umie wykreślić środek symetrii, względem którego  

    punkty są symetryczne  

11. umie podać własności punktów symetrycznych  

12. zna pojęcie środka symetrii figury  

13. umie podać przykłady figur, które mają środek symetrii  

14. umie rysować figury posiadające środek symetrii  

15. umie wskazać środek symetrii figury  

16. umie wyznaczyć środek symetrii odcinka 

 

 

 
DZIAŁ 7. 
KOŁA I OKRĘGI 

 

1. umie rozpoznać wzajemne położenie prostej i okręgu 

2. zna pojęcie stycznej do okręgu  

3. umie rozpoznać styczną do okręgu  

4. wie, że styczna do okręgu jest prostopadła do promienia  

    poprowadzonego do punktu styczności  

5. umie konstruować styczną do okręgu, przechodzącą   

    przez dany punkt na okręgu  

6. umie rozwiązać zadania konstrukcyjne i rachunkowe  

    związane ze styczną do okręgu 

7. umie określić wzajemne położenie dwóch okręgów,  

    znając ich promienie i odległość między ich środkami  

8. umie obliczyć odległość między środkami okręgów,  

    znając ich promienie i położenie  

 

 



 

 

9. umie rozwiązać zadania związane z okręgami w układzie  

    współrzędnych  

10. umie obliczyć długość okręgu, znając jego promień lub  

    średnicę  

11. umie wyznaczyć promień lub średnicę okręgu, znając  

    jego długość  

12. umie obliczyć obwód figury składającej się     

    wielokrotności ćwiartek okręgu  

13. umie rozwiązać zadania tekstowe związane z  

    porównywaniem obwodów figur  

14. umie obliczyć pole koła, znając jego promień lub  

    średnicę  

15. umie obliczyć pole pierścienia kołowego, znając  

    promienie lub średnice kół ograniczających pierścień  

16. umie wyznaczyć promień lub średnicę koła, znając jego  

    pole  

17. umie rozwiązać zadania tekstowe związane  
    porównywaniem pól figur 

 

 

DZIAŁ 8. 

RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA  

 

 

1. wie, że wyniki doświadczeń losowych można przedstawić   

    w różny sposób  

2. umie opisać wyniki doświadczeń losowych  

    lub przedstawić je za pomocą tabeli  

3. umie obliczyć liczbę możliwych wyników, wykorzystując  

    sporządzony przez siebie opis lub tabelę  

4. umie obliczyć liczbę możliwych wyników przy  

    dokonywaniu dwóch wyborów, stosując regułę mnożenia  

5. zna sposoby obliczania liczby zdarzeń losowych 

6. umie wykorzystać tabelę do obliczenia  

    prawdopodobieństwa zdarzenia  

7. umie obliczyć prawdopodobieństwo zdarzenia  
    składającego się z dwóch wyborów 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Wymagania na ocenę dobrą (4) obejmują wiadomości i umiejętności o średnim stopniu trudności, które są przydatne na kolejnych poziomach kształcenia. Uczeń (oprócz spełnienia 

wymagań na ocenę dopuszczająca i dostateczną): 

 

DZIAŁ CELE PODSTAWOWE CELE PONADPODSTAWOWE 

 

DZIAŁ 1.  

LICZBY I DZIAŁANIA  

 

 

1. umie oszacować wartość wyrażenia zawierającego  

    pierwiastki  

2. umie oszacować wynik działania  

3. stosuje w obliczeniach notację wykładniczą  

4. umie oszacować wartość wyrażenia zawierającego  

    pierwiastki  

5. umie obliczyć wartość wyrażenia zawierającego  
    pierwiastki i potęgi 

 

