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Temat w 
podręczniku 

Wymagania na ocenę 

 dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą 

DZIAŁ 1. Proporcjonalność prosta  
Uczeń: 

1.1 Proporcja i jej 
własności 

• umie wskazać 
wielkości wprost 
proporcjonalne 

• umie wskazać 
wyrazy skrajne i 
wyrazy środkowe 

• umie obliczyć iloczyn 

wyrazów 
skrajnych i iloczyn 
wyrazów 
środkowych 

• zna własności 
proporcji 

• zapisuje 
proporcję za 
pomocą ilorazu 
i w postaci 
ułamka 
zwykłego 

• rozwiązuje 
proste równania 
zapisane w 
postaci proporcji 

• zna własności 
proporcji 

• stosuje regułę 
trzech do 
rozwiązywania 
równań 

• rozwiązuje 
równania w 
postaci proporcji, 
gdy jeden z 
wyrazów jest 
zapisany w 
postaci sumy 

• rozwiązuje 
zadania 
tekstowe z 
zastosowaniem 
proporcji 

• rozwiązuje 
równania w postaci 
proporcji, gdy 
wszystkie wyrazy 
są zapisane w 
postaci sumy lub 
różnicy liczb 

• rozwiązuje 
zadania tekstowe 
o podwyższonym 
stopniu trudności, 
z zastosowaniem 
proporcji 

• uzasadnia 
prawdziwość 
wzorów, 
stosując 
własności 
proporcji 



2 

1.2 
Zastosowanie 
proporcji do 
rozwiązywani
a problemów 

• umie zapisać dane 
z 
nieskomplikowane- 
go zadania 
tekstowego w 
postaci proporcji 

• zapisuje dane z 
zadania 
tekstowego w 
postaci proporcji 

• stosuje 
własności 
proporcji do 
rozwiązywania 
prostych zadań o 
treści 
praktycznej 

• stosuje 
własności 
proporcji do 
rozwiązywania 
zadań z 
wykorzystaniem 
figur płaskich 

• stosuje 
własności 
proporcji do 
rozwiązywania 
zadań z 
zastosowaniem 
prędkości, drogi 

i czasu 

• rozwiązuje zadania 
tekstowe na 
stężenie 
procentowe za 
pomocą proporcji 

• stosuje własności 
proporcji do 
rozwiązywania 
zadań, w których 
występuje 
stosunek kilku 
wielkości 

 

1.3 Wielkości 
wprost 
proporcjonalne 

• rozumie pojęcie 
proporcjonalności 
prostej 

• umie podać 
przykład wielkości 
wprost 
proporcjonalnych 

• rozwiązuje 
zadania 
tekstowe 
związane z 
wielkościami 

wprost 
proporcjonalnymi 

• uzasadnia, że 
dane wielkości są 
lub nie są wprost 
proporcjonalne 

 

 • umie wskazać 
wielkości wprost 
proporcjonalne (w 
sytuacjach 
praktycznych) 

• sprawdza, czy 
wielkości są 
wprost 
proporcjonalne 

• zna przykłady 
wielkości wprost 
proporcjonalnyc
h, mających 
zastosowanie w 
praktyce 

• umie podać 
przykłady 
wielkości 
odwrotnie 
proporcjonalnych 

• sprawdza i 
uzasad- nia, czy 
dane długości 
boków wielokątów 
i ich obwody są 
wielkościami 
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wprost 
proporcjonalnymi 

• stosuje wielkości 
wprost 
proporcjonalne 
do obliczania 
kursów walut 

1.4 
Zastosowani
e wielkości 
wprost 
proporcjonal
nych 

• zapisuje związki 
między 
wielkościami wprost 
proporcjonalnymi w 
prostych zadaniach 
tekstowych 

• stosuje wielkości 
wprost 
proporcjonalne 
do obliczania 
odległości na 
mapie 

• stosuje wielkości 
wprost 
proporcjonalne 
do obliczania 
prędkości, drogi 

i czasu 

• stosuje wielkości 
wprost 
proporcjonalne do 
obliczania kursów 
walut 

• stosuje wielkości 
wprost 
proporcjonalne do 
rozwiązywania 
zadań tekstowych 

o treści 
geometrycznej 

• umie 
rozwiązywać 
zadania 
tekstowe o 
podwyższony
m stopniu 
trudności, z 
wykorzystanie
m wielkości 
wprost 
proporcjonaln
ych 
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1.5 Podział 
proporcjonalny 

• rozumie pojęcie 
podziału 
proporcjonalnego 

• umie podzielić 
daną wielkość na 
dwie części w 
danym stosunku 
liczbowym 

• umie ułożyć 
proporcję 
spełniającą 
podane warunki 

w prostym 
zadaniu 
tekstowym 

• rozwiązuje 
proste zadania 
dotyczące 
podziału 
proporcjonal- 
nego 

 

• umie ułożyć 
równanie, w 
postaci proporcji, 
spełniające 
warunki podane 
w zadaniu 
tekstowym 

• rozwiązuje 
zadania 
tekstowe 
związane z 
podziałem 
proporcjonalnym 

• umie podzielić 
daną wielkość na 
kilka części w 
podanym 
stosunku 
liczbowym 

• rozwiązuje 
zadania z 
wykorzystaniem 
podziału 
proporcjonalnego 
(w sytuacjach 
praktycznych) 

 

DZIAŁ 2. Wprowadzenie do statystyki i rachunku prawdopodobieństwa  
Uczeń: 

2.1 
Odczytywani
e i 
interpretowan
ie danych 
przedstawion
ych w 
tabelach 

i na 
diagramach 

• rozumie, do czego 

służą diagramy 

• odczytuje 
informacje 
przedstawione na 
diagramach 

• interpretuje dane 
przedstawione 
na diagramach 
słupkowych 

• rozumie 
konieczność 
przedstawiania 
danych na 
wykresach 

i diagramach 

• interpretuje i 
analizuje dane 
przedstawione na 
diagramach 
procentowych 

i piramidach 

• interpretuje i 
analizuje dane 
przedstawione na 
diagramach 
procentowych i 
piramidach – 
formułuje wnioski 
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2.2 
Interpretowan
ie danych 
statystycznyc
h z wykresów 

• rozumie 
znaczenie 
wykresu jako 
interpretację 
pewnych 
informacji 

• odczytuje 
informacje 
przedstawione na 
wykresach 
punktowych 

• odczytuje dane 
przedstawione na 
wykresach 
liniowych 

• interpretuje i 
analizuje dane 
przedstawione 
na wykresach 
zależności 
przebytej drogi 
od prędkości 

• odczytuje i 
interpretuje 
informacje 
przedstawione za 
pomocą 
wykresów 
liniowych 
opisujących 
zjawiska 
występujące w 
gospodarce, 
przyrodzie i życiu 
codziennym 

• analizuje i 
porównuje dane 
przedstawione na 
wykresach 
liniowych 

• formułuje   wnioski 
na podstawie 
danych 
przedstawionych 
na wykresach 

 

2.3 Zbieranie, 
porządkowani
e i 
przedstawiani
e danych 

• umie, na 
podstawie tekstu, 
zebrać informacje 

• porządkuje dane 

i przedstawia je w 
tabeli 

• przedstawia na 
diagramie 
słupkowym 
dane podane w 
tabeli 

• przeprowadza 
ankiety i na ich 
podstawie 
sporządza tabele 

i wykresy słupkowe 

• analizuje dane 
przedstawione 
na wykonanym 
przez siebie 
diagramie 

• przeprowadza 
ankiety i na ich 
podstawie 
sporządza 
diagramy 
procentowe i 
wykresy 

• przedstawia dane 

z tabeli na 
diagramie lub na 
wykresie i 
interpretuje 
otrzymane 
informacje 

• przeprowadza 
ankiety i na ich 
podstawie 
sporządza 
diagramy 
kołowe 
procentowe 
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2.4 Średnia 
arytmetycz
na 

• zna pojęcie średniej 

arytmetycznej 

• oblicza średnią 
arytmetyczną 
liczb naturalnych 

• oblicza średnią 
arytmetyczną 
liczb 

• oblicza średnią 
arytmetyczną 
liczb, 
wykorzystując 
dane 
przedstawione w 
tabeli 

• oblicza średnią 
arytmetyczną, 
wykorzystując 
dane z 
diagramów 

• oblicza liczbę, 
gdy dana jest 
średnia 
arytmetyczna 

• rozwiązuje 
zadania tekstowe 
z zastosowaniem 
średniej 
arytmetycznej 

 

2.5 Doświadczenie 
losowe 

• rozumie pojęcie 
doświadczenia 
losowego 

• umie podać 
przykład 
doświadczenia 
losowego 

• zna sposoby 
przedstawiania 
wyników 
przeprowadzonego 
doświadczenia 
losowego 

• umie wypisać 
wszystkie 
zdarzenia 
elementarne 
danego 
doświadczenia 
losowego, np.: 
rzut kostką 
sześcienną, rzut 
dwa razy monetą 

• opisuje wyniki 
zda- rzenia 
losowego za 
pomocą 
drzewka 

• opisuje wyniku 
zdarzenia 
losowego w 
postaci par 
wyników 

• opisuje wyniki 
zdarzenia 
losowego za 
pomocą drzewka 
w doświadczeniu 
dwuetapowym 

• przedstawia 
różnymi 
sposobami wyniku 
zdarzenia 
losowego 
dwuetapowego 

 

2.6 Częstości 
występowan
ia zdarzeń 

w 
doświadczenia
ch losowych 

• rozumie pojęcie 
częstości 
występowania 
zdarzeń w 
doświadczeniach 
losowych 

• umie wskazać 
częstość występo- 
wania 
określonego 

• przedstawia w 
tabeli częstości 
występowania 
zdarzeń 

• opisuje 
liczebność 
każdego z 
wyników 
doświadczenia 
losowego za 

• przedstawia na 
diagramie 
częstości 
występowania 
wyników 
doświadczenia 
losowego 

• opisuje 
liczebność 
każdego z 

• przedstawia na 
diagramie 
procentowym 
częstości 
występowania 
zdarzeń 
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zdarzenia pomocą tabeli wyników 
doświadczenia 
losowego za 
pomocą 
diagramu 

2.7 
Prawdopodo
bieństwo 
zdarzeń 

• zna wzór na 
obliczanie 
prawdopodobieńst
wa zdarzeń 

• oblicza 
prawdopodobieńst
wo zdarzenia w 
prostych 
zadaniach typu: 

• oblicza 
prawdopodobień
stwo zdarzeń, 
korzystając z 
tabeli lub 
opisanych da- 
nych 

• rozwiązuje 
zadania tekstowe 
na obliczanie 
prawdopodobieńs
twa zdarzeń 

• oblicza 
prawdopodobieńst
wo zdarzeń w 
dwuetapowym 
doświadczeniu 
losowym, np. rzut 
kostką, a 
następnie monetą 

 

 Rzucamy 
sześcienną kostką 
do gry. Oblicz 
prawdopodobieństw
o wyrzucenia 

3 oczek. 

• opisuje wyniki 
doświadczenia 
przedstawionego 
za pomocą 
drzewka 

   

DZIAŁ 3. Graniastosłupy  
Uczeń: 
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3.1 Graniastosłupy 
i ich własności 

• zna pojęcia 
grania- stosłupa 
prostego 

i graniastosłupa 
prawidłowego 

• rozpoznaje 
graniastosłupy 

• zna własności 
prostopadłościanu 
i sześcianu 

• wskazuje 
krawędzie, ściany 
boczne, wierzchołki 
i podstawy danego 
graniastosłupa 

• umie określić 
liczbę ścian, 
wierzchołków i 
krawędzi danego 
graniastosłupa 

• oblicza sumę 
krawędzi danego 
graniastosłupa 

• umie rysować 
przekątne w 
graniastosłupie 

• oblicza długość 
przekątnej 
sześcianu 

• oblicza liczbę 
krawędzi, 
podstawy, gdy 
zna np. liczbę 
ścian lub 
wierzchołków 

• oblicza długość 
przekątnej 
prostopadłościanu 

• oblicza długość 
przekątnej 
graniastosłupa 
prawidłowego 

 

3.2 Pole 
powierzchni 
graniastosłu
pa 

• zna wzory na 
obliczanie pola 
powierzchni 
graniastosłupa 

• zna jednostki pola 

powierzchni 

• oblicza pole 
powierzchni 
graniastosłupa, 
wykorzystując dane 
przedstawione na 
rysunku 

• oblicza pole 
powierzchni 
graniastosłupa, 
wykorzystując 
podane w 
zadaniu wielkości 

• umie zamieniać 
jednostki pola 
powierzchni 

• umie obliczyć 
pole powierzchni 
graniastosłupa 
na podstawie 
jego siatki 

• oblicza pole 
powierzchni 
graniastosłupa w 
danej jednostce 
powierzchni 

• oblicza pole 
powierzchni 
graniastosłupa z 
wykorzystaniem 
własności 
trójkątów 
prostokątnych o 
kątach: 90°, 45°, 
45° i 90°, 60°, 30° 

• rozwiązuje 
zadania z 
wykorzystaniem 
pola powierzchni 

• rozwiązuje 
zadania o 
podwyższonym 
stopniu 
trudności, 
związane z 
polem 
powierzchni 
graniastosłupa 
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graniastosłupa 

   • stosuje 
twierdzenie 
Pitagorasa do 
wyznaczania 
odci- ków 
potrzebnych do 
obliczenia pola 
powierzchni 

  

3.3 Objętość 
graniastosłu
pa 

• zna wzór na objętość 

graniastosłupa 

• zna jednostki 
objętości 

• oblicza objętość 
graniastosłupa, 
korzystając z 
danych na rysunku 

• umie obliczyć 
objętość 
graniastosłupa 
na podstawie 
jego siatki 

• oblicza objętość 
graniastosłupa, 
wykorzystując 
wielkości podane 
w tekście zadania 

• oblicza objętość 

graniastosłupa 

w danej 
jednostce 
powierzchni 

• stosuje 
twierdzenie 
Pitagorasa do 
obliczania 
objętości 
graniastosłupa 

• oblicza objętość 

graniastosłupa 

z 
wykorzystaniem 
własności 
trójkątów 
prostokątnych 

o kątach: 90°, 45°, 
45° 

i 90°, 60°, 30° 

• rozwiązuje 
zadania z 
wykorzystaniem 
objętości 
graniastosłupa 

• rozwiązuje 
zadania o 
podwyższony
m stopniu 
trudności, 
związane z 
objętością 
graniastosłupa 
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3.4 Pole 
powierzchni 
i objętość 
graniastosłu
pa 

• oblicza pole 
powierzchni i 
objętość 
graniastosłupa 

w prostych 
zadaniach z 
wykorzystaniem 
rysunku 

• oblicza pole 
powierzchni i 
objętość 
graniastosłupa 
prawidłowego 

• oblicza pole 
powierzchni i 
objętość 
graniastosłupa 

z 
wykorzystaniem 
twierdzenia 
Pitagorasa 

• rozwiązuje 
zadania związane 
z obliczaniem pola 
powierzchni i 
objętością 
graniastosłupa, 
osadzone w 
kontekście 
praktycznym 

• oblicza objętość 
graniastosłupa 
pochyłego 

DZIAŁ 4. Ostrosłupy  
Uczeń: 

4.1 Ostrosłupy i 
ich własności 

• zna pojęcia 
ostro- słupa i 
ostrosłupa 
prawidłowego 

• rozpoznaje 
ostrosłupy 

• zna różnicę między 

czworościanem 

a 
czworościanem 
foremnym 

• umie określić 
liczbę 

krawędzi, ścian 

i wierzchołków 
ostrosłupa, mając 
daną jedną z tych 
wielkości 

• umie rozwiązać 
proste zadanie 
na obliczanie 
sumy krawędzi 
ostrosłupa 

• oblicza sumę 
długości 
wszystkich 
krawędzi 
ostrosłupa 

• rozwiązuje 
zadania 
dotyczące 
ostrosłupów, z 
wykorzystaniem 
twierdzenia 
Pitagorasa 

 

 • umie podać liczbę 

krawędzi, ścian 

i wierzchołków 
ostrosłupa 

• zna pojęcia: 
wysokość 
ostrosłupa, 
wysokość ściany 
bocznej, 
wysokość 

• umie rysować 
ostrosłup w 
rzucie 
równoległym 

• umie wyznaczyć 

wysokość 
ostrosłupa 
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podstawy 

4.2 Pole 
powierzchni 
ostrosłupa 

• umie wskazać 
wysokość ściany 
bocznej ostrosłupa 

• zna wzór na 
obliczanie pola 
powierzchni 
całkowitej 
ostrosłupa 

• zna zasadę 
obliczania pola 
powierzchni 
ostrosłupa na 
podstawie siatki 

• umie dopasować 
siatkę ostrosłupa 
do jego modelu 

• rysuje siatkę 
ostrosłupa 

• rozpoznaje siatkę 

ostrosłupa 

• oblicza pole 
powierzchni 
narysowanego 
ostrosłupa 
prawidłowego 

• oblicza pole 
powierzchni 
ostrosłupa 
prawidłowego, 
gdy dane są 
krawędź 
podstawy i 
wysokość ściany 
bocznej 

• oblicza pole 
powierzchni 
ostrosłupa 

• oblicza pole 
powierzchni 
ostrosłupa, z 
wykorzystaniem 
twierdzenia 
Pitagorasa 

• oblicza pole 
powierzchni 
ostrosłupa, z 
wykorzystaniem 
własności trójkąta 
równobocznego 

• rozwiązuje zadania 

tekstowe związane 

z polem 
powierzchni i 
wymagające 
przekształceń 
wzorów 
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4.3 Objętość 
ostrosłupa 

• umie wskazać 
wysokości na 
rysunku 
ostrosłupa 

• zna wzór na objętość 

ostrosłupa 

• umie obliczyć 
objętość ostrosłupa 
przy danym polu 
podstawy i 
wysokości 
ostrosłupa 

• umie obliczyć 
objętość 
ostrosłupa z 
wykorzystaniem 
danych na 
rysunku 

• umie obliczyć 
objętość 
ostrosłupa, z 
wykorzystanie
m 

własności 
trójkątów 
prostokątnych 

• oblicza objętość 
czworościanu 
foremnego 

• rozwiązuje 
zadania tekstowe 
związane z 
objętością 
ostrosłupa (w 
kontekście 
praktycznym) 

• rozwiązuje 
zadania tekstowe 
związane z 
objętością 
ostrosłupa, 
wymagające 
przekształceń 
wzorów 

• rozwiązuje 
zadania 
tekstowe 
związane z 
objętością 
ostro- 

słupa, w których 
długości 
odcinków są 
wyrażone za 
pomocą 
zmiennej 

4.4 Pole 
powierzchni 

i objętość 
ostrosłupa 

• rozróżnia pojęcia: 
pole powierzchni, 
objętość 
ostrosłupa 

• zna jednostki pola 
powierzchni i 
objętości 

• umie zapisać 
objętość i pole 
powierzchni w 
odpowiedniej 
jednostce 

• umie wskazać na 

rysunku odcinki 

w trójkącie 
prostokątnym 
potrzebne do 
obliczenia pola 
powierzchni lub 
objętości 
ostrosłupa 

• rozwiązuje 
nieskomplikowan
e zadania 
tekstowe 
związane z 
objętością i 
polem 

powierzchni 
ostrosłupa 

• stosuje 
twierdzenie 
Pitagorasa do 
wyznaczania 
długości 
odcinków 
potrzebnych do 
obliczenia 
objętości i pola 
powierzchni 
ostrosłupa 

• rozwiązuje 
zadania 
tekstowe 
związane z 
objętością i 
polem 

powierzchni 
ostrosłupa 

• rozwiązuje 
zadania tekstowe, 
w których 
występują 
objętość i pole 
powierzchni 

ostrosłupa, 
wymagające 
przekształceń 
wzorów 

· 
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DZIAŁ 5. Powtarzamy, utrwalamy 
 Uczeń: 

5.1 Liczby 
wymierne 

• zna zasady 
zapisywania liczb 
w systemie 
rzymskim 

• umie zapisać 

i odczytać liczby 
w zakresie 
3000, 

w systemie rzymskim 

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

• zna pojęcia: 
liczby naturalne, 
liczby całkowite, 
liczby wymierne 

• zna zasady 
wykonywania 
działań na liczbach 
całkowitych 

• umie wskazać 
liczby przeciwne i 
liczby odwrotne 

• przedstawia    
liczby w systemie 
rzymskim, w 
zakresie 3000, 
zapisane w 
systemie 
dziesiątkowym 

• przedstawia 
liczby w systemie 
dziesiątkowym, 
w zakresie 3000, 
zapisane 

w systemie 
rzymskim 

• umie wskazać 
liczby pierwsze i 
liczby złożone 

• oblicz NWW i 
NWD 

liczb dwucyfrowych 

• wykonuje proste, 
łączne działania 
na liczbach 
całkowitych 

• dodaje, 
odejmuje, mnoży 
i dzieli ułamki 
zwykłe 

• rozkłada liczby 
na 

czynniki pierwsze 

• oblicz NWW i 
NWD 

liczb 

• zamienia ułamki 
zwykłe na 
ułamki 
dziesiętne i 
odwrotnie 

• wykonuje 
łącz- ne 
działania na 

ułamkach 
zwykłych i 
ułamkach 
dziesiętnych 

• oblicza wartość 
bezwzględną w 
prostych 
przykładach 

• porównuje liczby 
wymierne 
zapisane w 
różnych 
postaciach 

• zaznacza na osi 
liczbowej zbiór 
liczb 
spełniających 
określone warunki 

• wykonuje łączne 
działania na 
ułamkach 
zwykłych i 
ułamkach 
dziesiętnych, z 
użyciem 
nawiasów 

• rozwiązuje 
zadania tekstowe 
o podwyższonym 
stopniu trudności, 
z zastosowaniem 
cech podzielności 
liczb 
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 • dodaje, odejmuje, 
mnoży i dzieli 
ułamki zwykłe w 
prostych 
przykładach 

• dodaje, odejmuje, 
mnoży i dzieli 
ułamki dziesiętne w 
prostych 
przykładach 

• zaznacza liczby 
całkowite na osi 
liczbowej 

• zna kolejność 
wykonywania 
działań 

• zna zasadę 
zaokrąglania liczb 
naturalnych 

• zna pojęcie wartości 

bezwzględnej liczby 

• dodaje, 
odejmuje, mnoży 
i dzieli ułamki 
dziesiętne 

• oblicza odległość 
liczb całkowitych 
zaznaczonych na 
osi liczbowej 

• oblicza wartości 
wyrażeń 
arytmetycznych 

• zaokrągla ułamki 

dziesiętne 

• rozwiązuje 
proste zadania 
z 
wykorzystanie
m cech 
podzielności 
liczb 
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5.2 Działania na 
liczbach 
rzeczywistych 

• oblicza kwadraty 
i sześciany liczb 
całkowitych 

• zapisuje iloczyn 

i iloraz 
jednakowych 
czynników w 
postaci potęgi 

• zapisuje potęgę 
potęgi w postaci 
jednej potęgi 

• zna własności 
potęg o 
jednakowych 
podstawach 

• oblicza pierwiastki 
kwadratowe i 
pierwiastki 
sześcienne liczb 
całkowitych 
dodatnich 

• oblicza 
kwadraty i 
sześciany 
liczb 
wymiernych 

• mnoży i dzieli 
potęgi o 
wykładnikach 
całkowitych 
dodatnich 

• mnoży potęgi o 
różnych 
podstawach 

i jednakowych 
wykładnikach 
całkowitych 
dodatnich 

• podnosi potęgę do 

potęgi 

• oblicza 
pierwiastek z 
iloczynu i ilorazu 
dwóch liczb 

• mnoży i dzieli 
pierwiastki tego 
samego stopnia 

 

 

• oblicza potęgi liczb 

wymiernych 

• stosuje wzory na 
potęgi do zapisu 
liczby w 
najprostszej 
postaci 

• zapisuje i 
odczytuje liczby w 
notacji 
wykładniczej a · 
10k, gdy k jest 
liczbą całkowitą 

• wyłącza liczbę 
przed 

znak pierwiastka 

• stosuje 
własności 
pierwiastków w 
obliczaniu 
wartości 
wyrażeń 

• wykonuje działania 
na potęgach (o 
podwyższonym 
stopniu trudności) 

• stosuje notację 
wykładniczą do 
rozwiązywania 
zadań związanych 
z naukami 
przyrodniczymi 

• wykonuje 
działania z 
pierwiastkami, 
wymagające 
trudniejszych 
obliczeń w 
przykładach 

• stosuje 
własności potęg 
do uzasadniania 
podzielności 
liczb naturalnych 

• umie wskazać 
ostatnią cyfrę 
liczby 
zapisanej w 
postaci potęgi, 
np. 7175 
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 • zna własności 
pierwiastków 

 • porównuje 
potęgi o 
różnych 
wykładnikach 
dodatnich 

i jednakowych 
podstawach 

• porównuje 
potęgi o takich 
samych 
wykładnikach 
naturalnych i 
różnych 
podstawach 

• porównuje 
wartość 
wyrażenia 
arytmetycznego 
zawierającego 
pierwiastki z daną 
liczbą wymierną, 
np.: 

Wyznacz liczbę 
całkowitą x – taką, 

że x ≤ √141 ≤ x + 1. 

 

5.3 Wyrażenia 
algebraiczne i 
równania 

• zna pojęcia: 
wyrażenie 
algebraiczne, 
jednomian, suma 
algebraiczna, 
wyrazy podobne 

• dodaje i odejmuje 
proste wyrażenia 
algebraiczne 

• oblicza wartość 
liczbową prostego 
wyrażenia 
algebraicznego 

• umie zapisać 
proste wyrażenie 
algebraiczne 

• umie sprawdzić, 
czy dana liczba jest 
rozwiązaniem 

• mnoży i dzieli 
jednomianu 
przez sumę 
algebraiczną 

• umie 
przekształcać 
proste 
wyrażenia 
algebraiczne 

• oblicza wartość 
wyrażenia 
algebraicznego 

• rozwiązuje 
równania 
metodą równań 
równoważnych 

• opisuje, za 
pomocą 
równania, prostą 

• oblicza wartość 
wyrażenia 
algebraicznego 
dla liczb 
wymiernych 

• zapisuje zadania 
tekstowe za 
pomocą 
wyrażenia 
algebraicznego 

• rozwiązuje 
rozbudowane 
równania, w 
których 
występują 
nawiasy 

• umie dokonać 
pełnej analizy 
zadania 

• przekształca 
rozbudowane 
wyrażenia 
algebraiczne 

• sprowadza 
wyrażenie 
algebraiczne do 
najprostszej 
postaci i oblicza 
jego wartość dla 
liczb 
zawierających 
pierwiastki 

• przekształca 
wzory: 
matematyczne, 
fizyczne i 
chemiczne 

• rozwiązuje 

• umie uzasadnić, 
że dana liczba 
jest lub nie jest 
rozwiązaniem 
danego 
równania 

• używa symboli i 
języka 
matematyczneg
o do opisu 
zależności 
między 
wielkościami 
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równania 

• rozwiązuje proste 
równanie metodą 
równań 
równoważ- nych 

sytuację zapisaną 
słownie lub 
przedstawioną na 
rysunku 

tekstowego 

• rozwiązuje 
zadania tekstowe 
za pomocą 
równań 

• sprawdza 
rozwią- zanie 
równania 

z warunkami 
zadania 

zadania tekstowe 
metodą równań 
(osadzone w 
kontekście 
praktycznym) 

5.4 Figury 
geometryczne 
na 
płaszczyźnie 

• zna rodzaje kątów 

ze względu na miarę 

• zna cechy 
przystawania 
trójkątów 

• stosuje 
przekształcenie 
wzoru na pole 
trójkąta do 
obliczenia jednej 
z jego wysokości 

• rozwiązuje 
zadania 
wymagające 
uzasadnienia 
własności danego 
wielokąta 

• uzasadnia 
prawdziwość 
podanych 
wzorów 
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 • umie wskazać kąty: 
przyległe, 
odpowiadające, 
wierzchołkowe i 
naprzemianległe 

• zna warunek 
istnienia trójkąta 

• zna własności 
trójkąta 
prostokątnego 

• zna własności 
trójkąta 
równobocznego 

• rozumie twierdzenie 

Pitagorasa 

• zna wzory na 
obliczanie obwodów 
trójkątów i 
czworokątów 

• zna wzory na 
obliczanie pola 
trójkąta i 
czworokątów 

• oblicza pole 
równoległoboku o 
danej podstawie i 
podanej 
wysokości 

• oblicza pole 
rombu dwoma 
sposobami 
(wzorem 
wykorzystujący
m długości 
przekątnych 
rombu lub 
wzorem na pole 
równoległoboku) 

• oblicza pole 
trapezu o danych 
długościach 
podstaw 

i wysokości 

• ujednolica 
jednostki 
długości przed 
przystąpieniem 
do obliczeń pola 

• oblicza pola 
czworokątów w 
sytuacjach 
praktycznych 

• oblicza pole 
trapezu, gdy 
znane są jego 
obwód oraz 
długości ramion i 
wysokości 

• oblicza wysokość 
lub długość boku 
równoległoboku o 
danym polu 

• stosuje 
twierdzenie 
Pitagorasa do 

obliczania 
wysokości i 
długości boków 
wielokątów 

• oblicza długość 
boku rombu o 
danej wysokości i 
danym polu 

• stosuje własności 
trójkątów o kątach: 
90°, 45°, 45° i 90°, 
60°, 30°, do 
obliczania pól i 
obwodów 
wielokątów 

• rozwiązuje zadania 
w kontekście 
praktycznym, 
wymagające 
przekształceń 
wzoru na pole lub 
na obwód 
wielokąta 

• rozwiązuje 
zadania 
tekstowe 
związane z 
wielokątami, 
wymagające 
przekształceni
a wzorów 
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5.5 Geometria 
przestrzenn
a 

• rozpoznaje 
graniastosłupy, 
ostrosłupy i bryły 
obrotowe 

• zna własności 
prostopadłościanu 
i sześcianu 

• umie, na podstawie 
modelu lub rysunku, 
wskazać liczbę 
ścian, krawędzi i 
wierzchołków 
graniastosłupów i 
ostrosłupów 

• zna wzory na pole 
powierzchni i na 
objętość 
graniastosłupa 

• umie obliczyć 
np.: liczbę 
krawędzi 
ostrosłupa, jeśli 
dana jest liczba 
jego 
wierzchołków, 
liczbę boków 
podstawy 
graniastosłupa, 

jeśli dana jest 
liczba wszystkich 
krawędzi 

• oblicza pola 
powierzchni i 
objętości 
graniastosłupów 

• oblicza pola 
powierzchni i 
objętości 
ostrosłupów 

• oblicza pola 
powierzchni i 
objętości 
graniastosłupów 

z 
zastosowaniem 
twierdzenia 
Pitagorasa 

• oblicza pola 
powierzchni i 
objętości 
ostrosłupów z 
zastosowaniem 
twierdzenia 
Pitagorasa 

• oblicza pole 
powierzchni i 
objętość bryły 
zbudowanej 

z 
graniastosłupów 
i ostrosłupów 

• rozwiązuje zadania 
wymagające 
przekształcenia 
wzorów na pole 
powierzchni i na 
objętość 
graniastosłupów i 
ostrosłupów 

• oblicza pola 
powierzchni i 
objętości 
graniastosłupó
w 

i ostrosłupów 

w zadaniach 
praktycznych o 
podwyższony
m stopniu 
trudności 

 • zna wzory na pole 
powierzchni i na 
objętość 
ostrosłupa 
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5.6 Oś liczbowa. 
Układ 
współrzędnyc
h 

• zna własności 
prostokątnego 
układu 
współrzędnych 

• umie odczytać 
współrzędne 
punktu 
zaznaczonego 

w układzie 
współrzędnych 

• umie zaznaczyć 
punkt o podanych 
współrzędnych 

• umie wyznaczyć 
współrzędne 
środka odcinka 

• umie określić 
długość odcinka, 
którego końce 
mają równe 
odcięte lub 
rzędne 

• rysuje wielokąt, 
którego 
wierzchołki są 
punktami 
kratowymi 

• umie wyznaczyć 
współrzędne 
punktu 
kratowego, który 
jest 
wierzchołkiem 
wielokąta 

• oblicza pola 

i obwody 
trójkątów i 
czworokątów, 
gdy 

dane są 
współrzędne ich 
wierzchołków 

• oblicza pole 
wielokąta poprzez 
dopełnienie go do 
figury, której pole 
potrafi obliczyć 

• oblicza pole 
wielokąta w 
sytuacjach 
praktycznych 

• stosuje 
twierdzenie 
Pitagorasa do 
obliczania 
długości 
odcinków 

• rozwiązuje 
zadania 
tekstowe 
wymagające 
rozpatrzenia 
kilku możliwości 
rozwiązań 

5.7 Statystyka i 
rachunek 
prawdopodob
ieństwa 

• zna sposoby 
przedstawiania i 
porządkowania 
danych 
statystycznych 

• umie odczytać 
informacje z tabeli, 
diagramu 
słupkowego i 
wykresu 
punktowego 

• umie podać 
przykład 
doświadczenia 
losowego 

• rozumie pojęcia: 
zdarzenie 
elementarne, 

• odczytuje 
potrzebne 
informacje z 
tabel, diagramów 
i wykresów 

• oblicza liczbę 
zdarzeń 
elementarnych 
sprzyjających 
zdarzeniu w 
prostych 
doświadczeniach 
losowych 

• oblicza średnią 
arytmetyczną 
liczb 
wymiernych 

• analizuje 
informacje 

odczytane z 
wykresu 

• rozwiązuje 
zadania 
zawierające 

szczegółowe 
pytania dotyczące 
przedstawionych 
danych 
statystycznych 

• stosuje wzór na 
obliczanie 
prawdopodobieńs
twa zdarzeń 

• rozwiązuje 
zadania z 

• umie odczytać 

i przeanalizować 
informacje z 
dwóch wykresów 
liniowych 
przedstawionych 
na jednym 
układzie 
współrzędnych 

• oblicza 
prawdopodobieńst
wo zdarzenia, 
którego wyniki są 
przedstawione 
różnymi 
sposobami, np.: za 
pomocą tabeli 
liczebności, tabeli 
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częstość 
występowania 
zdarzeń 

i prawdopodobie- 
stwo zdarzenia 

• zna wzór na 
obliczanie 
prawdopodobieńst
wa zdarzenia 

wykorzystaniem 
średniej 
arytmetycznej 
liczb 

częstości, 
diagramów: 
słupkowych, 
kołowych 
procentowych 

 • oblicza 
prawdopodobieństw
o zdarzeń w 
doświadczeniach 
losowych 
polegających na 
rzucie monetą, 
rzucie kostką lub 
losowaniu kul 

• oblicza średnią 
arytmetyczną 
liczb całkowitych 
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5.8 Praktyczne 
zastosowania 
matematyki 

• rozumie pojęcie skali 

• rozróżnia, czy dany 
obiekt został 
powiększony czy 
zmniej- szony 

• zna pojęcie procentu 

• umie podać 
przykłady 
zastosowania 
procentów w życiu 
codziennym 

• umie zamienić 
procent, wyrażony 
liczbą naturalną, na 
ułamek 

• zamienia liczbę na 

procent 

• zna pojęcie proporcji 

• umie wskazać 
wyrazy skrajne i 
wyrazy środkowe 

• zna wzór na 
prędkość 

• określa 
skalę 

na mapie 

• zamienia 
procent 

na ułamek 

• zamienia 
liczbę 

na procent 

• oblicza 
procent 

danej 
liczby 

• oblicza, jakim 
procentem jednej 
liczby jest druga 
liczba 

• wyznacza    
liczbę na 
podstawie 
danego jej 
procentu (w 
prostych 
obliczeniach) 

• rozwiązuje 
proste zadania 
tekstowe z 
wykorzystanie
m 

procent–obniżki i 
podwyżki cen 

• rozwiązuje 
nieskomplikowa

• stosuje skalę do 
obliczania 
rzeczywistej 
odległości na 
mapie 

• umie obliczyć 
drogę i czas, 
przekształcając 
wzór na prędkość 

• stosuje metodę 
proporcji do 
obliczeń w 
zadaniach 
tekstowych 

• rozwiązuje 
zadania 
tekstowe, w 
których 
występują 
procenty 

• rozwiązuje 
zadania tekstowe 
związane z 
oprocentowaniem 

• rozwiązuje 
zadania 
tekstowe na 
prędkość, 
drogę 

i czas, 
wymagające 
zamiany 
jednostek 

• rozwiązuje 
zadania z 
wykorzystanie
m 
skomplikowan
ych obliczeń 
procentowych 
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ne równania 
metodą 
proporcji 

DZIAŁ 6. Okrąg i koło  
Uczeń: 
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6.1 Koła i okręgi • zna pojęcia: koło, 

okrąg 

• umie narysować 
promień, 
cięciwę i 
średnicę 

• rozumie 
położenie dwóch 
okręgów 
względem siebie 

• zna wzajemne 
położenie prostej i 
okręgu 

• umie wskazać 
styczną do okręgu 

• umie obliczyć 
odległość między 
środkami dwóch 
okręgów na 
podstawie 
rysunków 

• umie zastosować 
własność stycznej 
do okręgu 
(prostopadła do 
promienia 
poprowadzonego 
do punktu 
styczności) 

• umie określić 
położenie dwóch 
okręgów na 
podstawie 
odległości między 
ich środkami i 
długością 
promienia 

• rozwiązuje   
zadania z 
zastosowaniem 
wzajemnego 
położenia dwóch 
okręgów 

 

6.2 Długość 
okręgu 

• zna wzór na długość 

okręgu 

• zna przybliżoną 
wartość liczby π 

• oblicza długość 
okręgu, którego 
promień jest 
liczbą naturalną 

• oblicza długość 
okręgu, gdy dany 
jest jego promień 
lub jest podana 
jego średnica 

• oblicza promień 
okręgu, mając 
dany jego obwód 

• rozwiązuje 
zadania z 
zastosowaniem 
wzoru na długość 
okręgu 

• oblicza obwody 

figur zbudowanych 

z łamanych, 
okręgów i 
podokręgów 

 

6.3 Pole koła • zna wzór na pole 

koła 

• umie obliczyć pole 
koła, gdy dany jest 
jego promień 
wyrażony liczbą 
naturalną 

• umie obliczyć 
pole koła, gdy 
dany jest jego 
promień 

• umie wyznaczyć 
promień koła ze 
wzoru na jego 
pole 

• oblicza pole koła, 
wyznaczając 
pro- mień z jego 
obwodu 

• stosuje wzór na 
pole koła w 
zadaniach 
praktycznych 

• oblicza pola figur 

zbudowanych 
z łamanych, 
kół i półkoli 

• oblicza pola figur 

zbudowanych 

z łamanych, kół 
i półkoli, 
wymagających 
skomplikowanyc
h obliczeń 



25 

6.4 Pierścień 
kołowy 

• umie narysować 

pierścień kołowy 

• umie wskazać 
promień 
pierścienia 
kołowego 

• oblicza pole 
narysowanego 
pierścienia 

• rozwiązuje 
zadania 
tekstowe z 
zastosowaniem 
pola pierścienia 

• rozwiązuje 
zadania tekstowe 
wymagające 
przekształcenia 
wzorów 

 

6.5 Okrąg, koło i 
pierścień 
kołowy – 
zadania z 
kontekstem 
realistycznym 

• zna pojęcia: 
ostrosłup, 
wierzchołki 
podstawy, 
wierzchołek 
ostrosłupa, 
podstawa, 
krawędź 
podstawy, ściana 
boczna, krawędź 
boczna ostrosłupa 

• zna różnice między 

graniastosłupe
m a 
ostrosłupem 

• umie określić 
wielokąt, który 
jest w podstawie, 
liczbę ścian, 
krawędzi 
podstaw 

i krawędzi 
bocznych 
ostrosłupów na 
pod- stawie 
rysunku 

• wskazuje 
ostrosłupy w 
zbiorze figur 
przestrzennych 

• zna zależność 
między 
wielokątem w 
podstawie a 
liczbą ścian 
bocznych, liczbą 
krawędzi 
bocznych i 
krawędzi 
podstawy 

• określa liczbę 
krawędzi 
bocznych 
ostrosłupa o 
danej podstawie 

• oblicza sumę 
długości krawędzi 
ostrosłupa 
prawidłowego 
pokazanego na 
rysunku 

  

DZIAŁ 7. Symetrie  
Uczeń: 

7.1 Symetralna 
odcinka 

• zna pojęcie 
symetralnej 
odcinka 

• zna własności 
symetralnej 
odcinka 

• umie skonstruować 

• dzieli odcinek na 4 

lub na 8 części 

• umie zbudować 
trójkąt 

• stosuje własności 
symetralnej 
odcinka do 
rozwiązywania 
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symetralną 
odcinka 

równoramienny o 
danej wysokości 

zadań 
konstrukcyjnych 

7.2 Dwusieczna 
kąta 

• zna pojęcie 
dwusiecznej 
kąta 

• zna własności 
dwusiecznej 
kąta 

• umie skonstruować 

dwusieczną kąta 

• umie zbudować 
dwusieczne 
kątów 
dowolnego 
trójkąta 

• dzieli kąt na 4 kąty 

o równych miarach 

• buduje kąt, np.: 
15°, 

30°, 135° 

• oblicza miary 
kątów wielokąta z 
wykorzystaniem 
własności 
dwusiecznej kąta 

 

7.3 Symetria 
względem 
prostej 

• zna pojęcie 
symetrii względem 
danej prostej 

• rozpoznaje figury 
symetryczne 
względem danej 
prostej 

• zna własności 
punktów 
symetrycznych 
względem danej 
prostej 

• konstruuje figury 
symetryczne 
względem danej 
prostej 

• wyznacza prostą, 
względem której 
figury są 
symetryczne 

 

7.4 Figury 
osiowosy- 
metryczne 

• zna pojęcie osi 
symetrii 

• umie wskazać figury 

osiowosymetryczne 

• umie narysować oś 
symetrii, np.: 
prostokąta, 
kwadratu, trójkąta 
równobocznego 

• umie narysować 
oś symetrii danej 
figury 

• umie podać 
liczbę osi 
symetrii danej 
figury 

• umie podać 
przykład figury o 
określonej liczbie 
osi symetrii 
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7.5 Symetria 
względem 
punktu 

• zna pojęcia: 
symetria względem 
punktu, środek 
symetrii 

• umie wskazać pary 
figur 
symetrycznych 
względem danego 
punktu 

• zna własności 
punktów 
symetrycznych 
względem 
danego punktu 

• rysuje figury 
symetryczne 
względem 
określonego 
punktu 

• umie wyznaczyć 
środek symetrii, 
względem 
którego punkty są 
symetryczne 

• rozwiązuje 
zadania z 
zastosowaniem 
własności 
symetrii 
względem punktu 

 

7.6 Figury 
środkowosy- 
metryczne 

• zna pojęcie środka 

symetrii figury 

• umie wskazać 
figurę 
środkowosymet- 
ryczną 

• podaje przykłady 
liter i cyfr, które 
mają środek 
symetrii 

• rysuje figury 
środkowosymetr
yczne 

• podaje przykłady 
figur, które mają 
więcej niż jeden 
środek symetrii 

  

7.7 Symetria 
względem osi 
układu 
współrzędnych 

• umie wskazać 
punkty 
symetryczne 
względem danej 
osi układu 
współrzędnych 

• wyznacza punkty 
symetryczne 
względem osi 
układu 
współrzędnych 

• określa 
współrzędne 
punktów 
symetrycznych 
względem osi 
układu 
współrzędnych 

• oblicza długość 
odcinka, którego 
końce są 
symetryczne 
względem jednej 
z osi układu 
współrzędnych 

• wyznacza 
współrzędne 
wierzchołków 
wielokąta, w 
którym jedna z 
osi układu 
współrzędnych 
jest osią symetrii 
tego wielokąta 

• stosuje własności 
symetrii względem 
osi układu 
współrzędnych do 
rozwiązywania 
zadań o 
podwyższonym 
stopniu trudności 
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7.8 Symetria 
względem 
początku 
układu 
współrzędnyc
h 

• rozumie pojęcie 
punktów 
symetrycznych 
względem 
początku układu 
współrzędnych 

• określa 
współrzędne 
punktu 
symetrycznego do 
danego względem 
początku układu 
współrzędnych 

 

 

 

 

• umie wskazać 
pary punktów 
symetrycznych 
względem 
początku układu 
współrzędnych 

• umie wyznaczyć 
figurę 
symetryczną do 
danego 
wielokąta, 
względem 
początku układu 
współrzędnych 

• wyznacza 
współrzędne 
wierzchołków 
wielokąta, w 
którym początek 
układu 
współrzędnych 
jest środkiem 
symetrii tego 
wielokąta 

• stosuje 
własności 
symetrii 
względem 
początku układu 
współrzędnych 

do rozwiązywania 
zadań o 
podwyższonym 
stopniu trudności 

 

 DZIAŁ. 8 Zaawansowane metody zliczania i rachunek prawdopodobieństwa  

Uczeń: 

8.1 Reguła 
mnożenia 

• zna regułę mnożenia 

• rozumie sposób 
stosowania reguły 
w opisanych 
sytuacjach 

• umie zastosować 
regułę mnożenia 
do obliczania par 
elementów o 
podanych 
własnościach (w 
prostych 
sytuacjach) 

• umie 
zastosować 
regułę 
mnożenia do 
obliczania 
liczby 
wszystkich 
liczb o 
podanych 

własnościach, 
np.: liczb 
trzycyfrowych 
podzielnych 
przez 11 

• stosuje regułę 
mnożenia do 
obliczania liczby 
możliwych 
elementów w 
trudniejszych 
zadaniach 

• stosuje regułę 
mnożenia 
elementów 

w sytuacjach 
wymagających 
rozpatrzenia kilku 
możliwości 

• rozwiązuje 
zadania 
tekstowe z 
zastosowanie
m reguły 
mnożenia (o 
podwyższony
m stopniu 
trudności) 
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• stosuje regułę 
mnożenia do 
obliczania par 
elementów 

w sytuacjach 
wymagających 
rozważenia kilku 
przypadków 

8.2 Reguła 
dodawania 

• zna regułę 
dodawania 

• umie zastosować 
regułę mnożenia 
do obliczania par 
elementów o 
podanych 
własnościach (w 
prostych 
sytuacjach) 

• stosuje regułę 
dodawania do 
określenia liczby 
możliwych 
elementów 

• stosuje różne 
metody, w tym 
regułę 
dodawania, do 
obliczania liczby 
możliwych 
elementów 

w zadaniach 

 

8.3 Obliczanie 
prawdopodo
bieństw 
zdarzeń 

• zna wzór na 
obliczanie 
prawdopodobieńst
wa zdarzeń 

• umie obliczyć 
prawdopodobieńst
wo zdarzeń, np. 
przy rzucie kostką 
sześcienną lub 
dwukrotnym rzucie 
monetą 

• umie określić 
liczbę zdarzeń 
elementarnych 

• umie określić 
liczbę zdarzeń 
sprzyjających 
danemu 
zdarzeniu 
losowemu 

• oblicza 
prawdopodobieńs
two zdarzeń w 
prostych 

• oblicza 
prawdopodobień
stwo zdarzeń 
określonych w 
typowych 
zadaniach 

• oblicza 
prawdopodobieńst
wo, stosując znane 
i własne sposoby 
obliczeń 
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doświadczeniach 
losowych 

 



Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie 7 obowiązujące w Szkole Podstawowej                          
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce, opracowane na podstawie                      

programu nauczania w klasach 4-8 wydawnictwa MAC (autor:  J. Borzyszkowska,                    
M. Stolarska-Walkowiak, M. Czajkowska). 