1. umie zapisać i odczytać w systemie rzymskim liczby  

    większe od 4000  

2. znajduje resztę z dzielenia sumy, różnicy, iloczynu liczb  

3. znajduje NWD i NWW liczb naturalnych przedstawionych  

w postaci iloczynu potęg liczb pierwszych  

4. umie rozwiązać nietypowe zadania tekstowe związane  

z dzieleniem z resztą  

5. umie odczytać współrzędne punktów na osi liczbowej  

i zaznaczyć liczbę na osi liczbowej  

6. umie porównywać i porządkować liczby przedstawione         

    w różny sposób  

7. umie zapisać liczbę w notacji wykładniczej  

8. umie wykonać działania łączne na liczbach  

9. umie porównać liczby przedstawione na różne sposoby  

10. umie rozwiązać zadania tekstowe dotyczące różnych  

    sposobów zapisywania liczb 

11. umie rozwiązać zadania tekstowe związane  

    z działaniami na liczbach  

12. umie oszacować wartość wyrażenia zawierającego  

    pierwiastki  

13. umie wyłączyć czynnik przed znak pierwiastka 

14. umie włączyć czynnik pod znak pierwiastka 

15. umie usunąć niewymierność z mianownika, korzystając  

z własności pierwiastków  

 

 

DZIAŁ 2.  

WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE I RÓWNANIA  

 

 

1. umie opisać za pomocą równania zadanie osadzone  

    w kontekście praktycznym  

2. umie rozwiązać zadania tekstowe związane  

    z zastosowaniem równań  

3. umie wyrazić treść zadania za pomocą proporcji  

4. umie ułożyć odpowiednią proporcję  

5. umie rozwiązywać zadania tekstowe związane  

    z wielkościami wprost proporcjonalnymi  

 

 

1. umie obliczyć wartość liczbową wyrażenia po  

     przekształceniu do postaci dogodnej do obliczeń  

2. umie przekształcać wyrażenia algebraiczne  

3. umie opisywać zadania tekstowe za pomocą wyrażeń  

    algebraicznych  

4. umie stosować przekształcenia wyrażeń algebraicznych  

w zadaniach tekstowych  

5. umie rozwiązać równanie  

 



 

 

6. umie przekształcić wzór  

7. umie rozwiązać zadania tekstowe związane  

    z zastosowaniem równań  

8. umie rozwiązać równanie, korzystając z proporcji  

9. umie wyrazić treść zadania za pomocą proporcji  

10. umie rozwiązać zadania tekstowe za pomocą proporcji  

 

 

DZIAŁ 3.  

FIGURY NA PŁASZCZYŹNIE  

 

 

1. umie rozwiązać zadania tekstowe, w którym stosuje  

    twierdzenie Pitagorasa  

2. umie obliczyć wysokość lub pole trójkąta  

    równobocznego, znając długość jego boku  

3. umie wyznaczyć środek odcinka  

4. umie podać argumenty uzasadniające tezę  

5. umie przedstawić zarys, szkic dowodu  

6. umie przeprowadzić prosty dowód 

 

1. umie wyznaczyć kąty trójkąta na podstawie danych  

    z rysunku  

2. umie obliczyć długość odcinka w układzie współrzędnych  

3. umie uzasadnić przystawanie trójkątów  

4. umie obliczyć pole czworokąta  

5. umie obliczyć pole wielokąta 

 6. umie wyznaczyć kąty czworokąta na podstawie danych  

    z rysunku  

7. umie rozwiązać zadania tekstowe związane z wielokątami 

8. rozumie konstrukcję odcinka o długości wyrażonej liczbą  

    niewymierną  

9. umie konstruować odcinek o długości wyrażonej liczbą  

    niewymierną  

10. umie konstruować kwadraty o polu równym sumie  

    lub różnicy pól danych kwadratów  

11. umie stosować twierdzenie Pitagorasa w zadaniach  

    o trójkątach, prostokątach, trapezach, rombach  

12. umie stosować twierdzenie Pitagorasa w zadaniach  

    tekstowych  

13. umie wyprowadzić wzór na obliczanie wysokości  

    trójkąta równobocznego  

14. umie obliczyć długość boku lub pole kwadratu, znając  

    długość jego przekątnej  

15. umie obliczyć długość boku lub pole trójkąta   

    równobocznego, znając jego wysokość  

16. umie rozwiązać zadania tekstowe związane z przekątną  

    kwadratu lub wysokością trójkąta równobocznego  

17. umie rozwiązać trójkąt prostokątny o kątach 90
0
, 45

0
,  

    45
0
 oraz 90

0
, 30

0
, 60

0
  

18. umie rozwiązać zadania tekstowe wykorzystujące  

    zależności między bokami i kątami trójkąta o kątach 90
0
,  

    45
0
, 45

0
 oraz 90

0
, 30

0
, 60

0
  

 