 
Temat: 

Wymagania na ocenę 

dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą 

DZIAŁ 1. LICZBY 
Uczeń: 

1.1 Zapis liczb 
w systemie 
rzymskim 

– zna znaki stosowane 

– w zapisie liczb w systemie 

rzymskim 

– zna zasady zapisywania liczb  

w systemie rzymskim 

– odczytuje liczby w zakresie do 

3000 zapisane w systemie 

rzymskim 

– odczytuje w systemie 

rzymskim liczby zapisane 

w systemie dziesiątkowym 

w zakresie do 3000 

– przedstawia liczby               

w systemie dziesiątkowym 

w zakresie do 3000 

zapisane w systemie 

rzymskim 

– przedstawia liczby              

w systemie rzymskim       

w zakresie do 3000 

zapisane w systemie 

dziesiątkowym 

– zapisuje liczby w systemie 

rzymskim, które spełniają 

określone warunki 

– rozwiązuje zadania – 

zagadki                      

z zastosowaniem 

liczb zapisanych      

w systemie rzymskim 

 

1.2 Dzielniki 
i wielokrotności. 
Podzielność liczb 

– zna pojęcia wielokrotność             

i dzielnik liczby naturalnej 

– potrafi podać dzielniki liczby 

naturalnej 

– zapisuje wielokrotności danej 

liczby 

– rozpoznaje wielokrotności danej 

liczby 

– zna cechy podzielności liczb 

przez 2, 3, 4, 5, 9, 10, 25, 100 

– umie zapisać wszystkie 

dzielniki danej liczby 

– potrafi wypisać wszystkie 

np. trzycyfrowe 

wielokrotności liczb 

– rozpoznaje liczby 

podzielne przez 2, 3, 4, 5, 

9, 10, 25, 100 

– podaje przykłady liczb        

o wskazanej liczbie 

– podaje przykłady liczb 

podzielnych jednocześnie 

przez kilka z liczb: 2, 3, 4, 

5, 9, 10, 25,100 np. przez 

12, 15 

– ustala, nie wykonując 

dzielenia, dzielniki liczb 

będących wynikiem 

podanych działań 

– umie zapisać wynik 

dzielenia z resztą 

liczby a przez liczbę 

b w postaci               

a = b ∙ q + r 

– stosuje wiadomości  

o podzielności               

i wielokrotności do 

rozwiązywania zadań 

w kontekście 

praktycznym 

 



dzielników 
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– umie podać 

przykłady liczb 

podzielnych przez 2, 

3, 4, 5, 9, 10, 25, 100 

spełniających 

dodatkowe warunki 

 

1.3 Liczby pierwsze 

i liczby złożone 
– zna pojęcie liczby pierwszej       

i liczby złożonej 

– podaje przykłady liczb 

pierwszych 

– potrafi ze zbioru liczb wybrać 

liczbę pierwszą 

– rozkłada liczbę złożoną 

dwucyfrową na czynniki 

pierwsze 

– rozkłada liczby złożone 

wielocyfrowe na czynniki 

pierwsze wyznacza NWD  

i NWW podanych par liczb 

– uzasadnia, że dana liczba 

jest złożona 

– rozwiązuje zadania               

z zastosowaniem 

własności liczb pierwszych 

– potrafi wykazać, że 

dane liczby są 

względnie pierwsze 

– wyznacza liczby, 

które spełniają 

określone             

w zadaniu 

warunki np. 

iloczyn 

najmniejszej 

liczby k i danej 

liczby jest 

kwadratem liczby 

naturalnej 
1.4 Liczby całkowite 

i działania 
na liczbach 
całkowitych 

– rozumie pojęcie liczba 

nieujemna, liczba niedodatnia 

– podaje przykłady liczb 

przeciwnych 

– wykonuje proste działania na 

liczbach całkowitych 

– ustala znak iloczynu kilku 

czynników bez wykonywania 

mnożenia 

– ustala znak ilorazu bez 

wykonywania dzielenia 

– rozumie różnicę między 

znakiem odejmowania,                 

a znakiem liczby 

– porównuje liczby całkowite 

– wykonuje działania na 

liczbach całkowitych, 

wykorzystując własność 

liczb przeciwnych 

– porównuje wyniki działań 

na liczbach całkowitych 

– oblicza średnią 

arytmetyczną liczb 

całkowitych 

– rozwiązuje zadania 

tekstowe z zastosowaniem 

liczb całkowitych 

– oblicza iloczyny kolejnych 

liczb całkowitych 

spełniających określone 

warunki 

– wykonuje działania na 

liczbach całkowitych,          

w których występują 

nawiasy 

– określa reguły, 

według których 

zapisane są liczby 

całkowite 

– biegle wykonuje 

działania na liczbach 

całkowitych 
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1.5 Rozwinięcie 

dziesiętne 
– zamienia ułamki zwykłe na 

ułamki dziesiętne przez 

rozszerzenie mianownika do 

potęgi liczby 10 

– rozpoznaje ułamek, który ma 

rozwinięcie dziesiętne 

nieskończone 

– zapisuje okres ułamka na 

podstawie rozwinięcia 

dziesiętnego nieskończonego 

– zamienia ułamki zwykłe na 

dziesiętne, dzieląc licznik 

przez mianownik 

– porównuje ułamki zwykłe  

z ułamkami dziesiętnymi 

– poprawnie zapisuje okres 

w rozwinięciu dziesiętnym 

nieskończonym ułamka 

– zamienia dowolną metodą 

ułamki zwykłe na ułamki 

dziesiętne 

– określa długość okresu 

rozwinięcia dziesiętnego 

ułamka 

– umie podać cyfrę 

znajdującą się na 

wskazanym miejscu 

po przecinku 

rozwinięcia 

dziesiętnego 

nieskończonego 

danego ułamka 

 

1.6 Szacowanie. 

Zaokrąglanie liczb 
– zna zasady zaokrąglania liczb 

– zaokrągla ułamki dziesiętne 

– rozumie konieczność 

zaokrąglania liczb 

– podaje przykłady szacowania 

przydatne w życiu codziennym 

– zaokrągla ułamki 

dziesiętne do ustalonego 

rzędu 

– szacuje wyniki prostych 

działań 

– potrafi zaokrąglać wyniki 

działań zgodnie                   

z poleceniami w zadaniu 

– szacuje wyniki bez 

wykonywania obliczeń 

– rozwiązuje zadania 

tekstowe, osadzone 

w kontekście 

praktycznym, 

wymagające 

szacowania                     

i zaokrąglania liczb 

 

1.7 Odległość liczb 

na osi liczbowej. 
Wartość 
bezwzględna 

– podaje przykłady liczb 

przeciwnych 

– wyznacza odległość danej 

liczby na osi liczbowej od liczby 

0 

– zna pojęcie wartości 

bezwzględnej 

– zaznacza liczby przeciwne na 

osi liczbowej i zapisuje ich 

odległość od punktu 0 

– oblicza odległość między 

liczbami zaznaczonymi na 

osi liczbowej 

– oblicza wartości 

bezwzględne liczb 

– wykonuje działania            

z wartością bezwzględną 
– wykonuje działania   

z podwójną 

wartością 

bezwzględną 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Temat: 

Wymagania na ocenę 

dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą 

1.8 Liczby wymierne. 

Porównywanie 
liczb wymiernych 

– zna pojęcie liczby wymiernej 

– podaje przykłady liczb 

naturalnych, liczb całkowitych    

i liczb wymiernych 

– podaje przykłady liczb 

nieujemnych i liczb 

niedodatnich 

– zaznacza liczbę wymierną na 

osi liczbowej 

– odczytuje liczbę zaznaczoną na 

osi liczbowej 

– porównuje liczby wymierne 

– porządkuje liczby 

wymierne 

– odczytuje ze zbioru liczb 

zaznaczonego na osi 

liczbowej określone liczby 

– zaznacza na osi liczbowej 

przedziały liczbowe 

– podaje przykłady liczb 

spełniających określone 

warunki np. większa od 

liczby a, ale mniejsza lub 

równa b 

– zaznacza na osi 

liczbowej przedziały 

liczbowe i zapisuje 

za pomocą 

nierówności 

– zaznacza na osi 

liczbowej liczby 

spełniające 

określone warunki 

zapisane słownie 

– zaznacza na osi 

liczbowej 

wszystkie liczby 

spełniające 

określone 

warunki np.         

a < x < b 

1.9 Działania 
na liczbach 
wymiernych 

– wykonuje proste działania na 

liczbach wymiernych 

– zna pojęcie liczby odwrotnej       

i liczby przeciwnej 

– zna kolejność wykonywania 

działań 

– wykonuje obliczenia,              

w których występuje 

jednocześnie ułamek 

zwykły i ułamek dziesiętny 

– wykonuje 

nieskomplikowane 

działania na liczbach 

wymiernych 

– wykonuje łączne działania 

na liczbach wymiernych 

– stosuje kolejność 

wykonywania działań,      

w których występują 

nawiasy 

– zapisuje działanie i oblicza 

jego wartość 

– oblicza średnią 

arytmetyczną liczb 

wymiernych 

– wykonuje działania 

na liczbach 

wymiernych 

zawierające kilka 

nawiasów 

– oblicza wartości 

działań zapisanych  

w postaci ułamków 

piętrowych 

– wykorzystuje 

działania 

– na liczbach 

wymiernych do 

rozwiązywania 

zadań 

problemowych 
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DZIAŁ 2. PROCENTY 
Uczeń: 

2.1 Procenty a ułamki – podaje przykłady zastosowania 

procentów w życiu codziennym 

– odczytuje procent zamalowanej 

figury 

– przedstawia część wielkości 

jako procent tej wielkości 

– zapisuje dany procent w postaci 

ułamka zamienia ułamki 

dziesiętne na procenty 

– zamienia ułamki zwykłe              

o mianowniku np. 5, 50, 250 na 

procenty 

– zamienia ułamki na 

procenty 

– zapisuje liczby w postaci 

procentu w prostym 

zadaniu tekstowym 

– zamienia procenty na 

ułamki 

– korzystając z danych        

w zadaniach tekstowych, 

przedstawia część 

wielkości w postaci 

procentu i odwrotnie 

– porównuje ułamki                  

z liczbami zapisanymi          

w postaci procentów 

– zamienia promil na 

liczbę 
 



2.2 Obliczanie procentu 

danej liczby 
– oblicza procent danej liczby 

naturalnej 

– rozumie pojęcia podwyżka o 

dany procent i obniżka o dany 

procent 

– oblicza procent danej 

liczby 

– oblicza podwyżkę o dany 

procent i obniżkę o dany 

procent 

– rozwiązuje zadania 

tekstowe, w których 

występują obniżki                 

i podwyżki 

– oblicza procent danej 

liczby w zadaniach 

tekstowych 

– rozwiązuje zadania 

tekstowe, w których 

występują 

wielokrotne podwyżki 

lub obniżki 

– umie zastosować 

procenty i promile 

do zapisywania i 

rozwiązywania 

zadań 

opisujących 

sytuację z życia 

codziennego 
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2.3 Obliczanie liczby 

na podstawie 
danego jej 
procentu 

– wie, jak obliczyć liczbę na 

podstawie danego jej procentu, 

gdy dane są liczby naturalne 

– wyznacza liczbę na podstawie 

danego jej procentu, gdy 

procent jest liczbą naturalną 

– potrafi wyznaczyć liczbę 

na podstawie danego jej 

procentu 

– zna różne metody 

wyznaczania liczby na 

podstawie danego jej 

procentu 

– rozwiązuje 

nieskomplikowane zadania 

tekstowe, w których 

stosuje obliczanie liczby 

na podstawie danego jej 

procentu 

– stosuje różne metody 

wyznaczania liczby na 

podstawie danego jej 

procentu 

– rozwiązuje zadania 

tekstowe, stosując 

obliczanie liczby na 

podstawie danego jej 

procentu 

– rozwiązuje zadania 

tekstowe, które 

wymagają analizy 

podanych informacji 

– rozwiązuje 

nietypowe 

zadania z 

zastosowaniem 

obliczania liczby 

na podstawie 

danego jej 

procentu 



2.4 Obliczanie, jakim 

procentem jednej 
liczby jest druga 
liczba 

– zna zasadę obliczania, jakim 

procentem jednej liczby jest 

druga liczba 

– umie obliczyć, jakim 

procentem jednej liczby 

jest druga liczba 

– rozwiązuje proste zadania 

z wykorzystaniem pojęć: 

brutto, netto, tara 

– umie obliczyć, o ile procent 

wzrosła lub zmalała dana 

liczba 

– rozwiązuje 

nieskomplikowane zadania 

tekstowe na obliczanie, 

jakim procentem jednej 

liczby jest druga liczba 

– rozwiązuje 

trudniejsze zadania 

tekstowe, stosując 

obliczanie, jakim 

procentem jednej 

liczby jest druga 

liczba 

 

2.5 Obliczenia 

procentowe 
w praktyce 

– odczytuje z diagramu 

procentowego potrzebne 

informacje 

– zna pojęcia: brutto, netto, tara 

– analizuje informacje 

odczytane z diagramów 

procentowych 

– stosuje obliczenia 

procentowe do 

rozwiązywania prostych 

zadań w sytuacjach 

praktycznych 

– oblicza odsetki po roku 

czasu oszczędzania 

– oblicza podatek VAT 

– oblicza cenę brutto 

– umie wykonać obliczenia 

procentowe, korzystając   

z diagramów 

– rozwiązuje zadania 

tekstowe                   

z podatkiem VAT 

oraz odsetkami 

– stosuje obliczenia 

procentowe do 

rozwiązywania 

problemów                

w kontekście 

praktycznym 

– rozwiązuje 

zadania o 

podwyższonym 

stopniu trudności, 

w których 

występują 

pojęcia: kapitał, 

lokata, 

procentowanie, 

odsetki 
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DZIAŁ 3. POTĘGI 
Uczeń: 



3.1 Potęga liczby 

wymiernej 
o wykładniku 
naturalnym 

– zapisuje iloczyn jednakowych 

czynników w postaci potęgi      

o wykładniku całkowitym 

dodatnim 

– rozumie pojęcia podstawa 

potęgi i wykładnik potęgi 

– oblicza kwadraty i sześciany 

liczb całkowitych 

– zapisuje liczbę w postaci 

potęgi o podanej 

podstawie 

– zapisuje liczbę w postaci 

potęgi o podanym 

wykładniku 

– oblicza kwadraty                

i sześciany liczb 

wymiernych 

– porównuje liczby zapisane 

w postaci potęg                 

o podstawie całkowitej 

– nie wykonując obliczeń, 

określa znak liczby 

zapisanej w postaci potęgi 

– określa cyfrę jedności 

liczby zapisanej w postaci 

potęgi 

– porównuje liczby zapisane 

w postaci potęg                   

o podstawie wymiernej 

– określa cyfrę 

jedności dowolnej 

liczby zapisanej       

w postaci potęgi 

– wyznacza cyfrę 

jedności liczby 

zapisanej           

w postaci sumy 

potęg 

3.2 Mnożenie i dzielenie 

potęg                           
o jednakowych 
podstawach 

– zna wzory na iloczyn i iloraz 

potęg o jednakowych 

podstawach 

– zapisuje iloczyn potęg                           

o jednakowych podstawach     

w postaci jednej potęgi, gdy 

podstawa jest liczbą całkowitą 

– zapisuje iloraz potęg                           

o jednakowych podstawach             

w postaci jednej potęgi, gdy 

podstawa jest liczbą całkowitą 

– zapisuje w postaci jednej 

potęgi iloczyn potęg                   

o jednakowych 

podstawach 

– zapisuje w postaci jednej 

potęgi iloraz potęg                 

o jednakowych 

podstawach 

– sprowadza do najprostszej 

postaci wyrażenia,                    

w których występuje 

jednocześnie iloczyn             

i iloraz potęg o tej samej 

podstawie 

– zapisuje jednostki długości 

i wagi w postaci potęgi 

liczby 10 

– sprawnie zamienia 

jednostki długości 

oraz masy i zapisuje 

je w postaci potęgi 

liczby 10 

– porównuje wielkie 

liczby i uzasadnia 

odpowiedź 
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3.3 Potęga potęgi – zna wzór na potęgę potęgi 

– zapisuje potęgę potęgi             

w postaci jednej 

potęgi, z 

uwzględnieniem 

znaku podstawy 

potęgi 

– zapisuje potęgę            w 

postaci potęgi potęg 

– zapisuje potęgę iloczynu 

jednomianu jednej zmiennej 

w postaci iloczynów potęg 

– potrafi zapisać na kilka 

sposobów liczbę wyrażoną 

w potędze        w postaci 

potęgi potęg 

– zapisuje w najprostszej 

postaci wyrażenie 

zawierające potęgę 

potęgi, a podstawa jest 

jednomianem jednej 

zmiennej 

– zapisuje potęgę iloczynu 

jednomianu kilku 

zmiennych                  w 

postaci iloczynów potęg 

– zapisuje jednostki 

powierzchni w postaci 

potęgi liczby 10 

– zapisuje jednostki 

objętości w postaci 

potęgi liczby 10 

– porównuje potęgi           

i uzasadnia swój 

wybór 

– rozwiązuje 

zadania 

tekstowe                    

z 

wykorzystaniem 

poznanych 

wzorów na 

potęgi 

– w 

trudniejszych 

przykładach 

porównuje 

potęgi potęg i 

uzasadnia 

swój wybór 

3.4 Mnożenie 
i dzielenie potęg 
o jednakowych 
wykładnikach 

– zna wzory na mnożenie         

i dzielenie potęg                  

o jednakowych 

wykładnikach 

– przedstawia w prostych 

przykładach iloczyn 

potęg o jednakowych 

wykładnikach w postaci 

potęgi iloczynu 

– przedstawia w 

prostych przykładach 

iloraz potęg                      

o jednakowych 

wykładnikach               

w postaci potęgi 

ilorazu 

– zapisuje iloczyn potęg            

o tym samym wykładniku w 

postaci jednej potęgi i 

oblicza tę potęgę 

– zapisuje iloraz potęg      o 

tym samym wykładniku w 

postaci jednej potęgi i 

oblicza potęgę 

– przedstawia iloczyn potęg 

o tym samym wykładniku 

w postaci jednej potęgi, 

gdy podstawy są 

jednomianami jednej 

zmiennej 

– przedstawia iloraz potęg o 

tym samym wykładniku w 

postaci jednej potęgi, gdy 

podstawy są 

jednomianami jednej 

zmiennej 

– stosuje poznane 

wzory do 

rozwiązywania 

zadań 

problemowych 

– określa cyfrę 

jedności iloczynu 

lub ilorazu potęg 

o tym samym 

wykładniku 
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 3.5 Działania na 

potęgach 
– wykonuje proste działania na 

potęgach o wykładniku 

całkowitym 

– zna kolejność wykonywania 

działań, w których występują 

potęgi 

– stosuje poznane 

własności potęg                

do wykonywania działań 

na potęgach 

– zna kolejność 

wykonywania działań,      

w których występują 

nawiasy 

– oblicza wartości wyrażeń 

z nawiasami 

– oblicza sumę kwadratów 

kolejnych liczb 

całkowitych 

– przedstawia sumę potęg 

o tej samej podstawie     

w postaci potęgi 

– oblicza wartości 

wyrażeń z potęgami 

wymagające 

wykonania 

złożonych 

przekształceń 

– uzasadnia 

podzielność sumy 

potęg o tej samej 

podstawie 

– rozwiązuje zadania 

według 

przedstawionego 

wzoru 

– rozwiązuje 

zadania 

problemowe z 

zastosowaniem 

wzorów na 

potęgi 

3.6 Notacja 
wykładnicza 

– rozumie zapis liczby w notacji 

wykładniczej 

– przedstawia liczby w postaci 

potęgi liczby 10 o wykładniku 

naturalnym 

– rozróżnia wielkie liczby                 

i bardzo małe liczby zapisane 

w notacji wykładniczej 

– odczytuje liczby zapisane       

w notacji wykładniczej 

– zapisuje liczby w notacji 

wykładniczej                    

o wykładniku naturalnym 

– zapisuje liczby bez użycia 

notacji wykładniczej 

– przedstawia liczby                

w postaci potęgi liczby 10 

o wykładniku całkowitym 

ujemnym 

– zapisuje liczby w notacji 

wykładniczej                    

o wykładniku całkowitym 

– oblicza iloczyny liczb 

zapisanych w notacji 

wykładniczej 

– rozwiązuje 

nieskomplikowane 

zadania tekstowe              

z notacją wykładniczą 

– rozwiązuje zadania 

tekstowe, a wyniki 

zapisuje w notacji 

wykładniczej           

o wykładniku 

całkowitym 

– stosuje notację 

wykładniczą przy 

zamianie jednostek 

 

DZIAŁ 4. PIERWIASTKI 
Uczeń: 

4.1 Pierwiastek 

kwadratowy 
i pierwiastek 
sześcienny 

– zna pojęcie pierwiastka 

kwadratowego i pierwiastka 

sześciennego 

– oblicza pierwiastki 

kwadratowe i pierwiastki 

sześcienne z liczb, które 

są odpowiednio 

kwadratami i sześcianami 

liczb wymiernych 

– oblicza długość krawędzi 

sześcianu, mając daną 

jego objętość 

– porządkuje pierwiastki 

– rozwiązuje zadania 

tekstowe                 

z zastosowaniem 

pierwiastków 
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– oblicza pierwiastki kwadratowe 

i pierwiastki sześcienne           

z liczb, które są odpowiednio 

kwadratami i sześcianami liczb 

całkowitych 

– wie, że potęgowanie liczby jest 

działaniem odwrotnym do 

pierwiastkowania w swojej 

dziedzinie 

– oblicza długość boku 

kwadratu, mając dane 

jego pole 

– stosuje wzór 

(√a)2 
= a i  √a2 = a 

– umie podać liczbę 

podpierwiastkową, gdy 

dana jest wartość 

pierwiastka 

  

4.2 Szacowanie 

wielkości 

pierwiastków 

kwadratowych 

i pierwiastków 

sześciennych 

– podaje przykłady liczb 

niewymiernych 

– odczytuje na osi liczbowej, 

między jakimi liczbami 

naturalnymi znajduje się dany 

pierwiastek kwadratowy             

z liczby naturalnej 

– szacuje, między jakimi 

liczbami naturalnymi 

znajduje się dany 

pierwiastek sześcienny    

z liczby całkowitej 

– szacuje wartość 

pierwiastka                         

z dokładnością do części 

setnych 

– szacuje wartość 

wyrażenia 

arytmetycznego 

zawierającego pierwiastki 

– porównuje liczby 

niewymierne 

– podaje przykłady 

liczb naturalnych 

spełniających 

określone   warunki 

np. 5 < √n < 6 

– rozumie różnicę 

między 

pierwiastkiem         

z liczby 

wymiernej,              

a liczbą 

niewymierną 



4.3 Iloczyn  
pierwiastków 

i pierwiastek 

iloczynu. 
Iloraz pierwiastków 

i pierwiastek 

ilorazu 

– zapisuje iloczyn pierwiastków 

kwadratowych w postaci 

pierwiastka kwadratowego 

iloczynu 

– zapisuje iloczyn pierwiastków 

sześciennych w postaci 

pierwiastka sześciennego 

iloczynu 

– zapisuje iloraz pierwiastków 

kwadratowych w postaci 

pierwiastka kwadratowego 

ilorazu 

– zapisuje iloraz pierwiastków 

sześciennych w postaci 

pierwiastka sześciennego 

ilorazu 

– mnoży i dzieli pierwiastki 

tego samego stopnia 

– oblicza wartości 

pierwiastków zapisanych 

w postaci iloczynu lub 

ilorazu pierwiastków tego 

samego stopnia 

 

– stosuje poznane wzory do 

obliczania pierwiastków   

z iloczynu i iloczynu 

pierwiastków 

– stosuje poznane wzory do 

obliczania pierwiastków   

z ilorazu i ilorazu 

pierwiastków 

– oblicza pola 

trójkątów i 

czworokątów              

o bokach 

wyrażonych 

liczbami 

niewymiernymi 

– oblicza średnią 

geometryczną liczb 

– oblicza 

przybliżone 

wartości 

pierwiastków z 

dokładnością do 

części setnych 

– wyznacza 

liczby, mając 

daną ich średnią 

geometryczną 
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– oblicza wartości pierwiastków 

kwadratowych zapisanych       

w postaci iloczynu lub ilorazu 

pierwiastków tego samego 

stopnia, gdy liczby 

podpierwiastkowe są liczbami 

naturalnymi 

    

4.4 Wyłączanie 

czynnika przed 
znak pierwiastka. 
Włączanie 
czynnika pod znak 
pierwiastka 

– wyłącza liczbę przed znak 

pierwiastka kwadratowego, 

gdy liczba podpierwiastkowa 

jest co najwyżej dwucyfrowa 

– zna zasadę włączania liczb 

pod znak pierwiastka 

– wyłącza liczbę przed znak 

pierwiastka 

kwadratowego                     

i pierwiastka 

sześciennego, gdy liczba 

podpierwiastkowa jest co 

najwyżej trzycyfrowa 

– włącza liczbę 

jednocyfrową pod znak 

pierwiastka 

– wyłącza czynnik przed 

znak pierwiastka 

kwadratowego i 

pierwiastka sześciennego 

– włącza czynnik pod znak 

pierwiastka 

kwadratowego i 

pierwiastka sześciennego 

– oblicza pola 

czworokątów, których 

długości boków są 

liczbami niewymiernymi 

– oblicza objętość 

sześcianu, którego 

długość krawędzi 

jest liczbą 

niewymierną 

 

4.5 Porównywanie 

wartości wyrażeń 
arytmetycznych 
zawierających 
pierwiastki 

– określa między jakimi liczbami 

naturalnymi znajduje się dany 

pierwiastek 

– wie, jak należy porównywać 

pierwiastki 

– porównuje pierwiastki 

kwadratowe 

– porządkuje pierwiastki 

tego samego stopnia 

– w nieskomplikowanych 

przykładach sprowadza 

pierwiastki do postaci, w 

której może porównać 

liczby podpierwiastkowe 

– porównuje ułamki zwykłe, 

których mianowniki są 

pierwiastkami 

– sprowadza pierwiastki do 

postaci, w której może 

porównać liczby 

podpierwiastkowe 

– wyznacza liczby 

całkowite zawarte 

między danymi 

pierwiastkami 

– porównuje 

pierwiastki tego 

samego stopnia, 

stosując poznane 

wzory 

– porównuje 

pierwiastki 

różnych stopni 

– stosuje poznane 

własności 

pierwiastków do 

rozwiązywania 

zadań o 

podwyższonym 

stopniu 

trudności 
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4.6 Przekształcanie 

wyrażeń 

zawierających 

pierwiastki 

– dodaje i odejmuje pierwiastki  

o  tej samej liczbie 

podpierwiastkowej 

– oblicza wartości prostych 

wyrażeń, w których 

występują pierwiastki 

– sprowadza wyrażenia 

zawierające pierwiastki 

do najprostszej postaci 

– oblicza wartości 

wyrażeń, w których 

występuje 

pierwiastek               

z pierwiastka 

– zna zasadę 

zapisywania liczb 

dwucyfrowych                  

i trzycyfrowych            

w postaci wyrażenia 

algebraicznego 

– usuwa 

niewymierność  

z mianownika 

– uzasadnia 

podzielność 

liczb zapisanych 

w postaci 

wyrażenia 

algebraicznego 

DZIAŁ 5. WŁASNOŚCI FIGUR GEOMETRYCZNYCH NA PŁASZCZYŹNIE 
Uczeń: 

5.1 Kąty i ich 
własności 

– zna pojęcie kąta 

– zna rodzaje kątów 

– rozpoznaje kąty przyległe            

i kąty wierzchołkowe 

– potrafi podać rodzaj kąta 

wyznaczonego przez 

wskazówki zegara 

– oblicza miary kątów 

przyległych 

– oblicza miary kątów 

wyznaczonych przez dwie 

proste przecinające się 
– rozwiązuje proste zadania 

z zastosowaniem 
własności kątów 

– oblicza miary kątów 

wyznaczonych przez kilka 

prostych przecinających 

się 

– rozwiązuje zadania 

tekstowe, które wymagają 

wykonania 

odpowiedniego rysunku 

– oblicza sumy miar 

kątów zewnętrznych 

trójkąta                      

i czworokąta 

– oblicza miary kątów 

w zadaniach 

tekstowych 

– uzasadnia 

równość kątów 

w zadaniach o 

podwyższonym 

stopniu 

trudności 
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5.2 Wzajemne położenie 

prostych na 

płaszczyźnie 

– przedstawia na płaszczyźnie 

dwie proste w różnych 

położeniach względem siebie 

– wyznacza proste prostopadłe   

i proste równoległe 

– rozróżnia kąty odpowiadające  

i naprzemianległe 

– oblicza miary kątów 

odpowiadających                

i naprzemianległych 

wyznaczonych przez dwie 

proste równoległe 

przecięte trzecią prostą 

– stosuje równość kątów 

odpowiadających                     

i naprzemianległych                    

w zadaniach 

– oblicza miary kątów, 

wyznaczonych przez 

przecinające się proste 

– wyznacza liczbę 

wspólnych punktów 

przecinających się 

prostych 

– ilustruje treść zadania 

odpowiednim rysunkiem 

– oblicza miary kątów, 

wyznaczonych 

przez przecinające 

się proste                  

w trudniejszych 

zadaniach 

 

5.3 Trójkąt i jego 

własności 
– rozróżnia rodzaje trójkątów ze 

względu na boki i kąty 

– wie, ile jest równa suma kątów 

wewnętrznych trójkąta 

– zna warunki istnienia trójkąta 

– oblicza obwody trójkątów 

– potrafi określić, z jakiej 

długości odcinków można 

zbudować trójkąt 

– oblicza miary kątów 

trójkątów na podstawie 

danego rysunku 

– stosuje własności 

trójkątów 

równoramiennych do 

obliczania kątów 

– oblicza obwody trójkątów 

w określonej jednostce 

długości 

– stosuje klasyfikację 

trójkątów do 

rozwiązywania zadań 

– stosuje zależności 

między bokami                

i kątami trójkąta do 

rozwiązywania 

zadań 

– oblicza miary kątów 

trójkątów w 

trudniejszych 

zadaniach 

– rozwiązuje 

zadania, 

stosując 

zależności 

między bokami  

i kątami trójkąta 

i rozpatruje 

wszystkie 

możliwości 
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5.4 Cechy 
przystawania 
trójkątów 

– zna pojęcie figur przystających 

– umie wskazać figury 

przystające 

– rysuje trójkąty przystające 

– zna cechy przystawania 

trójkątów 

– rozpoznaje trójkąty 

przystające 

– uzasadnia przystawanie 

narysowanych trójkątów 

– konstruuje trójkąty 

przystające 

– stosuje cechy przy- 

stawania trójkątów do 

rozwiązywania prostych 

zadań 

– umie uzasadnić 

przystawanie trójkątów 

wyznaczonych przez 

przekątne wielokąta 

– uzasadnia 

przystawanie 

trójkątów                      

w trudniejszych 

zadaniach 

– stosuje zależności 

między bokami                

i kątami trójkąta          

w zadaniach 

tekstowych 

wymagających 

stosowania 

własnych metod np. 

rysunku 

 



5.5 Twierdzenie 

Pitagorasa i jego 
zastosowanie 

– wskazuje przyprostokątne                 

i przeciwprostokątną w 

trójkącie prostokątnym 

– zna treść twierdzenia 

Pitagorasa 

– potrafi poprawnie wskazać 

zapisany związek zachodzący 

między długościami boków        

w trójkącie prostokątnym 

– zapisuje na podstawie rysunku 

danego trójkąta zależność 

między długościami boków         

w trójkącie prostokątnym 

– zapisuje zależności 

między bokami w 

trójkącie prostokątnym 

– oblicza długość jednego  

z boków trójkąta 

prostokątnego, mając 

dane długości dwóch 

pozostałych boków, 

wyrażone liczbami 

naturalnymi 

– stosuje twierdzenia 

Pitagorasa do obliczania 

pól i obwodów trójkątów 

prostokątnych 

– stosuje twierdzenia 

Pitagorasa do obliczania 

pól i obwodów 

czworokątów w prostych 

obliczeniach 

– stosuje twierdzenia 

Pitagorasa do obliczania 

pól i obwodów 

czworokątów 

– oblicza długość jednego  

z boków trójkąta 

prostokątnego, mając 

dane długości dwóch 

pozostałych boków, 

wyrażone liczbami 

wymiernymi dodatnimi 

– stosuje twierdze- 

nie Pitagorasa do 

obliczania pól 

trójkątów                   

i czworokątów         

w zadaniach                  

o podwyższonym 

stopniu trudności 

– potrafi zastosować 

twierdzenie 

Pitagorasa do 

rozwiązywania 

zadań tekstowych 

– stosuje 

twierdzenie 

Pitagorasa do 

rozwiązywania 

zadań 

wieloetapowych 

w kontekście 

praktycznym 

– zna i stosuje 

twierdzenie 

odwrotne do 

twierdzenia 

Pitagorasa 
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5.6 Trójkąty o kątach 

90°, 45°, 45° oraz 
90°, 60°, 30° 

– potrafi wskazać trójkąty 

prostokątne o kątach 30°, 60°, 

90° oraz 45°, 45°, 90° 

– zna wzór na długość 

przeciwprostokątnej trójkąta 

prostokątnego 

równoramiennego 

– zna zależności między 

bokami w trójkątach             

o kątach 90°, 45°, 45° 

oraz 90°, 60°, 30° 

– oblicza obwód trójkąta 

prostokątnego równo- 

ramiennego, gdy dana 

jest przyprostokątna 

– rozumie związki między 

bokami trójkąta 

prostokątnego o kątach 

90°, 60°, 30° 

– potrafi obliczyć długość 

przekątnej kwadratu, 

którego bok jest liczbą 

naturalną 

– stosuje wzór na wysokość 

trójkąta równobocznego 

– oblicza długości boków 

trójkąta w trójkątach        

o kątach 90°, 45°, 45° 

oraz 90°, 60°, 30° 

– oblicza obwód trójkąta     

o kątach 90°, 45°, 45° 

oraz 90°, 60°, 30° 

– oblicza długość 

boku trójkąta 

równobocznego 

przy danej długości 

wysokości 

wyrażonej liczbą 

całkowitą dodatnią 

– stosuje 

własności 

trójkątów 

prostokątnych o 

kątach 30°, 60°, 

90° oraz 45°, 

45°, 90° do 

rozwiązywania 

zadań 

wymagających 

rozpatrywania 

różnych sytuacji 

5.7 Dowodzenie 
w geometrii (cz. 1) 

– rozumie pojęcie dowodu 

– analizuje przeprowadzony 

prosty dowód 

– potrafi wykonać rysunek    

i zapisać dane 

– umie zinterpretować 

słownie kolejne etapy 

przeprowadzonego 

dowodu, zapisanego za 

pomocą symboli 

matematycznych 

– umie uzasadnić sumę 

miar kątów wewnętrznych 

danego wielokąta 

– uzasadnia równość 

odcinków 

– uzasadnia zależność 

między kątami 

– potrafi 

przeprowadzić 

pełne uzasadnienie 

danej własności 

– do zapisu danych 

informacji stosuje 

symbole 

matematyczne 

– umie 

przeprowadzić 

dowód                

o większym 

poziomie 

trudności 

DZIAŁ 6. WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE 
Uczeń: 

6.1 Zapisywanie                  

i odczytywanie wyrażeń 
algebraicznych 

– zapisuje proste wyrażenia 

algebraiczne na podstawie 

zapisu słownego 

– potrafi wskazać sumę, różnicę, 

iloczyn i iloraz zmiennych 

– zapisuje wyrażenia 

algebraiczne na 

podstawie zapisu 

słownego 

– zapisuje złożone 

wyrażenia algebraiczne 

– odczytuje złożone 

wyrażenia algebraiczne 

– zapisuje za pomocą 

wyrażenia 

algebraicznego 

występujące               

w  zadaniu 

zależności między 

zmiennymi 

– uzasadnia 

podzielność 

liczby naturalnej 

zapisanej w 

postaci 

wyrażenia 

algebraicznego  

–  
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– odczytuje nieskomplikowane 

wyrażenia algebraiczne 
– odczytuje wyrażenia 

algebraiczne, w których 

występuje np. suma               

i iloczyn lub różnica                

i iloraz 

– zapisuje obwody 

narysowanych figur                

w postaci wyrażenia 

algebraicznego 

– zapisuje za pomocą 

wyrażenia algebraicznego 

informacje podane                    

w zadaniu tekstowym 

 – przez daną 

liczbę naturalną 

– opisuje za 

pomocą 

wyrażenia 

algebraicznego 

liczbę naturalną, 

spełniającą 

określone 

warunki 

6.2 Obliczanie wartości 

liczbowej 
wyrażenia 
algebraicznego 

– oblicza wartości prostych 

wyrażeń algebraicznych 

– zapisuje i oblicza zależności 

przedstawione w prostych 

zadaniach w postaci wyrażeń 

algebraicznych (z jedną 

zmienną) 

– oblicza wartości wyrażeń 

algebraicznych z jedną 

zmienną 

– zapisuje i oblicza 

zależności przedstawione 

w zadaniach w postaci 

wyrażeń algebraicznych 

(z jedną zmienną) 

– oblicza wartości wyrażeń 

algebraicznych z dwiema 

zmiennymi 

– zapisuje i oblicza 

zależności przedstawione 

w prostych zadaniach           

w postaci wyrażeń 

algebraicznych (z kilkoma 

zmiennymi) 

– zapisuje i oblicza 

wartości wyrażeń 

algebraicznych            

w zadaniach 

osadzonych                   

w kontekście 

praktycznym 

– zapisuje liczby 

trzycyfrowe          

w postaci 

wyrażeń 

algebraicznych 

6.3 Jednomian i suma 

algebraiczna 
– podaje przykłady jednomianów 

i sum algebraicznych 

– porządkuje jednomiany jednej 

zmiennej 

– umie odczytać współczynnik 

liczbowy jednomianu 

– dodaje jednomiany podobne 

– oblicza wartości prostych 

wyrażeń algebraicznych dla 

liczb całkowitych 

– porządkuje jednomiany 

kilku zmiennych 

– redukuje wyrazy podobne 

– proste sumy algebraiczne 

zapisuje w najprostszej 

postaci 

– oblicza wartości wyra- 

żeń algebraicznych dla 

liczb wymiernych 

– zapisuje sumy 

algebraiczne wielu 

zmiennych w najprostszej 

postaci 

– sprowadza sumy 

algebraiczne do 

najprostszej postaci, gdy 

współczynniki liczbowe 

jednomianów są liczbami 

wymiernymi 

– stosuje wyrażenia 

algebraiczne                

w zadaniach 

tekstowych,              

w których występują 

procenty, 

porównywanie 

różnicowe lub 

ilorazowe 
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6.4 Dodawanie 
i odejmowanie 
sum 
algebraicznych 

– dodaje i odejmuje proste sumy 

algebraiczne 

– redukuje wyrazy podobne 

jednej zmiennej 

– dodaje i odejmuje sumy 

algebraiczne 

– redukuje wyrazy podobne 

kilku zmiennych 

– zapisuje w najprostszej 

postaci obwody 

narysowanych figur 

– dodaje i odejmuje 

rozbudowane sumy 

algebraiczne 

– sprowadza wyrażenie 

algebraiczne zawierające 

nawiasy do najprostszej 

postaci 

– zapisuje w naj- 

prostszej postaci 

rozwiązania zadań 

tekstowych 

osadzonych                 

w kontekście 

praktycznym 

 

6.5 Mnożenie sumy 

algebraicznej 

przez jednomian 

– rozumie prawo rozdzielności 

mnożenia względem 

dodawania 

– rozumie prawo rozdzielności 

mnożenia względem 

odejmowania 

– mnoży sumę algebraiczną 

przez jednomian                      

o współczynnikach całkowitych 

– mnoży sumę 

algebraiczną przez 

jednomian 

– mnoży sumy algebraiczne 

przez jednomian                   

i zapisuje w najprostszej 

postaci 

– dzieli sumy algebraiczne 

przez jednomian 

– wykonuje mnożenie sum 

algebraicznych przez 

jednomiany                         

o współczynniku 

wymiernym i zapisuje     

w najprostszej postaci 

– wyłącza wspólny 

czynnik przed 

nawias 

– zapisuje w 

najprostszej postaci 

rozwiązania zadań 

tekstowych,                   

w których występuje 

kilka zmiennych 

 

6.6 Mnożenie sum 

algebraicznych 
– rozumie zasadę mnożenia 

sum algebraicznych 

– mnoży proste sumy                            

o współczynnikach całkowitych 

– mnoży nieskomplikowane 

sumy algebraiczne                    

i sprowadza do 

najprostszej postaci 

– zapisuje pola 

narysowanych figur                   

w postaci iloczynu sum 

algebraicznych 

– mnoży sumy algebraiczne 

i sprowadza do 

najprostszej postaci 

– zapisuje kwadrat sumy             

w postaci sumy 

algebraicznej 

– zapisuje pola figur                  

w postaci sumy 

algebraicznej 

– sprowadza do 

najprostszej postaci 

sumy algebraiczne, 

w których występują 

pierwiastki 

– rozwiązuje zadania 

tekstowe                  

z wykorzystaniem 

sum algebraicznych 

– zamienia iloczyn na 

sumę algebraiczną 

– rozwiązuje 

zadania na 

dowodzenie 

podzielności 

liczb 
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6.7 Przekształcanie 

wyrażeń 

algebraicznych. 

Zastosowanie 

wyrażeń 

algebraicznych 

w zadaniach 

– wie, kiedy wyrażenie 

algebraiczne ma najprostszą 

postać 

– sprowadza proste wyrażenia 

algebraiczne do najprostszej 

postaci 

– sprowadza wyrażenia 

algebraiczne do 

najprostszej postaci                       

i oblicza ich wartość dla 

danej liczby wymiernej 

– rozwiązuje proste zadania 

tekstowe z 

wykorzystaniem wyrażeń 

algebraicznych, w których 

występuje jedna zmienna 

– sprowadza wyrażenia 

algebraiczne do 

najprostszej postaci             

i oblicza ich wartość dla 

dowolnej liczby 

– rozwiązuje zadania 

tekstowe                           

z wykorzystaniem 

wyrażeń algebraicznych 

– wykonuje działania 

na wyrażeniach 

algebraicznych       

z pierwiastkami 

– uzasadnia 

podzielność sumy 

liczb naturalnych 

przez daną liczbę 

naturalną 

– uzasadnia 

podzielność 

iloczynu liczb 

naturalnych przez 

daną liczbę 

naturalną 

– rozwiązuje 

zadania 

tekstowe                   

o 

podwyższonym 

stopniu 

trudności                  

z 

wykorzystaniem 

wyrażeń 

algebraicznych 

DZIAŁ 7. RÓWNANIA Z JEDNĄ NIEWIADOMĄ 
Uczeń: 

7.1 Przykłady równań. 

Liczby spełniające 

równania 

– potrafi wskazać równanie          

z jedną niewiadomą 

– sprawdza, czy dana liczba jest 

rozwiązaniem równania 

– opisuje za pomocą 

równania 

nieskomplikowaną 

sytuację przedstawioną 

na rysunku lub opisaną 

słownie 

– umie podać przykład 

równania, którego 

rozwiązaniem jest dana 

liczba 

– zapisuje treść zadania za 

pomocą równania 

– podaje wszystkie 

rozwiązania 

równania np.              