 



 

 

19. umie obliczyć długości boków wielokąta leżącego  

    w układzie współrzędnych  

20. umie sprawdzić, czy punkty leżą na okręgu lub w kole  

    umieszczonym w układzie współrzędnych  

21. umie rozwiązać zadania tekstowe wykorzystujące  

    obliczanie długości odcinków w układzie współrzędnych 

22. umie zapisać dowód, używając matematycznych  

    symboli  

23. umie przeprowadzić dowód 

 

 
DZIAŁ 4.  
ZASTOSOWANIA MATEMATYKI 

 

1. umie obliczyć, o ile procent wzrosła lub zmniejszyła się  

    liczba  

2. umie obliczyć liczbę na podstawie jej procentowego  

    wzrostu (obniżki)  

3. umie rozwiązać zadania związane z procentami  

    w kontekście praktycznym  

4. umie wykonać obliczenia w różnych sytuacjach  

    praktycznych, operuje procentami  

5. umie ułożyć proporcję odpowiednią do warunków  

    zadania  

6. umie rozwiązać proste zadania związane z podziałem  

    proporcjonalnym  

7. umie odczytać i porównać informacje z kilku wykresów  

    narysowanych w jednym układzie współrzędnych  

8. umie interpretować informacje z kilku wykresów  
    narysowanych w jednym układzie współrzędnych 

 

1. umie obliczyć liczbę na podstawie danego jej procentu  

2. umie obliczyć, jakim procentem jednej liczby jest druga  

    liczba  

3. umie rozwiązać zadania związane ze stężeniami  

    procentowymi  

4. zna pojęcie promila  

5. umie obliczyć promil danej liczby  

6. umie rozwiązać zadania związane z procentami  

7. umie obliczyć liczbę na podstawie jej procentowego  

    wzrostu (obniżki)  

8. umie obliczyć stan konta po kilku latach  

9. umie porównać lokaty bankowe  

10. umie wykonać obliczenia w różnych sytuacjach  

    praktycznych, operuje procentami  

11. umie rozwiązać zadania tekstowe związane  

    z oprocentowaniem  

12. umie wykonać obliczenia w różnych sytuacjach  

    praktycznych, operuje procentami  

13. umie rozwiązać zadania tekstowe związane  

    z obliczaniem różnych podatków  

14. umie porównać informacje odczytane z różnych  

    diagramów  

15. umie analizować informacje odczytane z różnych  

     diagramów  

16. umie przetwarzać informacje odczytane z różnych  

    diagramów  

17. umie interpretować informacje odczytane z różnych  

    diagramów  

18. umie wykorzystać informacje w praktyce  

 

 



 

 

19. umie podzielić daną wielkość na kilka części w zadanym  

    stosunku  

20. umie rozwiązać zadania związane z podziałem  

    proporcjonalnym w kontekście praktycznym 

21. umie obliczyć wielkość, znając jej część oraz stosunek,   

    w jakim ją podzielono  

22. zna pojęcie prawdopodobieństwa zdarzenia losowego  

23. umie określić zdarzenia losowe w doświadczeniu  

24. umie obliczyć prawdopodobieństwo zdarzenia  

25. umie interpretować informacje odczytane z wykresu  

26. umie interpretować informacje z kilku wykresów  

     narysowanych w jednym lub kilku układach   

     współrzędnych 

 

 

DZIAŁ 5.  