(x – 2)(x + 3) = 0 

– uzasadnia, że 

rozwiązaniem 

równania typu              

x2 – 16 = 0 są dwie 

liczby 

– potrafi wskazać 

liczby                  

z podanego 

zbioru, które są 

rozwiązaniem 

równania 

wyższych stopni 
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7.2 Rozwiązywanie 

równań I stopnia 
z jedną 
niewiadomą 

– rozumie pojęcie równań 

równoważnych 

– rozwiązuje proste równania 

– stosuje metodę równań 

równoważnych do 

rozwiązywania prostych 

równań 

– sprawnie rozwiązuje 

nieskomplikowane 

równania 

– rozwiązuje równania,           

w których występują 

nawiasy 

– rozwiązuje 

równania                        

z zastosowaniem 

przekształceń 

algebraicznych 

– potrafi podać 

przykład 

równania 

sprzecznego                

i równania 

tożsamościo- 

wego 

7.3 Przekształcanie 

wzorów 
– wyznacza wskazaną zmienną 

z prostego wzoru zapisanego 

w postaci sumy, różnicy, 

iloczynu lub ilorazu 

– wyznacza wskazaną 

zmienną z prostego 

wzoru 

– przekształca 

nieskomplikowane wzory 

fizyczne i wzory 

chemiczne 

– wyznacza ze wzoru 

wskazaną wielkość 

– wyznacza pole 

powierzchni                 

i objętość brył               

w zależności od 

podanej w zadaniu 

zmiennej 

– wyznacza pola              

i obwody figur           

w zależności od 

podanej w zadaniu 

zmiennej 

– wyznacza 

wskazane 

wielkości ze 

wzorów 

fizycznych          

i wzorów 

chemicznych 

– przekształca 

wzory i podaje 

odpowiednie 

założenia 
7.4 Zastosowanie 

równań do 
rozwiązywania 
zadań tekstowych 

– oznacza niewiadomą                 

i zapisuje proste równanie 

– wykonuje analizę prostego 

zadania tekstowego 

– zapisuje równanie 

spełniające podane 

warunki 

– rozwiązuje 

nieskomplikowane 

zadania tekstowe za 

pomocą równań 

– zapisuje pełną analizę 

zadania tekstowego        

w postaci równania 

– rozwiązuje zadania 

tekstowe za pomocą 

równań 

– sprawdza rozwiązanie 

równania z warunkami 

zadania 

– rozwiązuje za 

pomocą równań 

zadania tekstowe,   

w których występują 

procenty lub 

prędkość, droga, 

czas 

– rozwiązuje za 

pomocą równań 

zadania tekstowe,  

w których występują 

stężenia 

procentowe, 

rozwiązuje zadania 

o podwyższonym  

– uzasadnia, dla 

których liczb 

zadanie nie ma 

rozwiązania 

– stosuje język 

matematyczny 

do opisywania 

zależności 

między danymi  

i zmiennymi 
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    stopniu trudności            

i sprawdza ich 

poprawność 

 

DZIAŁ 8. WIELOKĄTY 
Uczeń: 

8.1 Jednostki 
pola.  
Zamiana 

jednostek 

– zna podstawowe jednostki 

pola 

– zamienia podstawowe 

jednostki pola 

– zna zależności między 

jednostkami pola 

– umie zamieniać jednostki 

powierzchni z arami                  

i hektarami 

– rysuje figury o podanych 

polach 
– oblicza rzeczywiste 

pole powierzchni 

przy danej skali 

 

8.2 Trójkąty – umie narysować wysokości          

w trójkątach 

– zna wzór na pole trójkąta 

– oblicza pola trójkątów, których 

boki i wysokości zapisane są 

w tej samej jednostce 

– oblicza pola i obwody 

trójkątów w ustalonej 

jednostce 

– rozpoznaje rodzaj trójkąta 

na podstawie informacji   

o wysokościach 

– oblicza pola i obwody 

trójkątów ujednolicając 

jednostkę 

– zapisuje pola trójkątów 

zgodne z oznaczeniami 

na rysunku 

– stosuje twierdzenie 

Pitagorasa do 

obliczania pól                

i obwodów trójkątów 

 

8.3 Prostokąty – zna własności prostokąta 

– zna wzór na pole prostokąta 

– zna własności kwadratu 

– oblicza pola i obwody 

prostokątów, których boki 

zapisane są w tej samej 

jednostce 

– oblicza pola i obwody 

prostokątów w ustalonej 

jednostce 

– zapisuje obliczone pola 

prostokątów w arach lub 

hektarach 

– oblicza pole prostokąta, 

mając dany jego obwód 

–  oblicza obwód kwadratu, 

mając dane jego pole 

– rozwiązuje zadania 

praktyczne o 

podwyższonym 

stopniu trudności,  

w których występują 

procenty 
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8.4 Równoległoboki – zna własności równoległoboku 

– zna wzór na pole 

równoległoboku 

– rysuje wysokości 

równoległoboku 

– zna własności rombu 

– zna wzór na pole rombu            

z wykorzystaniem przekątnych 

– oblicza pola równoległoboków, 

mając dane boki i wysokość 

wyrażone w tej samej 

jednostce długości 

– rysuje równoległoboki         

o podanych własnościach 

– oblicza pola 

równoległoboków                   

z uwzględnieniem 

zamiany jednostek 

– stosuje własności 

równoległoboku do 

obliczania jego pola                   

i obwodu 

– stosuje wzór na pole 

rombu z wykorzystaniem 

przekątnych 

– stosuje twierdzenie 

Pitagorasa do 

obliczania pól                   

i obwodów rombu 

 

8.5 Trapezy – zna własności trapezu 

– zna wzór na pole trapezu 

– oblicza pole trapezu, mając 

dane podstawy i wysokość 

wyrażone w tej samej 

jednostce długości 

– zna własności trapezu 

równoramiennego i trapezu 

prostokątnego 

– rysuje trapezy                  

o podanych własnościach 

– oblicza pola trapezów          

z uwzględnieniem 

zamiany jednostek 

– stosuje własności trapezu 

do obliczania jego pola          

i obwodu 

– stosuje twierdzenie 

Pitagorasa do 

obliczania pól            

i obwodów trapezu 

– stosuje własności 

trójkątów o kątach 

90°, 45°, 45° oraz 

90°, 60°, 30° do 

obliczania pól                   

i obwodów trapezu 

 



8.6 Wielokąty foremne – zna pojęcie wielokąta 

foremnego 

– podaje przykłady wielokątów 

foremnych 

– określa własności wskazanego 

wielokąta foremnego 

– oblicza obwody 

kwadratów, trójkątów 

równobocznych                 

i sześciokątów foremnych 

w nieskomplikowanych 

zadaniach 

– buduje kwadraty, mając 

dane: długość boku, 

długość obwodu lub 

długość przekątnej 

– konstruuje sześciokąt 

foremny 

– oblicza liczbę 

boków wielokąta 

foremnego, gdy zna 

liczbę przekątnych 

– oblicza sumę 

miar kątów 

wewnętrznych 

dowolnego 

wielokąta 

foremnego 

 

 

 

 

 
Temat: 

Wymagania na ocenę 

dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą 

8.7 Pola wielokątów – oblicza pola wielokątów 

narysowanych w podanej 

jednostce kwadratowej 

– oblicza pola wielokątów 

przez podział na mniejsze 

wielokąty 

– oblicza pola wielokątów 

przez uzupełnienie ich do 

większych wielokątów 

– porównuje obliczone pola 

danych wielokątów 

– oblicza pola wielokątów 

dowolną metodą 

– stosuje wzór na 

obliczanie pola 

sześciokąta 

foremnego 

– oblicza pola 

deltoidów 

– rozwiązuje zadania 

praktyczne 

wymagające 

oceniania 

otrzymanego 

wyniku 

– rozwiązuje 

zadania z za- 

stosowaniem 

pól wielokątów, 

w których 

uzasadnia swoje 

wyniki 

8.8 Dowodzenie 
w geometrii (cz. 2) 

– rozumie metody 

przeprowadzenia dowodów 
– przeprowadza prosty 

dowód na równość pól 

dwóch wielokątów 

– uzasadnia, że pole danej 

figury jest k razy mniejsze 

lub k razy większe od 

pola drugiej takiej samej 

figury 

– przeprowadza pełne 

dowody 

geometryczne 

– uzasadnia 

prawdziwość 

danych wzorów 

na pola 

wielokątów              

z 

zastosowaniem 

pierwiastków 

DZIAŁ 9. UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH NA PŁASZCZYŹNIE 
Uczeń: 



9.1 Układ 
współrzędnych na 

płaszczyźnie 

– rysuje prostokątny układ 

współrzędnych 

– umie odczytać współrzędne 

całkowite punktów 

zaznaczonych w układzie 

współrzędnych, 

– umie zaznaczyć dane punkty 

w układzie współrzędnych 

– rozumie pojęcie punktu 

kratowego 

– rysuje w układzie 

współrzędnych wielokąt  

o podanych 

współrzędnych 

wierzchołków 

– zaznacza w układzie 

współrzędnych punkty 

kratowe 

– podaje współrzędne 

punktu, spełniającego 

określone warunki 

– odczytuje współrzędne 

wierzchołków wielokąta 

– odczytuje współrzędne 

punktu przecięcia się 

dwóch prostych 

– zaznacza punkty     

o współrzędnych 

będących  liczbami 

wymiernymi            

w układzie 

współrzędnych, 

dobierając 

odpowiednią 

jednostkę 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Temat: 

Wymagania na ocenę 

dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą 

9.2 Długości odcinków 

w układzie 
współrzędnych 

– umie odczytać długość 

odcinka równoległego do osi 

układu współrzędnych 

– umie znaleźć środek odcinka 

równoległego do osi układu 

współrzędnych 

– potrafi obliczyć długość 

odcinka, którego końce 

są danymi punktami 

kratowymi w układzie 

współrzędnych 

– oblicza współrzędne 

środka odcinka, mając 

dane współrzędne 

początku i końca tego 

odcinka 

– podaje współrzędne 

punktów kratowych 

leżących na danej prostej 

– oblicza współrzędne 

końca odcinka, mając 

dane współrzędne środka 

i drugiego końca tego 

odcinka 

– podaje współrzędne 

punktów kratowych 

leżących na danej prostej 

wyznaczonej przez dane 

punkty 

– oblicza długość 

odcinka, stosując 

twierdzenie 

Pitagorasa 

– oblicza obwody 

wielokątów, 

rozpatrując różne 

sposoby rozwiązań 

– stosuje 

twierdzenie 

Pitagorasa do 

obliczania 

długości boków 

wielokąta 

– określa 

współrzędne 

wierzchołków   

w trudniejszych 

zadaniach 

9.3 Figury w układzie 

współrzędnych 
– rysuje wielokąty, mając dane 

współrzędne całkowite 

wierzchołków 

– podaje długości boków 

narysowanego wielokąta             

o bokach równoległych do osi 

układu współrzędnych 

– rozpoznaje wielokąty 

– oblicza długości boków 

wielokąta, mając dane 

współrzędne 

wierzchołków 

– oblicza obwód wielokąta, 

mając dane współrzędne 

wierzchołków 

– podaje współrzędne 

punktu kratowego, który 

jest wierzchołkiem 

danego wielokąta 

– umie podać współrzędne 

wierzchołka wielokąta, 

gdy dane są pozostałe 

wierzchołki 

– określa 

współrzędne 

punktów kratowych, 

które są 

wierzchołkami 

danego wielokąta, 

rozpatruje różne 

możliwości. 

 



narysowane w układzie 

współrzędnych 



 
Temat: 

Wymagania na ocenę 

dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą 

9.4 Pola figur 
w układzie 

współrzędnych 

– oblicza pola trójkątów 

prostokątnych i prostokątów, 

gdy odpowiednie boki są 

równoległe do osi układu 

współrzędnych 

– oblicza pole wielokąta     

o wierzchołkach w 

podanych punktach 

– oblicza pole wielokąta, 

uzupełniając go do 

wielokąta, którego pole 

można łatwo obliczyć 

– oblicza pole 

wielokąta, dzieląc 

go na figury, których 

wzory na pola są 

znane 

– rysuje figurę, 

spełniającą 

określone warunki, 

np. wierzchołki są 

punktami kratowymi 

i pole jest równe P 

– przedstawia 

różne sposoby 

obliczania pola 

wielokąta 

– oblicza obwód    

i pole wielokąta, 

gdy określone 

są nietypowe 

warunki 

 



Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie 6 obowiązujące w Szkole Podstawowej                          

im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce, opracowane na podstawie programu nauczania                 

w klasach 4-8 wydawnictwa MAC (autor:  J. Borzyszkowska, M. Stolarska-Walkowiak,                             

M. Czajkowska). 

 

 

 

Temat: 

Wymagania na ocenę: 

dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą 

DZIAŁ 1. LICZBY NATURALNE 

Uczeń: 

1.1 Powtórzenie 

wiadomości o 

liczbach naturalnych 

∙ zna sposoby zapisu 

liczb w działaniach 

pisemnych; 

∙ zna algorytmy 

działań pisemnych; 

∙ zna kolejność 

wykonywania 

działań; 

∙ zna pojęcia: 

składnik, suma, 

odjemna, odjemnik, 

różnica, iloczyn, 

iloraz, dzielna, 

dzielnik; 

∙ zna zasady 

przekraczania progu 

dziesiątkowego w 

dodawaniu oraz 

 zna własności działań; 

 wskazuje poprzez 

szacowanie wyniku 

działania wykonane 

poprawnie lub 

niepoprawnie; 

 szacuje, czy wynik 

działania jest większy, 

czy mniejszy od 

podanej liczby; 

 rozwiązuje równania 

z wykorzystaniem 

własności działań; 

 odczytuje 

współrzędne punktów 

na osi liczbowej. 

 wykonuje działania z 

zastosowaniem własności 

działań; 

 rozumie uproszczenia w 

wykonywaniu działań 

poprzez stosowanie 

własności działań; 

 zna sposoby szacowania 

wyników działań; 

 ocenia za pomocą 

szacowania, czy dane 

działanie jest obliczone 

poprawnie; 

 rozwiązuje zadania 

tekstowe opisane słownie, 

jak i przedstawione 

rysunkiem; 

 

 

 szacuje, do jakiej 

liczby zbliżony jest 

wynik działania; 

 rozwiązuje zadania 

tekstowe o 

podwyższonym 

stopniu trudności. 

 zapisuje równania              

w postaci zależności 

między liczbami 

opisanymi słownie. 



odejmowaniu 

pamięciowym i 

pisemnym; 

∙ zna zasadę zamiany 

jednej jednostki 

rzędu wyższego na 

10 jednostek rzędu 

niższego; 

 

∙ wykonuje działania 

pamięciowo oraz 

sposobem 

pisemnym; 

∙ zna pojęcie 

szacowania wyniku; 

∙ stosuje zapis 

potęgowania; 

∙ rozumie związek 

potęgowania z 

mnożeniem; 

∙ zna zasadę 

podnoszenia liczby 

do dowolnej potęgi; 

∙ oblicza kwadraty i 

sześciany liczb 

naturalnych. 

 rozwiązuje zadania 

tekstowe z elementami 

języka matematycznego 

(pojęcia związane z 

porównywaniem 

różnicowym i 

ilorazowym); 

 stosuje nazewnictwo liczb 

w działaniach. 

1.2 Obliczanie 

wartości wyrażeń 

arytmetycznych 

 zna 

kolejność 

wykonywa

nia działań 

w 

 rozumie konieczność 

zachowania 

określonej kolejności 

wykonywania działań; 

 oblicza wartości wyrażeń 

wielodziałaniowych bez 

nawiasów i z nawiasami                

z zastosowaniem 

prawidłowej kolejności; 

 zapisuje treść 

zadania w postaci 

jednego wyrażenia i 

je oblicza. 

  rozwiązuje 

działanie z nawiasem 

klamrowym. 



wyrażeniac

h bez 

nawiasów i 

z 

nawiasami; 

 stosuje 

sposób 

zapisu 

wielodziała

niowego 

wyrażenia 

arytmetycz

nego w 

trakcie jego 

obliczania. 

 oblicza wartości 

wyrażeń 

wielodziałaniowych 

zawierających 

dodawanie i 

odejmowanie oraz 

mnożenie i dzielenie; 

 oblicza wartości 

prostych wyrażeń 

wielodziałaniowych 

bez nawiasów                         

i z nawiasami z 

zastosowaniem 

prawidłowej 

kolejności. 

 wskazuje wyrażenie 

opisujące treść zadania; 

 podaje przykłady działań             

o wskazanym wyniku. 

 

1.3 Praca z 

kalkulatorem 
∙ zna położenie i 

znaczenie klawiszy z 

cyframi, znakami 

działań, kropką; 

∙ zna sposób 

włączenia i 

wyłączenia 

kalkulatora; 

∙ zna sposób 

wprowadzania liczb 

i działań; 

∙ zna sposób 

obliczania prostych 

działań za pomocą 

kalkulatora; 

∙ zna znaczenie 

klawiszy M+, MR, 

MC; 

∙ zna sposób usuwania 

danych z 

wyświetlacza i z 

pamięci kalkulatora; 

∙ oblicza za pomocą 

kalkulatora wartości 

wyrażeń 

wielodziałaniowych 

zapisanych zgodnie z 

kolejnością 

wykonywania 

działań; 

∙ oblicza za pomocą 

kalkulatora wartości 

wyrażeń 

wielodziałaniowych 

(zauważa przy tym 

konieczność notowania 

wyników działań 

cząstkowych). 

∙ wykonuje obliczenia 

opisane słownie z 

wykorzystaniem 

nazewnictwa 

matematycznego 

(np. liczba parzysta, 

liczba pierwsza). 

∙ oblicza za pomocą 

kalkulatora wartości 

wyrażeń 

wielodziałaniowych            

z wykorzystaniem 

pamięci kalkulatora; 

∙ wie, co to jest liczba 

lustrzana; 

∙ wskazuje przykłady 

liczb lustrzanych. 

 



∙ oblicza za pomocą 

kalkulatora wartości 

wyrażeń 

jednodziałaniowych; 

∙ rozumie konieczność 

korygowania 

kolejności 

wprowadzania 

działań. 

∙ zna sposób 

sprawdzenia, czy 

dany kalkulator 

zachowuje kolejność 

wykonywania działań. 

1.4 Zaokrąglanie 

liczb naturalnych 
∙ zna pojęcie: 

zaokrąglenie; 

∙ zna symbol 

zaokrąglenia i 

sposób jego 

odczytywania; 

∙ zna sposób 

zaokrąglania liczb 

naturalnych. 

∙ zna zasady 

zaokrąglania liczb 

naturalnych; 

∙ rozumie zasadność 

zaokrąglania w 

sytuacjach 

praktycznych; 

∙ rozumie określenie 

dokładności 

zaokrąglania; 

∙ umie zaokrąglać 

liczby z podaną 

dokładnością. 

∙ umie zaokrąglać liczby                

z przekraczaniem jednego 

rzędu, np. 399 z 

dokładnością do dziesiątek; 

∙ zna różnicę między 

zaokrągleniem 

wymagającym 

powiększenia liczby lub 

zmniejszenia zaokrąglanej 

liczby. 

∙ wskazuje liczby 

dające w 

zaokrągleniu 

określony wynik; 

∙ umie zaokrąglać 

liczby z 

przekraczaniem 

jednego (lub więcej) 

rzędu, np. 999 z 

dokładnością do 

dziesiątek (w 

zależności od 

stopnia trudności). 

∙ wskazuje przykłady 

liczb lustrzanych. 

 

1.5 Liczby 

całkowite 
 zna pojęcia: liczba 

ujemna, liczba 

całkowita, liczby 

przeciwne, wartość 

bezwzględna, zbiór 

liczb całkowitych; 

 zna przykłady 

zastosowania liczb 

całkowitych; 

 zna położenie liczb 

ujemnych na osi 

liczbowej; 

 odczytuje ujemne 

współrzędne punktów 

na osi liczbowej; 

 zaznacza na osi 

liczbowej punkty o 

 zna znaczenie wartości 

bezwzględnej jako 

odległości punktu o danej 

współrzędnej od zera; 

 wskazuje odległości 

punktów na osi liczbowej; 

 posługuje się odległościami 

na osi liczbowej w celu 

 oblicza wartości 

wyrażeń 

zawierających 

wartości 

bezwzględne. 

 biegle oblicza 

wartości wyrażeń 

zawierających 

wartości 

bezwzględne. 



 zna rolę liczb 

ujemnych w życiu 

codziennym; 

 rozumie brak 

przynależności 

liczby 0 do liczb 

dodatnich oraz do 

ujemnych; 

 zna rolę znaku 

„minus” przy liczbie 

ujemnej; 

 zna sposób zapisu i 

odczytywania liczb 

ujemnych; 

 rozumie 

konieczność 

stosowania liczb 

ujemnych w 

sytuacjach 

praktycznych; 

 zna położenie liczb 

ujemnych na osi 

liczbowej; 

 zna różnicę między 

wartością liczby 

ujemnej a wartością 

liczby dodatniej; 

 zna znaczenie liczb 

przeciwnych; 

 odczytuje i zapisuje 

liczby ujemne ze 

współrzędnych 

ujemnych; 

 zna znaczenie liczb 

przeciwnych; 

 wskazuje pary liczb 

przeciwnych i 

zaznacza je na osi 

liczbowej; 

 podaje wartości 

bezwzględne liczb. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ustalenia położenia 

punktów. 

 



wskazań 

termometru, z 

mapy. 

 

 

 

 

 

 

1.6 Porównywanie 

liczb całkowitych 
 zna zasadę 

porównywania liczb 

zamieszczonych na 

osi liczbowej; 

 zna zasadę 

porównywania liczb 

całkowitych; 

 porównuje liczby 

całkowite, 

posługując się osią 

liczbową z 

zaznaczonymi 

punktami i ich 

współrzędnymi. 

 zna sposoby 

porównywania liczb 

całkowitych przez 

odniesienie do 

sytuacji praktycznych; 

 porównuje liczby 

całkowite, 

wyobrażając sobie 

sytuacje praktyczne 

(np. porównując 

temperatury); 

 ustawia liczby 

całkowite w 

kolejności rosnącej 

lub malejącej. 

 wskazuje największe                        

i najmniejsze liczby                       

z danego zbioru liczb 

całkowitych. 

 wskazuje liczby 

całkowite z danych 

przedziałów 

liczbowych; 

 wskazuje kolejne 

liczby całkowite, 

zaczynając od 

największej lub 

najmniejszej z nich. 

 

 

1.7 Dodawanie liczb 

całkowitych 
 zna praktyczne 

zasady (punkty 

dodatnie i ujemne, 

dług i gotówka) 

dodawania liczb 

całkowitych; 

 rozumie zasadność 

zapisu liczby 

ujemnej w nawiasie 

przy dodawaniu jej 

do liczby dodatniej 

lub ujemnej; 

 zna zasadę 

przedstawiania na osi 

liczbowej dodawania 

liczby dodatniej do 

liczby ujemnej; 

 zna zasady dodawania 

liczb całkowitych w 

nawiązaniu do 

sytuacji praktycznych; 

 oblicza efekt wzrostu 

temperatury. 

 przedstawia dodawanie 

(liczba ujemna + liczba 

dodatnia) na osi liczbowej; 

 dodaje liczby całkowite, 

tworząc praktyczne 

przykłady; 

 podaje przykłady liczb 

całkowitych o danej sumie; 

 rozwiązuje zadania 

tekstowe wykorzystujące 

dodawanie liczb ujemnych. 

 posługuje się 

prawem 

przemienności 

dodawania w celu 

przedstawienia 

dodawania liczby 

ujemnej do liczby 

dodatniej na osi 

liczbowej; 

 wykonuje działania 

arytmetyczne 

 dodaje liczby 

całkowite, posługując 

się trzema osiami. 



 zna zasadę 

opuszczania 

nawiasów, gdy do 

liczby dodatniej 

dodajemy ujemną; 

 dodaje do liczby 

dodatniej liczbę 

ujemną; 

 dodaje do liczby 

ujemnej liczbę 

dodatnią; 

 dodaje dwie liczby 

ujemne. 

zawierające liczby 

całkowite. 

1.8 Odejmowanie 

liczb całkowitych 
 zna zasadę 

odejmowania liczb 

całkowitych; 

 zna zasady 

opuszczania 

nawiasów. 

 zna zasadę 

przedstawiania na osi 

liczbowej 

odejmowania liczby 

dodatniej od liczby 

ujemnej oraz 

odejmowania dwóch 

liczb dodatnich, gdy 

odjemnik jest większy 

od odjemnej; 

 zna zasady 

odejmowania liczb 

całkowitych w 

nawiązaniu do 

sytuacji praktycznych; 

 oblicza efekt spadku 

temperatury; 

 rozumie równoważność 

odejmowania liczby                     

i dodawania liczby 

przeciwnej; 

 przedstawia odejmowanie 

(liczba ujemna – liczba 

dodatnia oraz liczba 

dodatnia – liczba dodatnia 

= liczba ujemna) na osi 

liczbowej; 

 odejmuje liczby całkowite, 

tworząc analogie do 

sytuacji praktycznych; 

 wykonuje odejmowanie 

dwóch liczb całkowitych 

ujemnych; 

 zapisuje i wykonuje 

opisane słownie 

obliczenia 

wielodziałaniowe 

(dodawanie i 

odejmowanie)                  

na liczbach 

całkowitych; 

 rozwiązuje 

równania, w 

których występują 

liczby całkowite, 

wykorzystując 

działania odwrotne; 

 wykonuje działania 

arytmetyczne 

zawierające kilka 

liczb całkowitych. 

 biegle rozwiązuje 

równania, w których 

występują liczby 

całkowite, 

wykorzystując 

działania odwrotne. 



  oblicza różnice 

temperatur. 

 wykonuje dodawanie 

liczby dodatniej i ujemnej 

o wyniku ujemnym; 

 wykonuje obliczenia 

praktyczne związane                  

z temperaturami, 

głębokościami itp. 

1.9 Mnożenie i 

dzielenie liczb 

całkowitych 

 zna zasady ustalania 

znaku iloczynów i 

ilorazów; 

 zna zasady 

mnożenia i dzielenia 

liczb całkowitych; 

 oblicza pamięciowo 

iloczyny i ilorazy 

dwóch liczb 

całkowitych; 

 ustala znak 

iloczynów i 

ilorazów. 

 zna metody ustalania 

znaku iloczynu i 

ilorazu więcej niż 

dwóch liczb 

całkowitych; 

 wskazuje, czy dany 

iloczyn jest liczbą 

dodatnią, czy ujemną; 

 oblicza ilorazy dwóch 

liczb całkowitych; 

 oblicza iloczyny 

dwóch liczb 

całkowitych. 

 oblicza pamięciowo 

iloczyny więcej niż dwóch 

liczb całkowitych; 

 oblicza kwadraty                             

i sześciany liczb 

całkowitych. 

 wskazuje pary 

równych iloczynów; 

 oblicza wartości 

wyrażeń 

arytmetycznych 

zawierających 

dodawanie, 

odejmowanie, 

mnożenie i dzielenie 

liczb całkowitych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temat: 

Wymagania na ocenę: 

dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą 

DZIAŁ 2. UŁAMKI 

Uczeń: 

2.1 Powtórzenie 

wiadomości o 

ułamkach zwykłych 

 zna pojęcia: ułamek 

zwykły, licznik, 

mianownik, kreska 

ułamkowa, ułamek 

właściwy, ułamek 

 rozumie potrzebę 

znajdowania 

najmniejszego 

wspólnego 

mianownika oraz 

 odczytuje ułamkowe 

współrzędne punktów                 

na osi liczbowej; 

 

 

 potrafi wielokrotne 

skracanie ułamka 

zastępować 

jednokrotnym; 

 

 biegle sprowadza 

więcej niż dwa ułamki 

do wspólnego 

mianownika. 



niewłaściwy, liczba 

mieszana, ułamek 

nieskracalny; 

 zna pojęcia: 

rozszerzanie 

ułamków, skracanie 

ułamków; 

 zna zasadę zamiany 

ułamka 

niewłaściwego na 

liczbę mieszaną i na 

odwrót; 

 zna zasadę 

skracania i 

rozszerzania 

ułamków; 

 zna sposób 

sprowadzania 

dwóch ułamków do 

wspólnego 

mianownika; 

 zna równoważność 

ułamka 

niewłaściwego i 

liczby mieszanej; 

 zna możliwość 

zapisu ilorazu w 

postaci ułamka 

zwykłego i 

odwrotnie; 

prawidłowość 

sprowadzania do 

wspólnego 

mianownika, który 

nie jest najmniejszy; 

 rozumie konieczność 

doboru odpowiedniej 

jednostki (w 

zależności od 

mianowników 

ułamków) w celu 

przedstawienia 

ułamków na osi 

liczbowej; 

 sprowadza dwa 

ułamki do wspólnego 

mianownika; 

 porównuje ułamki o 

jednakowych 

licznikach lub 

jednakowych 

mianownikach. 

 odczytuje, jaki ułamek 

figury jest zamalowany,               

z wykorzystaniem 

rozszerzania lub skracania 

ułamka; 

 porównuje ułamki po 

sprowadzeniu ich do 

wspólnego mianownika. 

 sprowadza więcej 

niż dwa ułamki                 

do wspólnego 

mianownika. 



 rozumie 

równoważność 

ułamków 

powstałych przez 

rozszerzenie lub 

skrócenie danego 

ułamka; 

 zna sposób 

sprowadzania 

dwóch ułamków do 

wspólnego 

mianownika; 

 wskazuje ułamki 

właściwe i 

niewłaściwe; 

 zapisuje iloraz w 

postaci ułamka 

zwykłego i 

odwrotnie; 

 wyłącza całości z 

ułamków 

niewłaściwych; 

 zamienia liczby 

mieszane (lub 

naturalne) na ułamki 

niewłaściwe; 

 rozszerza i skraca 

ułamki; 

 rozszerza ułamki do 

danego 

mianownika. 



2.2 Dodawanie i 

odejmowanie 

ułamków zwykłych 

 zna sposób 

dodawania i 

odejmowania 

ułamków oraz liczb 

mieszanych o 

jednakowych i 

różnych 

mianownikach; 

 rozumie 

konieczność 

sprowadzenia 

ułamków do 

wspólnego 

mianownika przed 

ich dodaniem lub 

odjęciem; 

 rozumie 

konieczność zapisu 

wyniku działania w 

postaci 

nieskracalnego 

ułamka 

niewłaściwego; 

 dodaje ułamki i 

liczby mieszane o 

jednakowych 

mianownikach; 

 odejmuje ułamki i 

liczby mieszane o 

jednakowych 

mianownikach (w 

tym z 

 dodaje ułamki i liczby 

mieszane o różnych 

mianownikach; 

 odejmuje ułamki                   

i liczby mieszane                 

o różnych 

mianownikach. 

 wykonuje dodawanie                   

i odejmowanie podane 

opisem słownym; 

 potrafi zapisywać i obliczać 

działania zawierające 

ułamki zwykłe podane 

opisem słownym; 

 zapisuje i oblicza działania 

wymagające 

porównywania 

różnicowego lub 

ilorazowego ułamków 

zwykłych; 

 rozwiązuje zadania 

tekstowe zawierające 

ułamki. 

 

 rozwiązuje zadania 

tekstowe dotyczące 

długości, masy, 

pojemności 

podanych w postaci 

ułamków; 

 rozwiązuje równania 

zawierające 

dodawanie                           

i odejmowanie 

ułamków. 

 biegle rozwiązuje 

równania zawierające 

dodawanie                           

i odejmowanie 

ułamków. 



przekraczaniem 

progu całości). 

2.3 Mnożenie 

ułamków zwykłych 
 zna metodę 

mnożenia ułamków 

zwykłych i liczb 

mieszanych przez 

liczby naturalne; 

 zna metodę 

mnożenia dwóch 

ułamków zwykłych 

(lub liczb 

mieszanych); 

 rozumie 

konieczność 

zamiany liczby 

mieszanej na 

ułamek przed 

wykonaniem 

mnożenia; 

 zna możliwość 

skracania ułamków 

przy ich mnożeniu; 

 rozumie 

konieczność zapisu 

wyniku działania w 

postaci 

nieskracalnego 

ułamka właściwego; 

 mnoży proste 

ułamki i liczby 

mieszane przez 

liczby naturalne; 

 mnoży ułamki i 

liczby mieszane 

przez liczby 

naturalne; 

 mnoży ułamki i liczby 

mieszane przez 

ułamki i liczby 

mieszane; 

 skraca (jeśli jest to 

możliwe) mianownik 

ułamka i liczbę 

naturalną przed 

wykonaniem 

mnożenia; 

 skraca (jeśli jest to 

możliwe) licznik 

jednego z ułamków z 

mianownikiem 

drugiego przed 

wykonaniem 

mnożenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 oblicza ułamek danej liczby 

(również w przypadku, gdy 

dana liczba jest 

ułamkiem); 

 rozwiązuje zadania 

tekstowe związane z 

obliczaniem ułamka danej 

liczby i mnożeniem 

ułamków. 

 mnoży (z 

wcześniejszym 

skracaniem) wiele 

ułamków 

jednocześnie. 

 biegle mnoży (z 

wcześniejszym 

skracaniem) wiele 

ułamków 

jednocześnie; 

 wie, ile jardów ma 1 

metr; 

 wie, ile mil ma jeden 

kilometr. 



 mnoży proste 

ułamki i liczby 

mieszane przez 

ułamki i liczby 

mieszane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Dzielenie 

ułamków zwykłych 
 zna pojęcie 

odwrotności liczby; 

 zna metodę 

dzielenia ułamków 

zwykłych i liczb 

mieszanych przez 

liczby naturalne; 

 rozumie 

konieczność 

zamiany liczby 

mieszanej na 

ułamek przed 

wykonaniem 

dzielenia; 

 zna sposób 

postępowania przy 

dzieleniu dwóch 

ułamków lub liczb 

mieszanych; 

 rozumie 

konieczność zapisu 

wyniku działania w 

postaci 

 rozumie powiązanie 

dzielenia ułamków 

przez daną liczbę                

z mnożeniem jego 

mianownika przez tę 

liczbę; 

 dzieli w prostych 

przypadkach ułamki i 

liczby mieszane przez 

ułamki i liczby 

mieszane; 

 oblicza liczbę, której 

część jest podana. 

 stosuje dzielenie ułamków 

w zadaniach dotyczących 

porównywania 

ilorazowego; 

 rozwiązuje proste zadania 

tekstowe związane z 

dzieleniem ułamków; 

 dzieli ułamki zwykłe. 

 

 rozwiązuje zadania 

tekstowe łączące 

dzielenie ułamków              

z innymi 

posiadanymi 

umiejętnościami      

(np. z geometrii); 

 rozwiązuje równania 

zawierające 

mnożenie i dzielenie 

ułamków. 

 wyjaśnia sposób 

dzielenia ułamka przez 

ułamek. 



nieskracalnego 

ułamka 

niewłaściwego; 

 podaje odwrotności 

liczb; 

 dzieli ułamki i 

liczby mieszane 

przez liczby 

naturalne. 

2.5 Działania na 

ułamkach zwykłych 
 zna kolejność 

wykonywania 

działań w 

wyrażeniach 

zawierających 

nawiasy i bez 

nawiasów; 

 zna zasady działań 

na ułamkach. 

 rozumie konieczność 

stosowania kolejności 

wykonywania działań; 

 zna pojęcie ułamka 

piętrowego; 

 zna rolę kreski 

ułamkowej w ułamku 

piętrowym. 

 oblicza wartości wyrażeń 

dwu- i trzydziałaniowych 

zawierających ułamki 

zwykłe; 

 oblicza dwoma sposobami 

wartości ułamków 

piętrowych. 

 rozwiązuje zadania 

tekstowe, których 

rozwiązanie 

wymaga zapisu 

wyrażenia 

zawierającego co 

najmniej dwa 

działania. 

 wie, ile centymetrów 

ma 1 cal; 

 biegle rozwiązuje 

zadania tekstowe, 

których rozwiązanie 

wymaga zapisu 

wyrażenia 

zawierającego                   

co najmniej dwa 

działania. 

2.6 Powtórzenie 

wiadomości o 

ułamkach 
dziesiętnych 

 zna pojęcia: ułamek 

dziesiętny, część 

całkowita, część 

ułamkowa ułamka 

zapisanego w postaci 

dziesiętnej; 

 zna rolę przecinka w 

ułamku 

dziesiętnym; 

 zna nazwy pozycji 

poszczególnych cyfr 

 zapisuje cyframi 

ułamek dziesiętny 

podany słownie                   

i odwrotnie; 

 porównuje ułamki 

dziesiętne. 

 

 odczytuje współrzędne               

(w postaci ułamków 

dziesiętnych) punktów               

na osi liczbowej; 

 zaznacza na osi liczbowej 

punkty o współrzędnych                   

w postaci ułamków 

dziesiętnych; 

 porządkuje ułamki 

dziesiętne w kolejności 

rosnącej; 

 rozwiązuje zadania 

tekstowe zawierające 

ułamki dziesiętne. 

 

 



w zapisie ułamka 

dziesiętnego; 

 zna zależność 

między liczbą cyfr 

po przecinku a 

liczbą zer w 

mianowniku ułamka 

dziesiętnego; 

 zna zasadę 

odczytywania i 

zapisywania 

ułamków 

dziesiętnych; 

 zna sposób 

przedstawiania i 

odczytywania 

ułamków 

dziesiętnych na osi 

liczbowej; 

 zna sposób 

porównywania 

ułamków 

dziesiętnych; 

 odczytuje dany 

ułamek dziesiętny. 

 zapisuje ceny, jednostki 

masy i długości z 

wykorzystaniem ułamków 

dziesiętnych. 

 

2.7 Dodawanie i 

odejmowanie 

ułamków 
dziesiętnych 

 zna zasadę 

dodawania i 

odejmowania 

ułamków 

dziesiętnych; 

  oblicza w pamięci 

proste sumy i różnice 

ułamków 

dziesiętnych; 

 rozwiązuje zadania 

tekstowe wymagające 

dodawania lub 

odejmowania ułamków 

dziesiętnych; 

 podczas dodawania 

pamięciowego 

stosuje dopełnianie 

do całości; 

 rozwiązuje zadania 

tekstowe 

 biegle rozwiązuje 

zadania tekstowe 

wymagające 

wykonania wielu 

działań na ułamkach 

dziesiętnych. 



 zna sposób zapisu 

ułamków 

dziesiętnych przy 

dodawaniu i 

odejmowaniu 

pisemnym; 

 rozumie 

konieczność 

dodawania całości 

do całości, części 

dziesiątych do 

części dziesiątych, 

części setnych do 

części setnych itd.; 

 rozumie 

konieczność 

odejmowania 

całości od całości, 

części dziesiątych 

od części 

dziesiątych, części 

setnych od części 

setnych itd.; 

 zna zasadę 

dodawania ułamka 

dziesiętnego i liczby 

naturalnej oraz 

odejmowania 

ułamka dziesiętnego 

od liczby naturalnej; 

 zna algorytm oraz 

sposób zapisu 

 dodaje dwie i więcej 

liczb sposobem 

pisemnym; 

 odejmuje sposobem 

pisemnym ułamki 

dziesiętne; 

 odejmuje sposobem 

pisemnym ułamek 

dziesiętny od liczby 

naturalnej. 

 rozwiązuje równania 

zawierające dodawanie i 

odejmowanie ułamków 

dziesiętnych. 

 

wymagające 

wykonania wielu 

działań na ułamkach 

dziesiętnych; 

 zna i wykorzystuje  

w obliczeniach 

pojęcia: masa brutto 

i masa netto. 



dodawania ułamków 

dziesiętnych 

sposobem 

pisemnym; 

 zapisuje liczby w 

celu dodania (lub 

odjęcia) ich 

sposobem 

pisemnym. 
 

2.8 Mnożenie                  

i dzielenie ułamków 

dziesiętnych 
przez liczby 

naturalne 

 zna sposoby zapisu 

ułamków 

dziesiętnych i liczby 

naturalnej w 

mnożeniu oraz 

dzieleniu pisemnym; 

 zna zasady 

mnożenia i dzielenia 

ułamków 

dziesiętnych przez 

liczby naturalne 

sposobem 

pisemnym; 

 zna zasady 

pamięciowego 

mnożenia oraz 

dzielenia ułamków 

dziesiętnych i liczb 

naturalnych przez 

10, 100, 1000 itd.; 

 zna zasady 

mnożenia 

 zna zasady mnożenia i 

dzielenia sposobem 

pisemnym poprzez 

porównanie z 

analogicznymi 

działaniami na 

liczbach naturalnych; 

 zna sposób mnożenia 

oraz dzielenia 

ułamków dziesiętnych 

i liczb naturalnych 

przez 10, 100, 1000 

itd.; 

 zapisuje i mnoży 

ułamki dziesiętne 

przez liczby naturalne 

sposobem pisemnym; 

 zapisuje i dzieli 

ułamki dziesiętne 

przez liczby naturalne 

sposobem pisemnym; 

 rozwiązuje zadania 

tekstowe dotyczące 

porównywania 

ilorazowego; 

 zapisuje liczby bez użycia 

skrótów: tys., mln, mld; 

 rozwiązuje zadania, które 

zawierają porównywanie 

ilorazowe; 

 szacuje wyniki działań 

zawierających mnożenie i 

dzielenie ułamków 

dziesiętnych; 

 zapisuje liczby podane w 

postaci dziesiętnej bez 

skrótów tys. i mln. 

 

 rozwiązuje zadania 

tekstowe 

wymagające 

wykonania wielu 

działań na ułamkach 

dziesiętnych; 

 rozwiązuje zadania 

tekstowe, w których 

konieczne są 

wiadomości                          

z geometrii; 

 wykorzystuje znane 

wyniki działań do 

obliczania wartości 

wyrażeń 

zawierających liczby 

o takich samych 

cyfrach. 

 biegle rozwiązuje 

zadania tekstowe 

wymagające 

wykonania wielu 

działań na ułamkach 

dziesiętnych. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pamięciowego 

ułamka dziesiętnego 

i liczby naturalnej; 

 zna zasadę 

wstawiania 

przecinka w 

iloczynie i ilorazie. 

 w prostych 

przypadkach mnoży i 

dzieli w pamięci 

ułamki dziesiętne 

przez liczby 

naturalne; 

 mnoży i dzieli ułamki 

dziesiętne przez 10, 

100, 1000 itd.; 

 dzieli sposobem 

pisemnym liczby 

naturalne w 

przypadku, gdy iloraz 

nie jest liczbą 

naturalną; 

 oblicza ułamek (dany 

w postaci dziesiętnej) 

danej liczby 

naturalnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9 Mnożenie 

ułamków 

dziesiętnych 

 zna sposób 

mnożenia ułamka 

dziesiętnego przez 

ułamek dziesiętny 

sposobem 

pisemnym; 

 zna miejsce 

przecinka w 

iloczynie dwóch 

ułamków 

dziesiętnych; 

 mnoży ułamki 

dziesiętne sposobem 

pisemnym; 

 w prostych 

przypadkach mnoży 

w pamięci ułamki 

dziesiętne. 

 oblicza kwadraty i 

sześciany ułamków 

dziesiętnych; 

 

 

 rozwiązuje zadania 

tekstowe z 

wykorzystaniem mnożenia 

ułamków dziesiętnych. 

 

 oblicza ułamek (w 

postaci dziesiętnej) 

liczby będącej 

ułamkiem 

dziesiętnym; 

 rozwiązuje zadania 

tekstowe 

wymagające 

wykonania wielu 

działań; 

 oblicza potęgi 

ułamków 

 biegle rozwiązuje 

zadania tekstowe 

wymagające 

wykonania wielu 

działań; 

 wie, ile kilometrów 

ma jedna mila 

morska; 

 zna różnice między 

stopniami Celsjusza a 

Fahrenheita, potrafi 

zamieniać 



 zna zasadę 

mnożenia ułamków 

dziesiętnych przez 

porównanie z 

mnożeniem 

ułamków zwykłych; 

 ustala położenie 

przecinka w 

iloczynie. 

dziesiętnych, w 

których wykładnik 

potęgi jest liczbą 

naturalną większą 

od trzech. 

temperatury podane w 

stopniach C na F i na 

odwrót. 

 

 

 

 

 

 

2.10 Dzielenie 

ułamków 

dziesiętnych 

 zna sposób dzielenia 

ułamka dziesiętnego 

przez ułamek 

dziesiętny sposobem 

pisemnym; 

 zna miejsce 

przecinka w ilorazie 

dwóch ułamków 

dziesiętnych; 

 rozumie 

konieczność 

zapisania dzielnika 

w postaci liczby 

naturalnej. 

 zna zasadę 

powiększania tyle 

samo razy dzielnej              

i dzielnika, aby 

dzielnik stał się liczbą 

naturalną; 

 w prostych 

przypadkach dzieli               

w pamięci ułamki 

dziesiętne; 

 dzieli ułamki 

dziesiętne sposobem 

pisemnym. 

 rozwiązuje zadania 

tekstowe dotyczące 

porównywania 

ilorazowego; 

 rozwiązuje równania 

zawierające ułamki 

dziesiętne. 

 rozwiązuje zadania 

tekstowe, które 

oprócz dzielenia 

wymagają 

wykonania 

dodatkowego, 

innego działania. 

 biegle rozwiązuje 

zadania tekstowe, 

które oprócz dzielenia 

wymagają wykonania 

dodatkowego, innego 

działania; 

 rozwiązuje zadania 

tekstowe o 

podwyższonym 

stopniu trudności. 