GRANIASTOSŁUPY I OSTROSŁUPY  

 

 

1.  umie obliczyć pole powierzchni i objętość narysowanych  

    graniastosłupów  

2. umie obliczyć pole powierzchni i objętość graniastosłupa  

    na podstawie narysowanej jego siatki  

3. umie rozwiązać zadania tekstowe związane z objętością i  

    polem powierzchni graniastosłupa  

4. umie rysować w rzucie równoległym graniastosłupa  

    prostego przekątne jego ścian oraz przekątne bryły  

5. umie obliczyć długość odcinka w graniastosłupie,  

    korzystając z twierdzenia Pitagorasa  

6. umie obliczyć szukany odcinek, stosując twierdzenie  
    Pitagorasa 

 

1. umie obliczyć pole powierzchni i objętość graniastosłupa  

2. umie rozwiązać zadania tekstowe związane z objętością  

    i polem powierzchni graniastosłupa  

3. umie obliczyć długość odcinka w graniastosłupie,  

    korzystając z twierdzenia Pitagorasa  

4. umie obliczyć długość odcinka w graniastosłupie,  

    korzystając z własności trójkątów prostokątnych o kątach   

    90
0
, 45

0
, 45

0
 oraz 90

0
, 30

0
, 60

0
  

5. umie obliczyć sumę długości krawędzi ostrosłupa  

6. umie rozwiązać zadania tekstowe związane z sumą  

    długości krawędzi  

7. umie kreślić siatki ostrosłupów  

8. umie rozpoznać siatkę ostrosłupa  

9. umie obliczyć pole powierzchni ostrosłupa  

10. umie rozwiązać zadania tekstowe związane z polem   

    powierzchni ostrosłupa  

11. umie obliczyć objętość ostrosłupa  

12. umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z objętością  

    ostrosłupa 

13. umie stosować twierdzenie Pitagorasa do wyznaczania  

    długości odcinków  

14. umie rozwiązać zadania tekstowe związane z długością  
    odcinków, polem powierzchni i objętością ostrosłupa   
    oraz graniastosłupa 
 
 
 

 



 

 
DZIAŁ 6. 
SYMETRIE 

  

1. umie wykreślić oś symetrii, względem której figury są   

    symetryczne  

2. stosuje własności punktów symetrycznych w zadaniach  

3. umie rozwiązywać zadania tekstowe związane z symetrią  

    względem prostej  

4. umie wskazać wszystkie osie symetrii figury  

5. umie rysować figury posiadające więcej niż jedną oś  

    symetrii  

6. umie uzupełnić figurę, tak by była osiowosymetryczna  

7. umie dzielić odcinek na 2
n
 równych części  

8. umie dzielić kąt na 2
n
 równych części  

9. umie konstruować kąty o miarach 15
0
,
 
30

0
, 60

0
, 90

0
,45

0
   

    oraz 22,5
0
  

10. umie wykreślić środek symetrii, względem, którego  

    figury są symetryczne  

11. stosuje własności punktów symetrycznych w zadaniach  

12. umie rozwiązywać zadania tekstowe związane  

    z symetrią względem punktu  

13. umie rysować figury posiadające więcej niż jeden środek  

    symetrii  

14. umie podawać przykłady figur będących jednocześnie  

    osiowo- i środkowosymetrycznymi lub mających jedną  

    z tych cech  

15. stosuje własności figur środkowosymetrycznych  
    w zadaniach 

 

 
DZIAŁ 7. 
 KOŁA I OKRĘGI 

 
1. umie rozwiązać zadania konstrukcyjne i rachunkowe  
   związane ze styczną do okręgu 

 

1. zna twierdzenie o równości długości odcinków  

    na ramionach kąta wyznaczonych przez wierzchołek kąta  

    i punkty styczności  

2. umie konstruować okrąg styczny do prostej w danym  

    punkcie 

3. umie rozwiązać zadania konstrukcyjne i rachunkowe  

    związane ze styczną do okręgu  

4. umie określić wzajemne położenie dwóch okręgów,   

    znając ich promienie i odległość między ich środkami  

5. umie obliczyć odległość między środkami okręgów,  

    znając ich promienie i położenie  

6. umie rozwiązać zadania związane z okręgami w układzie  

    współrzędnych  

7. umie rozwiązać zadania tekstowe związane  

    ze wzajemnym położeniem dwóch okręgów 

 



 

  

8. rozumie sposób wyznaczenia liczby   

9. umie rozwiązać zadania tekstowe związane z długością  

    okręgu  

10. umie rozwiązać zadania tekstowe związane  

    z porównywaniem obwodów figur  

11. umie wyznaczyć promień lub średnicę koła, znając jego  

    pole  

12. umie obliczyć pole koła, znając jego obwód i odwrotnie  

14. umie obliczyć pole nietypowej figury, wykorzystując  

    wzór na pole koła  

15. umie rozwiązać zadania tekstowe związane  
    z porównywaniem pól figur 

 

 

DZIAŁ 8. 

RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA  

 

 
1. umie obliczyć liczbę możliwych wyników przy  
   dokonywaniu dwóch wyborów, stosując regułę mnożenia 

 
1. umie obliczyć liczbę możliwych wyników przy  

    dokonywaniu trzech i więcej wyborów, stosując regułę  

    mnożenia  

2. umie obliczyć liczbę możliwych wyników, stosując regułę  

    mnożenia oraz regułę dodawania  

3. umie obliczyć liczbę możliwych wyników, stosując własne  

    metody  

4. umie obliczyć prawdopodobieństwo zdarzenia  

    składającego się z dwóch wyborów 

 

 

 

 

 

Wymagania na ocenę bardzo dobrą (5) obejmują wiadomości i umiejętności złożone, o wyższym stopniu trudności, wykorzystywane do rozwiązywania zadań problemowych. Uczeń 

(oprócz spełnienia wymagań na ocenę dopuszczająca, dostateczną, dobrą): 

 

 

DZIAŁ 1.  

LICZBY I DZIAŁANIA  

 

  

1. umie zapisać i odczytać w systemie rzymskim liczby  

    większe od 4000  

2. znajduje resztę z dzielenia sumy, różnicy, iloczynu liczb  

3. znajduje NWD i NWW liczb naturalnych przedstawionych  

  w postaci iloczynu potęg liczb pierwszych  

4. umie porównywać i porządkować liczby przedstawione     

    w różny sposób  

5. umie wykonać działania łączne na liczbach  

 



 

 

6. umie porównać liczby przedstawione na różne sposoby  

7. umie rozwiązać zadania tekstowe dotyczące różnych   

    sposobów zapisywania liczb  

8. umie rozwiązać zadania tekstowe związane z działaniami  

    na liczbach  

9. umie oszacować wartość wyrażenia zawierającego  

    pierwiastki  

10. umie włączyć czynnik pod znak pierwiastka  

 

 

DZIAŁ 2.  

WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE I RÓWNANIA  

 

  

1. umie obliczyć wartość liczbową wyrażenia                                  

    po przekształceniu do postaci dogodnej do obliczeń  

2. umie przekształcać wyrażenia algebraiczne  

3. umie opisywać zadania tekstowe za pomocą wyrażeń  

    algebraicznych  

4. umie rozwiązać równanie  

5. umie przekształcić wzór  

6. umie rozwiązać równanie, korzystając z proporcji  

7. umie rozwiązywać zadania tekstowe związane                              
   z wielkościami wprost proporcjonalnymi 

 

 

DZIAŁ 3.  

FIGURY NA PŁASZCZYŹNIE  

 

   

1. umie wyznaczyć kąty trójkąta na podstawie danych  

    z rysunku  

2. umie uzasadnić przystawanie trójkątów  

3. umie sprawdzić współliniowość trzech punktów 

4. umie wyznaczyć kąty czworokąta na podstawie danych  

    z rysunku  

5. umie konstruować odcinek o długości wyrażonej liczbą  

    niewymierną 

6. umie konstruować kwadraty o polu równym sumie lub  

    różnicy pól danych kwadratów  

7. umie stosować twierdzenie Pitagorasa w zadaniach  

    o trójkątach, prostokątach, trapezach, rombach  

8. umie stosować twierdzenie Pitagorasa w zadaniach  

    tekstowych 

9. umie obliczyć długość boku lub pole trójkąta  

     równobocznego, znając jego wysokość  

10. umie rozwiązać zadania tekstowe związane z przekątną  

    kwadratu lub wysokością trójkąta równobocznego 

 

 



 

  