2.11 Działania na 

ułamkach 

dziesiętnych 

 zna kolejność 

wykonywania 

działań; 

 zna algorytmy 

działań na ułamkach 

dziesiętnych. 

 oblicza wartości 

wyrażeń zgodnie                  

z zasadami 

wykonywania 

poszczególnych 

działań oraz                        

w prawidłowej 

kolejności; 

 rozumie konieczność 

stosowania nawiasów przy 

zamianie kreski ułamkowej 

na znak dzielenia, jeżeli           

w liczniku lub mianowniku 

ułamka znajduje się 

działanie; 

 zapisuje treści zadań 

w postaci jednego 

wyrażenia 

arytmetycznego. 

 biegle rozwiązuje 

zadania wymagające 

wykonania wielu 

działań; 

 

 

 

 rozwiązuje zadania 

tekstowe o 



 posługuje się 

kalkulatorem przy 

obliczaniu wartości 

wyrażeń 

wielodziałaniowych            

o podwyższonym 

stopniu trudności. 

 wykonuje działania opisane 

słownie; 

 rozwiązuje zadania 

wymagające wykonania 

wielu działań. 

podwyższonym 

stopniu trudności. 

 

 

 

 

 

 

 

2.12 Zaokrąglanie 

ułamków 

dziesiętnych 

 rozumie 

konieczność 

zaokrąglania 

ułamków w 

sytuacjach 

praktycznych; 

 zna zasady 

zaokrąglania 

ułamków 

dziesiętnych. 

 

 zna różnicę pomiędzy 

zaokrąglaniem w górę 

lub w dół; 

 stosuje pomijanie 

końcowych cyfr                   

w zapisie 

zaokrąglanego ułamka 

dziesiętnego; 

 potrafi zaokrąglać 

ułamki dziesiętne z 

podaną dokładnością. 

 potrafi zaokrąglać dane 

masy i długości w 

sytuacjach praktycznych; 

 podaje przykłady liczb o 

podanym zaokrągleniu. 

 potrafi zaokrąglać 

ułamki dziesiętne z 

przekroczeniem 

jednego (lub więcej) 

rzędu, np. 0,99 z 

dokładnością do 

części dziesiątych. 

  wie, ile metrów ma: 1 

stopa, 1 jard, 1 pręt, 1 

mila angielska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13 Przedstawianie 

ułamków 

dziesiętnych w 

postaci ułamków 

zwykłych i 

odwrotnie 

 zna pojęcia: 

rozwinięcie 

dziesiętne ułamka 

zwykłego, 

rozwinięcie 

dziesiętne 

nieskończone, 

rozwinięcie 

 tworzy rozwinięcia 

dziesiętne; 

 przedstawia ułamek 

dziesiętny w postaci 

nieskracalnego 

ułamka zwykłego lub 

liczby mieszanej; 

 porównuje ułamki,                        

z których jeden jest                    

w postaci zwykłej, a drugi 

w postaci dziesiętnej; 

 zapisuje rozwinięcia 

dziesiętne nieskończone             

z podaną dokładnością; 

  porównuje kilka 

ułamków podanych 

w postaci 

dziesiętnej i 

zwykłej, jeśli 

przynajmniej jeden 

z nich ma 

rozwinięcie 

  wie, kiedy ułamek 

nieskracalny ma 

rozwinięcie dziesiętne 

skończone lub 

nieskończone. 

 



dziesiętne 

skończone; 

 zna sposób zamiany 

ułamków 

dziesiętnych na 

zwykłe; 

 zna sposoby 

zamiany ułamków 

zwykłych na 

dziesiętne; 

 zna różnicę między 

rozwinięciem 

dziesiętnym 

skończonym a 

nieskończonym. 

 zapisuje ułamek 

zwykły w postaci 

dziesiętnej poprzez 

rozszerzanie ułamka 

do mianownika 10, 

100, 1000; 

 zapisuje ułamek 

zwykły w postaci 

dziesiętnej metodą 

dzielenia licznika 

ułamka zwykłego 

przez jego 

mianownik. 

 podaje wartość wskazanej 

cyfry w rozwinięciu 

dziesiętnym 

nieskończonym. 

dziesiętne 

nieskończone. 

 

2.14 Działania na 

ułamkach zwykłych 

i ułamkach 

dziesiętnych 

 zna metody 

wykonywania 

działań na ułamkach 

zwykłych i 

dziesiętnych. 

 rozumie konieczność 

takiej zamiany postaci 

ułamków, by w 

działaniu 

występowały ułamki 

w jednakowej postaci; 

 rozumie konieczność 

wykonywania 

działania na ułamkach 

zwykłych, gdy w 

działaniu znajduje się 

ułamek zwykły o 

rozwinięciu 

dziesiętnym 

nieskończonym; 

 rozwiązuje zadania z treścią 

o danych w postaci 

ułamków zwykłych i 

dziesiętnych. 

 wybiera 

najkorzystniejszą 

metodę wykonania 

działania 

zawierającego 

ułamki zwykłe i 

dziesiętne; 

 rozwiązuje równania, 

w których występują 

jednocześnie ułamki 

zwykłe i dziesiętne. 

 biegle rozwiązuje 

równania, w których 

występują 

jednocześnie ułamki 

zwykłe i dziesiętne. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 wykonuje proste 

działania na 

ułamkach, z których 

jeden jest w postaci 

zwykłej, a drugi w 

postaci dziesiętnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.15 Ułamki 

dziesiętne dodatnie i 

ujemne 

 wskazuje liczby 

przeciwne do 

dodatnich ułamków 

dziesiętnych; 

 zna położenie 

przeciwnych 

ułamków 

dziesiętnych na osi 

liczbowej; 

 porównuje ułamki 

dziesiętne dodatnie i 

ujemne, gdy zna ich 

położenie na osi 

liczbowej; 

 dodaje i odejmuje 

proste ułamki 

dziesiętne dodatnie 

oraz ujemne; 

 zna zasady ustalania 

znaku iloczynu i 

ilorazu. 

 zaznacza ułamki 

dziesiętne dodatnie i 

ujemne na osi 

liczbowej; 

 porównuje ułamki 

dziesiętne dodatnie i 

ujemne z 

wykorzystaniem 

wartości bezwzględnej 

liczb; 

 ustawia ułamki 

dziesiętne dodatnie i 

ujemne w kolejności 

rosnącej; 

 dodaje oraz odejmuje 

ułamki dziesiętne 

dodatnie i ujemne w 

sposób intuicyjny; 

 mnoży oraz dzieli 

proste ułamki 

 podaje ułamki dziesiętne 

dodatnie lub ujemne z 

danego przedziału 

liczbowego; 

 dodaje i odejmuje ułamki 

dziesiętne z 

wykorzystaniem wartości 

bezwzględnej; 

 mnoży, dzieli oraz 

potęguje ułamki dziesiętne 

dodatnie i ujemne; 

 posługuje się ułamkami 

dodatnimi i ujemnymi w 

sytuacjach praktycznych. 

 wykonuje działania 

opisane słownie; 

 oblicza wartości 

wyrażeń 

zawierających 

więcej niż jedno 

działanie. 

 biegle oblicza 

wartości wyrażeń 

zawierających więcej 

niż jedno działanie. 



dziesiętne dodatnie i 

ujemne. 

2.16 Ułamki zwykłe 

dodatnie i ujemne 
 wskazuje liczby 

przeciwne do 

danych ułamków 

zwykłych; 

 zna położenie 

przeciwnych 

ułamków zwykłych 

na osi liczbowej; 

 porównuje ułamki 

dodatnie i ujemne z 

wykorzystaniem 

tablicy ułamków lub 

osi liczbowej; 

 dodaje oraz odejmuje 

proste ułamki zwykłe 

dodatnie i ujemne. 

 

 zaznacza ułamki 

zwykłe dodatnie i 

ujemne na osi 

liczbowej; 

 dodaje oraz odejmuje 

ułamki zwykłe 

dodatnie i ujemne w 

sposób intuicyjny; 

 mnoży oraz dzieli 

proste ułamki zwykłe 

dodatnie i ujemne. 

 zapisuje przykłady działań 

na ułamkach zwykłych, 

gdy dana jest ich suma, 

różnica, iloczyn lub iloraz; 

 dodaje i odejmuje ułamki 

zwykłe z wykorzystaniem 

wartości bezwzględnej; 

 mnoży, dzieli oraz 

potęguje ułamki zwykłe 

dodatnie i ujemne. 

 wykonuje działania 

opisane słownie; 

 oblicza wartości 

wyrażeń 

zawierających 

więcej niż jedno 

działanie. 

 biegle oblicza 

wartości wyrażeń 

zawierających więcej 

niż jedno działanie. 

2.17 Liczby 

wymierne 
 zna pojęcie: liczba 

wymierna; 

 potrafi wskazać 

liczby wymierne; 

 zamienia ułamki 

zwykłe na 

dziesiętne i 

odwrotnie; 

 potrafi ocenić, czy 

działanie powinno 

być wykonywane na 

 zamienia ułamki tak, 

aby w działaniu 

występowały ułamki w 

jednakowej postaci; 

 wykonuje proste 

działania, w których 

ułamki występują w 

różnej postaci 

zamieniając je na 

zapisane w jednakowej 

postaci; 

 oblicza wartości wyrażeń 

na ułamkach zwykłych 

oraz dziesiętnych 

dodatnich i ujemnych, gdy 

wyrażenie zawiera więcej 

niż jedno działanie. 

 

 stosuje działania na 

ułamkach zwykłych 

i dziesiętnych w 

sytuacjach 

praktycznych; 

 porównuje sumy 

ułamków dodatnich 

i ujemnych; 

 szacuje wyniki 

działań na ułamkach 

dodatnich i 

ujemnych. 

  potrafi podać 

przykład liczby, która 

nie jest liczbą 

wymierną. 

 

 

 

 

 

 

 



ułamkach zwykłych, 

czy dziesiętnych. 

 potrafi wyjaśnić, 

dlaczego dane 

działanie wykonujemy 

na ułamkach zwykłych 

lub dziesiętnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temat: 

Wymagania na ocenę: 

dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą 

DZIAŁ 3. ELEMENTY ALGEBRY 

Uczeń: 

3.1 Tworzenie 

wyrażeń 

algebraicznych 

 zna pojęcie 

wyrażenia 

algebraicznego; 

 rozumie zasadność 

użycia litery 

zastępującej pewną 

wielkość; 

 zna zasady 

występujące przy 

zapisie wyrażeń 

algebraicznych: 

pomijanie znaku 

mnożenia, cyfry 1 

przy literze, 

 zamienia opis słowny 

na zapis w postaci 

wyrażenia 

algebraicznego. 

 podaje długość odcinka, 

łamanej za pomocą 

wyrażenia algebraicznego. 

 zapisuje wyrażenia 

algebraiczne 

opisujące sytuacje z 

życia codziennego; 

 zamienia jednostki 

zapisane za pomocą 

wyrażeń 

algebraicznych. 

 



zamienności znaku 

dzielenia na kreskę 

ułamkową. 

3.2 Nazywanie 

wyrażeń 

algebraicznych 

 zna sposób 

odczytywania 

wyrażenia 

algebraicznego; 

 zapisuje proste 

wyrażenia 

algebraiczne podane 

za pomocą opisu 

słownego; 

 odczytuje proste 

wyrażenia 

algebraiczne podane 

za pomocą symboli i 

działań 

matematycznych. 

 zna sposób nazywania 

wyrażenia z 

wykorzystaniem 

metody „drzewka”. 

 

 rysuje „drzewka” z 

nazwami poszczególnych 

działań, a następnie 

nazywa wyrażenie 

algebraiczne; 

 zapisuje wyrażenia 

algebraiczne podane za 

pomocą opisu słownego w 

trudniejszych 

przypadkach; 

 odczytuje wyrażenia 

algebraiczne podane za 

pomocą symboli i działań 

matematycznych w 

trudniejszych przypadkach. 

 zapisuje wyrażenia 

algebraiczne podane 

za pomocą opisu 

słownego sytuacji z 

życia codziennego. 

 

3.3 Obliczanie 

wartości liczbowych 

wyrażeń 

algebraicznych 

 zna pojęcie wartości 

liczbowej wyrażenia 

algebraicznego; 

 zna sposób 

obliczania wartości 

liczbowej wyrażenia 

algebraicznego. 

 oblicza wartość 

wyrażenia 

algebraicznego w 

zapisach 

jednodziałaniowych. 

 oblicza długość łamanej, 

korzystając z wyrażeń 

algebraicznych; 

 oblicza wartość wyrażenia 

algebraicznego 

opisującego sytuację z 

życia codziennego. 

 oblicza wartość 

wyrażenia 

algebraicznego dla 

zapisów 

wielodziałaniowych. 

 zapisuje przy pomocy 

wyrażenia 

algebraicznego liczby 

parzyste, nieparzyste, 

kolejne liczby 

naturalne, parzyste i 

nieparzyste. 

3.4 Działania na 

prostych 

wyrażeniach 
algebraicznych 

 rozpoznaje, które 

wyrażenia 

algebraiczne można 

dodać/odjąć poprzez 

analizę 

odpowiednich 

 wykonuje dodawanie i 

odejmowanie wyrażeń 

algebraicznych 

(możliwych do 

wykonania); 

 zapisuje w najprostszej 

postaci (wykonując 

dodawanie i odejmowanie) 

wyrażenia algebraiczne; 

 mnoży i dzieli wyrażenia 

algebraiczne przez liczbę 

 zapisuje wyrażenie 

algebraiczne 

podane za pomocą 

opisu słownego i 

sprowadza je do 

 



sytuacji 

praktycznych; 

 rozumie zasadę 

dodawania i 

odejmowania 

wyrażeń 

algebraicznych; 

 mnoży i dzieli 

wyrażenia 

algebraiczne przez 

liczbę naturalną. 

 mnoży i dzieli 

wyrażenia 

algebraiczne przez 

liczbę całkowitą (w 

zbiorze liczb 

całkowitych). 

całkowitą, gdzie iloraz 

może być ułamkiem. 

najprostszej 

postaci; 

 rozwiązuje zadania 

tekstowe 

sprowadzające do 

zapisu 

odpowiednich 

wyrażeń 

algebraicznych oraz 

obliczania wartości 

wyrażeń 

algebraicznych; 

 zamienia jednostki 

długości, czasu i 

masy oraz zapisuje 

je za pomocą 

wyrażeń 

algebraicznych.  

 

 

 

 

Temat: 

Wymagania na ocenę: 

dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą 

DZIAŁ 4. PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIA MATEMATYKI 

Uczeń: 

4.1 Średnia 

arytmetyczna 
 zna pojęcie średniej 

arytmetycznej; 

 zna sposób 

obliczania średniej 

arytmetycznej; 

 oblicza średnią 

arytmetyczną liczb 

naturalnych. 

 oblicza średnią 

arytmetyczną liczb 

całkowitych; 

 oblicza wartości 

wyrażeń 

zawierających więcej 

niż jedno działanie. 

 oblicza średnią 

arytmetyczną ułamków 

zwykłych lub 

dziesiętnych; 

 oblicza średnią 

arytmetyczną w zadaniach 

przedstawiających sytuacje 

z życia codziennego. 

 oblicza średnią 

arytmetyczną liczb 

wymiernych; 

 oblicza jedną z 

dwóch liczb 

wykorzystaną do 

obliczenia średniej 

arytmetycznej, 

 biegle oblicza średnią 

arytmetyczną liczb 

wymiernych; 

 oblicza jedną z trzech 

liczb wykorzystaną do 

obliczenia średniej 

arytmetycznej, mając 

daną średnią 



mając daną średnią 

arytmetyczną i 

drugą liczbę. 

arytmetyczną i drugą 

liczbę. 

4.2 Jednostki miar 
 zna jednostki: 

milimetr, centymetr, 

decymetr, metr, 

kilometr; 

 zna jednostki masy: 

gram, dekagram, 

kilogram, tonę; 

 zna jednostki czasu: 

dobę, godzinę, 

minutę, sekundę, 

kwadrans; 

 zna zasadę 

odczytywania 

godzin i minut; 

 zna zależności 

między jednostkami 

długości, 

jednostkami masy, 

jednostkami czasu; 

 zna sposób zamiany 

danych jednostek 

długości, masy i 

czasu. 

 rozumie zasadność 

stosowania 

określonych jednostek 

przy konkretnych 

pomiarach; 

 potrafi dokonywać 

zamiany jednostek 

długości (w tym 

danych w postaci 

wyrażeń 

dwumianowanych); 

 potrafi dokonywać 

zamiany jednostek 

masy (w tym danych 

w postaci wyrażeń 

dwumianowanych); 

 potrafi dokonywać 

zamiany jednostek 

czasu (w tym 

wyrażonych w postaci 

ułamków oraz 

wyrażeń 

dwumianowanych). 

 porównuje jednostki 

długości, czasu i masy; 

 potrafi dokonywać 

zamiany jednostek 

długości, masy i czasu w 

zadaniach praktycznych. 

 potrafi dokonywać 

zamiany jednostek: 

mm — m, 
mm — dm, 
cm — km, 

dm — km, 

mm — km; 

 potrafi dokonywać 

zamiany jednostek:  

g — kg, 

g — t,  

dag — t. 

 zna pojęcia: 

mikrometr, nanometr, 

megametr, kwintal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3 Prędkość. 

Jednostki prędkości 
 zna pojęcie 

prędkości; 

 zna podstawową 

jednostkę prędkości: 

km/h oraz m/s; 

 zna jednostki 

prędkości: cm/s, 

cm/min, km/s, m/h; 

 zna sposób 

obliczania 

prędkości, gdy dana 

jest długość drogi i 

czas jej przebycia; 

 rozumie zasadność 

zamiany danej 

jednostki prędkości 

na inną; 

 zna sposób zamiany 

danej jednostki 

prędkości na inną; 

 zna wzór na 

obliczanie prędkości 

przy danych: 

długość drogi i czas. 

 stosuje wzór na 

obliczanie prędkości; 

 oblicza prędkość przy 

danych: długość drogi 

i czas jej pokonania; 

 oblicza prędkość w 

kontekście 

praktycznym; 

 odczytuje prędkość 

podaną za pomocą 

rysunku. 

 dokonuje zamiany 

jednostek prędkości; 

 porównuje prędkości 

wyrażone w różnych 

jednostkach; 

 oblicza prędkość w 

sytuacjach praktycznych. 

 odczytuje 

informacje z tabeli i 

wykorzystuje je do 

obliczeń prędkości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Droga 
 zna pojęcie długości 

drogi; 

 zna jednostki drogi: 

km, m, cm, mm; 

 zna sposób 

obliczania długości 

 stosuje wzór na 

obliczanie długości 

drogi; 

 oblicza długość drogi 

przy danych: 

prędkość i czas; 

 zamienia jednostki czasu 

lub prędkości w celu 

obliczenia długości drogi; 

 oblicza długość drogi przy 

danych prędkości i czasie 

w sytuacjach z życia 

 dokonuje wyboru 

jednostek czasu i 

prędkości w celu 

najlepszego 

sposobu 

przedstawienia 

długości drogi. 

 

 

 

 

 

 

 



drogi przy danych: 

prędkość i czas; 

 zna zasadność 

zamiany danej 

jednostki na inną; 

 zna sposób zamiany 

danej jednostki 

długości drogi na 

inną; 

 zna wzór na 

obliczanie długości 

drogi przy danych: 

prędkość i czas. 

 oblicza długość drogi 

w kontekście 

praktycznym; 

 dokonuje zamiany 

jednostek długości 

drogi. 

codziennego, dostosowując 

odpowiednie jednostki. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Czas 
 zna pojęcie czasu 

przebycia drogi; 

 zna jednostki czasu: 

h, min, s; 

 zna sposób 

obliczania czasu 

przy danej długości 

drogi i prędkości; 

 rozumie zasadność 

zamiany danej 

jednostki na inną; 

 zna sposób zamiany 

danej jednostki 

czasu na inną; 

 zna wzór na 

obliczanie czasu 

 stosuje wzór na 

obliczanie czasu; 

 oblicza czas przy 

danej długości drogi i 

prędkości; 

 oblicza czas w 

kontekście 

praktycznym; 

 zamienia jednostki 

czasu. 

 zamienia jednostki 

prędkości lub drogi w celu 

obliczenia czasu; 

 oblicza czas przy danej 

prędkości i drodze w 

sytuacjach z życia 

codziennego, dostosowując 

odpowiednie jednostki. 

 samodzielnie 

dokonuje wyboru 

jednostek drogi i 

prędkości w celu 

najlepszego 

sposobu 

przedstawienia 

czasu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



przy danej długości 

drogi i prędkości. 
 

 

4.6 Tabele, 

diagramy, wykresy 
 zna sposób 

wykorzystania tabel 

do zapisu 

informacji; 

 zna pojęcia: 

diagram słupkowy 

(kolumnowy), 

wykres; 

 rozumie zasadność 

przedstawiania 

danych za pomocą 

tabeli; 

 zna sposób 

odczytywania 

informacji 

zawartych w tabeli; 

 zna sposób 

tworzenia tabeli na 

podstawie danych 

przedstawionych 

opisem słownym; 

 zna sposób 

tworzenia diagramu 

słupkowego oraz 

wykresu; 

 zna sposób 

odczytywania 

informacji z 

diagramu 

 tworzy tabelę na 

podstawie danych 

przedstawionych za 

pomocą opisu 

słownego; 

 wykorzystuje dane 

zawarte w tabeli do 

rozwiązywania zadań 

zawierających 

porównanie 

różnicowe i 

ilorazowe; 

 wykorzystuje dane z 

tabeli do 

rozwiązywania zadań; 

 odczytuje informacje 

podane za pomocą 

diagramu 

słupkowego; 

 odczytuje informacje 

podane na wykresie. 

 

 samodzielnie formułuje 

pytania na podstawie 

diagramu słupkowego; 

 odczytuje informacje z 

wykresu, diagramu i 

wykorzystuje te informacje 

do rozwiązywania zadań w 

wymiarze praktycznym. 

 odczytuje 

informacje z tabeli, 

diagramu 

słupkowego oraz 

wykresu i 

wykorzystuje je w 

zadaniach o 

podwyższonym 

stopniu trudności. 

 



słupkowego i z 

wykresu; 

 odczytuje dane 

zawarte w tabeli. 

4.7 Tworzenie 

diagramów i 

wykresów 

 zna pojęcie: 

diagram, wykres; 

 zna sposób 

tworzenia 

diagramów i 

wykresów. 

 przeprowadza 

ankietę, na podstawie 

której wykonuje 

diagram; 

 tworzy diagram i 

wykres, 

wykorzystując dane 

ujęte w opisie 

słownym; 

 tworzy diagramy i 

wykresy, 

wykorzystując dane 

zapisane w postaci 

tabeli. 

 tworzy diagramy i 

wykresy, korzystając z 

danych przedstawiających 

sytuacje z życia 

codziennego. 

  rozwiązuje zadanie 

tekstowe o 

podwyższonym 

stopniu trudności, 

prowadzące do 

narysowania 

wykresu/diagramu i 

na jego podstawie 

odczytania 

dodatkowych 

informacji. 