11. umie rozwiązać trójkąt prostokątny o kątach 90
0
, 45

0
,  

    45
0
 oraz 90

0
, 30

0
, 60

0
  

12. umie sprawdzić, czy punkty leżą na okręgu lub w kole  

    umieszczonym w układzie współrzędnych  

13. umie rozwiązać zadania tekstowe wykorzystujące  

    obliczanie długości odcinków w układzie współrzędnych  

14. umie zapisać dowód, używając matematycznych  

    symboli  

15. umie przeprowadzić dowód 

 

 
DZIAŁ 4.  
ZASTOSOWANIA MATEMATYKI 

  

1. umie rozwiązać zadania związane ze stężeniami  

    procentowymi  

2. umie obliczyć liczbę na podstawie jej procentowego  

    wzrostu (obniżki)  

3. umie obliczyć stan konta po kilku latach 

4. umie porównać lokaty bankowe  

5. umie wykonać obliczenia w różnych sytuacjach  

    praktycznych, operuje procentami  

6. umie wykonać obliczenia w różnych sytuacjach  

    praktycznych, operuje procentami  

7. umie podzielić daną wielkość na kilka części w zadanym  

    stosunku  

8. umie rozwiązać zadania związane z podziałem  

    proporcjonalnym w kontekście praktycznym 

9. umie obliczyć wielkość, znając jej część oraz stosunek,  

    w jakim ją podzielono  

10. umie interpretować informacje z kilku wykresów  

    narysowanych w jednym lub kilku układach  

    współrzędnych 

 

 

DZIAŁ 5.  

GRANIASTOSŁUPY I OSTROSŁUPY  

 

  

1. umie obliczyć pole powierzchni i objętość graniastosłupa  

2. umie obliczyć długość odcinka w graniastosłupie,  

    korzystając z twierdzenia Pitagorasa  

3. umie obliczyć długość odcinka w graniastosłupie,  

    korzystając z własności trójkątów prostokątnych o kątach  

    90
0
, 45

0
, 45

0
 oraz 90

0
, 30

0
, 60

0
  

4. umie rozwiązać zadania tekstowe związane z sumą  

    długości krawędzi  

5. umie rozpoznać siatkę ostrosłupa  

 



 

 

6. umie obliczyć pole powierzchni ostrosłupa  

7. umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z objętością  

    ostrosłupa i graniastosłupa 

 

 
DZIAŁ 6. 
SYMETRIE 

  

1. umie uzupełnić figurę, tak by była osiowosymetryczna  

2. wykorzystuje własności symetralnej odcinka w zadaniach  

3. wykorzystuje własności dwusiecznej kąta w zadaniach  

4. umie konstruować kąty o miarach 15
0
,
 
30

0
, 60

0
, 90

0
,45

0
  

    oraz 22,5
0
  

 

 
DZIAŁ 7. 
KOŁA I OKRĘGI 

  

1. umie obliczyć odległość między środkami okręgów,   

    znając ich promienie i położenie  

2. umie rozwiązać zadania związane z okręgami w układzie  

    współrzędnych  

3. umie rozwiązać zadania tekstowe związane z długością  

    okręgu  

4. umie rozwiązać zadania tekstowe związane  

    z porównywaniem obwodów figur  

5. umie obliczyć pole koła, znając jego obwód i odwrotnie  

6. umie obliczyć pole nietypowej figury, wykorzystując wzór   

    na pole koła  

7. umie rozwiązać zadania tekstowe związane  

    z porównywaniem pól figur  

8. umie rozwiązać zadania tekstowe związane z obwodami i  
    polami figur 

 

 

DZIAŁ 8.  

RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA  

 

  

1. umie obliczyć liczbę możliwych wyników przy  

    dokonywaniu trzech i więcej wyborów, stosując regułę  

    mnożenia  

2. umie obliczyć liczbę możliwych wyników, stosując regułę  
    mnożenia oraz regułę dodawania 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Wymagania na ocenę celującą (6): stosowanie znanych wiadomości i umiejętności w sytuacjach trudnych, nietypowych, złożonych. Uczeń (oprócz spełnienia wymagań na ocenę 

dopuszczającą, dostateczną, dobrą, bardzo dobrą): 

 

DZIAŁ CELE PODSTAWOWE CELE PONADPODSTAWOWE 

 

DZIAŁ 1.  

LICZBY I DZIAŁANIA  

 

  

1. umie rozwiązać nietypowe zadania tekstowe związane  

z dzieleniem z resztą  

 

 
DZIAŁ 2.  
WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE I RÓWNANIA 

  

1. umie stosować przekształcenia wyrażeń algebraicznych  

w zadaniach tekstowych  

2. umie rozwiązać zadania tekstowe związane                                   

    z zastosowaniem równań  

3. umie wyrazić treść zadania za pomocą proporcji  

4. umie rozwiązać zadania tekstowe za pomocą proporcji  

5. umie rozwiązywać zadania tekstowe związane  
    z wielkościami wprost proporcjonalnymi 

 

 

DZIAŁ 3.  

FIGURY NA PŁASZCZYŹNIE  

 
 
 
 
 
 

  

1.umie rozwiązać zadania tekstowe związane z wielokątami  

2. umie uzasadnić twierdzenie Pitagorasa  

3.  umie rozwiązać zadania tekstowe związane z przekątną  

    kwadratu lub wysokością trójkąta równobocznego  

4. umie rozwiązać zadania tekstowe wykorzystujące  
    zależności między bokami i kątami trójkąta o kątach 90

0
,   

    45
0
, 45

0
 oraz 90

0
, 30

0
, 60

0 

 
DZIAŁ 4.  
ZASTOSOWANIA MATEMATYKI 

  

1. umie rozwiązać zadania związane z procentami  

2. umie rozwiązać zadania tekstowe związane  

    z oprocentowaniem  

3. umie rozwiązać zadania tekstowe związane z obliczaniem  

    różnych podatków  

4. umie analizować informacje odczytane z różnych  

    diagramów  

5. umie przetwarzać informacje odczytane z różnych  

    diagramów  

 

 



 

 

6. umie interpretować informacje odczytane z różnych  

    diagramów  

7. umie wykorzystać informacje w praktyce  

8. umie obliczyć prawdopodobieństwo zdarzenia  

9. umie interpretować informacje odczytane z wykresu  

 

 

DZIAŁ 5.  

GRANIASTOSŁUPY I OSTROSŁUPY  

 

  

1. umie rozwiązać zadania tekstowe związane z objętością  

    i polem powierzchni graniastosłupa  

2. umie rozwiązać zadania tekstowe związane z polem  

    powierzchni ostrosłupa  

3. umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z objętością  

    ostrosłupa 

4. umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z objętością  

    ostrosłupa i graniastosłupa  

5. umie rozwiązać zadania tekstowe związane z długością  
    odcinków, polem powierzchni i objętością ostrosłupa oraz  
    graniastosłupa 
 

 

 
DZIAŁ 6. 
SYMETRIE 

  

1. stosuje własności punktów symetrycznych w zadaniach  

2. umie rozwiązywać zadania tekstowe związane z symetrią  

    względem prostej  

3. umie rysować figury posiadające więcej niż jedną oś  

    symetrii  

4. wykorzystuje własności symetralnej odcinka w zadaniach  

5. wykorzystuje własności dwusiecznej kąta w zadaniach 

6. stosuje własności punktów symetrycznych w zadaniach  

7. umie rozwiązywać zadania tekstowe związane z symetrią   

    względem punktu  

8. stosuje własności figur środkowosymetrycznych  
    w zadaniach 

 

 
DZIAŁ 7. 
KOŁA I OKRĘGI 

  

1. umie rozwiązać zadania konstrukcyjne i rachunkowe  

    związane ze styczną do okręgu  

2. umie rozwiązać zadania tekstowe związane  

    ze wzajemnym położeniem dwóch okręgów  

3. umie rozwiązać zadania tekstowe związane z obwodami  
    i polami figur 
 

 



 

 
DZIAŁ 8. 
RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA 

  

1. umie obliczyć liczbę możliwych wyników, stosując własne  

    metody  

2. umie obliczyć prawdopodobieństwo zdarzenia  

    składającego się z dwóch wyborów 

 

 