 

4.8 Procenty 
 zna pojęcie 

procentu; 

 zna pojęcie: 100%, 

50%, 25%, 10%, 

1% całości; 

 zna pojęcie procentu 

jako sposobu 

przedstawienia 

ułamka; 

 wskazuje, jakim 

procentem jest dana 

wielkość ze 100; 

 zna sposób zamiany 

procentu na ułamek i 

na odwrót; 

 wskazuje na 

podstawie rysunku, 

jaki procent kwadratu 

jest zamalowany; 

 zapisuje procenty w 

postaci ułamków; 

 zapisuje, jaki procent 

figury stanowi jej 

zamalowana część. 

 zamienia liczbę naturalną 

oraz ułamek na procent; 

 w zadaniach tekstowych 

zamienia liczbę naturalną 

oraz ułamek na procent i 

odwrotnie. 

 

 porównuje część 

daną ułamkiem z 

częścią daną 

procentem. 

 zna pojęcie: promil; 

 zamienia promile na 

ułamki i odwrotnie. 



 wskazuje, jakim 

procentem jest dana 

wielkość z 

wielokrotności 

liczby 100. 

4.9 Obliczanie 

procentu danej 

liczby 

 zna pojęcie 

obliczania procentu 

danej liczby; 

 zna sposób 

obliczenia procentu 

danej liczby. 

 zna sposób obliczania 

procentu danej 

wielkości z 

wykorzystaniem 

wielokrotności 1% i 

10% liczby; 

 oblicza 10%, 20%, 

50% danej wielkości; 

 oblicza procent 

będący 

wielokrotnością 5% i 

10% danej wielkości. 

 oblicza procent będący 

wielokrotnością 1% danej 

wielkości; 

 oblicza procent danej 

wielkości w sytuacjach 

praktycznych. 

 oblicza procent 

danej wielkości w 

sytuacjach z życia 

codziennego. 

 biegle oblicza procent 

danej wielkości w 

sytuacjach z życia 

codziennego. 

 

 

 

 

Temat: 

Wymagania na ocenę: 

dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą 

DZIAŁ 5. FIGURY PŁASKIE 

Uczeń: 

5.1 Trójkąty – 

rodzaje i własności 
 zna pojęcia: trójkąt, 

boki trójkąta, 

wierzchołki trójkąta, 

kąty wewnętrzne 

trójkąta; 

 zna pojęcia: trójkąt 

równoboczny, 

trójkąt 

równoramienny, 

 zna pojęcie trójkąta 

jako wielokąta o 

najmniejszej liczbie 

boków; 

 zna klasyfikację 

trójkątów ze względu 

na długości boków 

oraz ze względu na 

 oblicza długość jednego 

boku trójkąta, gdy dane są 

obwód i długości dwóch 

pozostałych boków; 

 wnioskuje o istnieniu 

trójkąta na podstawie 

trzech danych kątów; 

 oblicza miary kątów 

wewnętrznych 

trójkątów 

spełniających dane 

warunki; 

 oblicza obwody 

trójkątów 

równoramiennych, 

 zna pojęcia: 

przyprostokątna, 

przeciwprostokątna; 

 potrafi skonstruować 

pytania tak, aby 

uzyskać żądaną 

odpowiedź. 



trójkąt różnoboczny, 

trójkąt ostrokątny, 

trójkąt prostokątny, 

trójkąt 

rozwartokątny; 

 zna pojęcia: ramię 

trójkąta 

równoramiennego, 

podstawa trójkąta 

równoramiennego; 

 zna pojęcia 

nierówność trójkąta; 

 rysuje trójkąt o danej 

długości boków; 

 oblicza obwód 

trójkąta na 

podstawie podanych 

długości boków; 

 określa rodzaje 

trójkątów o danych 

długościach boków 

lub miarach kątów. 

miary kątów 

wewnętrznych; 

 korzystając z 

nierówności trójkąta, 

potrafi stwierdzić, 

czy z podanych 

długości można 

skonstruować trójkąt; 

 zna sumę miar kątów 

wewnętrznych 

trójkąta; 

 zna zależność między 

trójkątem 

równobocznym a 

równoramiennym; 

 określa rodzaje 

trójkątów 

przedstawionych na 

rysunkach; 

 rysuje trójkąty danego 

rodzaju. 

 dobiera przykładowe 

długości boków trójkąta o 

danym obwodzie; 

 oblicza miary kątów 

trójkąta, wykorzystując 

wiadomości o kątach 

przyległych i 

wierzchołkowych; 

 wnioskuje o rodzaju 

trójkąta na podstawie 

jednego z kątów; 

 oblicza obwody trójkątów 

równoramiennych, mając 

długości dwóch boków. 

mając długości 

dwóch boków. 

 

5.2 Czworokąty – 

rodzaje i własności 
 zna pojęcia: 

prostokąt, kwadrat, 

równoległobok, 

romb, trapez, 

podstawy i ramiona 

trapezu, trapez 

prostokątny, trapez 

równoramienny; 

 wskazuje zależności 

między 

poszczególnymi 

czworokątami; 

 zna własności 

prostokąta, kwadratu, 

równoległoboku, 

rombu i trapezu; 

 oblicza miary kątów 

równoległoboku lub 

trapezu, wykorzystując 

wiadomości o kątach 

przyległych i 

wierzchołkowych; 

 stosuje poznane własności 

czworokątów do obliczania 

 oblicza długość 

nieznanego boku 

prostokąta lub 

kwadratu o danym 

obwodzie; 

 potrafi stwierdzić 

prawdziwość zdań 

określających 

przynależność 

 wykorzystuje poznane 

własności rombu do 

formułowania pytań w 

tym zakresie. 



 odnajduje 

prostokąty, 

kwadraty, 

równoległoboki, 

romby i trapezy w 

otaczającym nas 

świecie; 

 rysuje czworokąty o 

danych 

własnościach; 

 oblicza obwód 

prostokąta i 

kwadratu. 

 zna zależności między 

miarami kątów 

wewnętrznych 

równoległoboku i 

trapezu; 

 w zbiorze 

czworokątów 

wskazuje kwadraty, 

prostokąty, 

równoległoboki, 

romby i trapezy; 

 prawidłowo 

interpretuje zapis 

symboliczny wzorów: 

Ob = 2 ∙ a + 2 ∙ b, 
Ob = 2 ∙ (a + b), 

Ob = 4 ∙ a; 

 oblicza według wzoru 

obwód prostokąta i 

kwadratu. 

obwodów figur w 

sytuacjach praktycznych; 

 rysuje dany prostokąt w 

skali; 

 oblicza obwody podanych 

czworokątów; 

 oblicza nieznane kąty 

równoległoboku, trapezu 

równoramiennego, mając 

podany jeden kąt tego 

czworokąta; 

 oblicza miary kątów 

trapezu, mając podane dwie 

z czterech miar jego kątów. 

danego czworokąta 

do określonego 

zbioru; 

 oblicza obwody i 

długości boków 

czworokątów w 

zadaniach o 

podwyższonym 

stopniu trudności. 

 

5.3 Pole figury. 

Jednostki pola 
 zna pojęcie 

kwadratu 

jednostkowego; 

 zna jednostki pola: 

mm2, cm2, dm2, m2, 

km2, a, ha; 

 zna sposób 

porównywania 

wielkości figur 

przez wypełnienie 

kwadratami o 

 rozumie konieczność 

ustalenia wzorcowych 

figur jednostkowych; 

 rysuje figury złożone 

z kwadratów o danym 

boku; 

 rysuje figury o danych 

długościach boków i 

dzieli je na kwadraty o 

danej długości boków; 

 rysuje prostokąty o danym 

obwodzie i oblicza ich pola; 

 rysuje figury o danym polu. 

 

 porównuje jednostki 

pola; 

 zamienia jednostki. 

 biegle zamienia 

jednostki; 

 porównuje pola figur 

podane w różnych 

jednostkach. 

 

 

 

 

 

 



jednakowej 

wielkości; 

 wypełnia figury 

kwadratami o boku 

długości 1 cm i 

podaje pole tych 

figur; 

 zna pojęcie: pole 

figury. 

 oblicza pola 

narysowanych figur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 Pola 

czworokątów 
 zna metodę 

obliczania pola 

prostokąta i 

kwadratu (bez 

dzielenia figury na 

kwadraty 

jednostkowe); 

 zna symbolikę a, b 

— boki prostokąta, P 

— pole; 

 zna pojęcia: 

wysokość 

równoległoboku, 

podstawa 

równoległoboku i 

wskazuje je; 

 zna metodę 

obliczania pola 

równoległoboku; 

 prawidłowo oblicza 

wartości wyrażeń 

zawierających więcej 

niż jedno działanie; 

 interpretuje zapis 

symboliczny wzorów: 

 
 zna sposób rysowania 

i mierzenia dwóch 

wysokości 

równoległoboku; 

 oblicza pole 

równoległoboku o 

danej podstawie i 

wysokości; 

 oblicza pola rombu 

dwoma sposobami 

(wzorem 

wykorzystującym 

 porównuje wielkości figur i 

ich pól w zadaniach 

opisujących sytuacje z 

życia codziennego; 

 oblicza pola czworokątów 

w sytuacjach 

praktycznych; 

 oblicza pole trapezu, gdy 

znane są jego obwód oraz 

długości ramion i 

wysokości; 

 oblicza pole 

równoległoboku dwoma 

sposobami (wykorzystując 

różne wysokości); 

 oblicza nieznaną wysokość 

lub podstawę 

równoległoboku o danym 

polu, gdy dana jest druga 

wartość potrzebna do 

obliczenia pola; 

 oblicza pole 

prostokąta, gdy 

długości boków 

spełniają podane 

warunki 

wykorzystujące 

porównanie 

różnicowe; 

 oblicza pole 

kwadratu o danym 

obwodzie; 

 oblicza długość 

jednej z wysokości 

równoległoboku, 

gdy dane są długości 

boków i długość 

drugiej wysokości; 

 oblicza pole trapezu 

o długościach 

podstaw i wysokości 

 



 zna symbolikę a, h 

— podstawa, 

wysokość; 

 zna metodę 

obliczania pola 

rombu o danych 

przekątnych; 

 zna symbolikę e, f — 

przekątne rombu; 

 zna pojęcia: 

podstawy trapezu, 

wysokość trapezu i 

wskazuje je; 

 zna metodę 

obliczania pola 

trapezu; 

 zna symbolikę a, b 

— podstawy 

trapezu, h — 

wysokość trapezu; 

 zna możliwość 

obliczania pola 

rombu ze wzoru na 

pole 

równoległoboku; 

 rozumie konieczność 

wyrażenia 

potrzebnych długości 

w tych samych 

jednostkach przed 

długości przekątnych 

rombu, wzorem 

wykorzystującym 

wysokość i podstawę); 

 oblicza pole trapezu o 

danych długościach 

podstaw i wysokości; 

 ujednolica jednostki 

długości przed 

przystąpieniem do 

obliczeń pola. 

 

 oblicza długość boku 

rombu o danej wysokości i 

polu. 

spełniających 

podane warunki. 



przystąpieniem do 

obliczenia pola; 

 oblicza pole 

prostokąta i pole 

kwadratu, mnożąc 

długość przez 

szerokość. 

5.5 Pole trójkąta 
 zna pojęcia: 

wysokość trójkąta, 

podstawa trójkąta i 

wskazuje je; 

 zna symbolikę a, h 

— podstawa, 

wysokość; 

 wie o istnieniu trzech 

wysokości w 

trójkącie; 

 zna zależność 

między 

przyprostokątnymi 

trójkąta 

prostokątnego a 

dwiema z jego 

wysokości; 

 zna metodę 

obliczania pola 

trójkąta o danej 

podstawie i 

wysokości. 

 zna sposób rysowania 

wysokości w 

trójkącie; 

 rysuje wysokości w 

trójkącie ostrokątnym, 

prostokątnym i 

rozwartokątnym; 

 prawidłowo 

interpretuje zapis 

symboliczny wzoru: 

 
 oblicza pole trójkąta o 

danej długości 

podstawy i wysokości; 

 oblicza pole trójkąta 

prostokątnego, mając 

dane długości 

przyprostokątnych; 

 ujednolica jednostki 

długości przed 

przystąpieniem do 

obliczeń pola. 

 oblicza pole trójkąta w 

sytuacjach praktycznych; 

 oblicza pole trójkąta o 

długości podstawy lub 

wysokości spełniającej 

podane warunki. 

 rysuje trójkąty o 

danym polu; 

 potrafi znajdować 

długość podstawy 

lub wysokości 

trójkąta o danym 

polu. 

 dzieli trójkąt na 

trójkąty o równych 

polach. 

 



5.6 Pola wielokątów 
 zna pojęcie pola 

wielokąta; 

 rozumie zasadność 

dzielenia dowolnego 

wielokąta na 

wielokąty, których 

pola potrafi 

obliczyć; 

 rozumie zasadność 

powiększenia 

danego wielokąta do 

figury, której pole 

potrafi obliczyć. 

 dzieli wielokąty na 

figury, których pola 

potrafi obliczyć; 

 oblicza pola 

wielokątów, dzieląc je 

na dwie figury; 

 powiększa dany 

wielokąt tak, aby 

otrzymać figurę, 

której pole potrafi 

obliczyć. 

 dzieli prostokąt na figury 

spełniające podane 

warunki; 

 oblicza pole wielokąta po 

podzieleniu go na więcej 

niż dwa wielokąty, których 

pola potrafi obliczyć; 

 oblicza pole wielokątów, 

powiększając je do figury, 

której pole potrafi policzyć. 

 oblicza pole 

wielokąta poprzez 

dopełnienie go do 

figury, której pole 

potrafi policzyć; 

 oblicza pole 

wielokąta w 

sytuacjach 

praktycznych. 

 

5.7 Figury 

osiowosymetryczne 
 zna pojęcia: figura 

osiowosymetryczna, 

oś symetrii figury; 

 wskazuje oś 

symetrii w figurach 

osiowosymetryczny

ch. 

 wskazuje figury 

osiowosymetryczne i 

ich osie symetrii; 

 wskazuje figury, które 

nie są 

osiowosymetryczne. 

 rysuje figury 

osiowosymetryczne i ich 

osie symetrii; 

 podaje liczbę osi symetrii 

poszczególnych figur; 

 wskazuje figury, które 

mają nieskończenie wiele 

osi symetrii. 

 prawidłowo podaje 

liczbę osi symetrii 

prostej, półprostej i 

odcinka; 

 zna i rozumie fakt, 

że jedna z  osi 

symetrii prostej 

pokrywa się z tą 

prostą. 

 

 

 

 

 

Temat: 

Wymagania na ocenę: 

dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą 

DZIAŁ 6. BRYŁY 

Uczeń: 

6.1 Powtórzenie 

wiadomości 
o 

prostopadłościanach 

 zna pojęcia: bryła, 

figura przestrzenna, 

prostopadłościan, 

sześcian; 

 zna pojęcie sumy 

długości krawędzi 

prostopadłościanu; 

 wskazuje krawędzie 

prostopadłe do danej 

krawędzi; 

 oblicza długość 

krawędzi sześcianu, 

mając daną sumę 

 



 zna pojęcia: 

wierzchołek, 

krawędź, krawędź 

boczna, krawędź 

podstawy, ściana, 

ściana boczna 

prostopadłościanu; 

 zna symbolikę a, b, 

c — długości 

krawędzi 

prostopadłościanu; 

 zna pojęcia: długość, 

szerokość i wysokość 

jako wymiary 

prostopadłościanu; 

 rozumie zależność 

między 

prostopadłościanem a 

sześcianem; 

 zna definicję 

sześcianu; 

 wskazuje 

przykładowe 

przedmioty w 

kształcie 

prostopadłościanów; 

 wskazuje i nazywa 

ściany boczne, 

podstawy, 

krawędzie boczne, 

krawędzie podstaw i 

wierzchołki 

 zna różnicę między 

figurą przestrzenną a 

figurami płaskimi; 

 podaje liczbę ścian 

bocznych, podstaw, 

krawędzi bocznych, 

krawędzi podstawy 

dolnej i górnej, 

wierzchołków w 

prostopadłościanie; 

 wskazuje krawędzie 

równej długości i 

podaje ich liczbę; 

 wskazuje krawędzie 

równoległe do 

podanej. 

 oblicza sumę długości 

krawędzi prostopadłościanu 

i sześcianu; 

 formułuje zasady i zapisuje 

wzory na obliczanie sumy 

długości krawędzi 

prostopadłościanu o 

wymiarach podanych 

literami. 

długości jego 

krawędzi. 



prostopadłościanu 

przedstawionych za 

pomocą rysunku; 

 wskazuje jednakowe 

ściany w 

prostopadłościanie; 

 wskazuje ściany o 

danych wymiarach; 

 wskazuje i podaje 

liczbę jednakowych 

ścian oraz krawędzi 

w sześcianie. 

6.2 Siatki i pole 

powierzchni 

prostopadłościanu 

 zna pojęcie siatki 

prostopadłościanu; 

 zna pojęcie pola 

powierzchni; 

 zna oznaczenie P — 

pole powierzchni 

całkowitej; 

 zna sposób 

powstawania siatki 

prostopadłościanu; 

 wie o możliwości 

narysowania kilku 

siatek dla tego 

samego 

prostopadłościanu; 

 określa pole 

powierzchni 

prostopadłościanu i 

 zna sposób obliczania 

pola powierzchni 

prostopadłościanu; 

 potrafi dopasować 

ściany 

prostopadłościanu do 

odpowiednich 

prostokątów siatki; 

 rysuje siatki 

prostopadłościanów o 

podstawie 

kwadratowej oraz 

prostokątnej; 

 prawidłowo 

interpretuje zapis 

symboliczny wzoru: 

P = 2 ∙ a ∙ b + 2 ∙ a ∙ c + 

2 ∙ c ∙ b, 
P = 2 ∙ a2 + 4 ∙ a ∙ b, 

 oblicza pole powierzchni 

prostopadłościanu w 

sytuacjach praktycznych; 

 oblicza pole powierzchni 

sześcianu zarówno na 

podstawie modelu, jak i 

siatki. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 oblicza pole 

powierzchni 

prostopadłościanu z 

ujednoliceniem 

jednostek długości. 

 biegle oblicza pole 

powierzchni 

prostopadłościanu z 

ujednoliceniem 

jednostek długości; 

 oblicza długość 

krawędzi sześcianu, 

gdy dana jest jego 

objętość. 



sześcianu jako sumę 

pól jego ścian. 

 

P = 6 ∙ a2; 

 oblicza pole 

powierzchni 

prostopadłościanu o 

danych wymiarach. 

6.3 Powtórzenie 

wiadomości o 

graniastosłupach 

 zna pojęcia: 

graniastosłup prosty, 

wierzchołek, 

podstawa górna i 

dolna, ściana 

boczna, krawędź 

boczna, krawędź 

podstawy 

graniastosłupa; 

 zna różnicę między 

podstawą 

graniastosłupa a jego 

ścianami bocznymi. 

 zna zależność między 

prostopadłościanem a 

graniastosłupem; 

 wskazuje 

graniastosłupy w 

zbiorze figur 

przestrzennych; 

 podaje kształty 

podstaw 

graniastosłupów na 

podstawie rysunku; 

 wskazuje krawędzie 

podstaw i krawędzie 

boczne 

graniastosłupów na 

podstawie rysunku; 

 wskazuje krawędzie 

do siebie równoległe. 

 zna zależność między 

wielokątem w podstawie a 

liczbą ścian bocznych, 

liczbą krawędzi bocznych; 

 podaje sumę długości 

krawędzi graniastosłupa 

prostego; 

 wskazuje krawędzie o danej 

długości graniastosłupów 

na podstawie rysunku. 

 

 stwierdza, czy figura 

jest graniastosłupem 

na podstawie liczby 

wierzchołków, 

krawędzi oraz innych 

zależności. 

 opisuje lub wskazuje 

graniastosłup pochyły. 

6.4 Siatki 

graniastosłupów 
 zna wygląd siatek 

graniastosłupów; 

 zna sposób 

powstawania siatki 

graniastosłupa. 

 

 potrafi dopasować 

graniastosłup prosty 

do jego siatki; 

 na podstawie 

narysowanej siatki 

określa kształt 

podstawy i liczbę 

  uzasadnia, dlaczego dana 

siatka jest siatką 

graniastosłupa prostego; 

 podaje długości krawędzi 

graniastosłupa prostego na 

podstawie jego siatki; 

 rysuje siatki 

graniastosłupów prostych o 

 rysuje siatki 

graniastosłupa 

prostego na 

podstawie opisu 

słownego; 

 skleja modele 

graniastosłupów z 

utworzonej siatki. 

 biegle rysuje siatki 

graniastosłupa 

prostego na podstawie 

opisu słownego. 



ścian bocznych 

graniastosłupa; 

 w zbiorze siatek 

wskazuje siatki 

graniastosłupów. 

różnych podstawach na 

podstawie jego modelu. 

6.5 Ostrosłupy 
 zna pojęcia: 

ostrosłup, 

wierzchołki 

podstawy, 

wierzchołek 

ostrosłupa, podstawa, 

krawędź podstawy, 

ściana boczna, 

krawędź boczna 

ostrosłupa. 

 zna różnice między 

graniastosłupem a 

ostrosłupem; 

  podaje kształty 

podstaw, liczbę ścian i 

krawędzi podstaw 

ostrosłupów na 

podstawie rysunku; 

 wskazuje ostrosłupy w 

zbiorze figur 

przestrzennych. 

 zna zależność między 

wielokątem w podstawie a 

liczbą ścian bocznych, 

liczbą krawędzi bocznych i 

krawędzi podstawy; 

 podaje liczbę krawędzi 

bocznych ostrosłupa o danej 

podstawie; 

 oblicza sumę długości 

krawędzi ostrosłupa 

prawidłowego pokazanego 

na rysunku. 

 stwierdza, czy figura 

jest ostrosłupem na 

podstawie liczby 

wierzchołków, 

krawędzi oraz innych 

zależności. 

 wskazuje lub opisuje 

czworościan foremny. 

6.6 Siatki 

ostrosłupów 
 zna wygląd siatek 

ostrosłupów; 

 zna sposób 

powstawania siatki 

ostrosłupa. 

 zna różnice między 

siatkami 

graniastosłupów a 

siatkami ostrosłupów; 

 potrafi przerysować 

siatki, stosując 

odpowiednią skalę; 

 na podstawie 

narysowanej siatki 

określa kształt 

podstawy i liczbę 

ścian bocznych 

ostrosłupa; 

 rysuje siatki ostrosłupów 

prostych na podstawie opisu 

słownego. 

 rysuje siatki 

ostrosłupów 

prostych o różnych 

podstawach, 

opierając się na ich 

modelach; 

 potrafi sklejać 

modele ostrosłupów 

z narysowanej 

siatki. 

 biegle rysuje siatki 

ostrosłupów prostych 

o różnych podstawach, 

opierając się na ich 

modelach. 



 w zbiorze siatek 

wskazuje siatki 

ostrosłupów. 

6.7 Walec, stożek, 

kula 
 zna pojęcia: bryła 

obrotowa, walec, 

stożek, kula; 

 zna kształt walca, 

stożka i kuli; 

 zna pojęcia: 

podstawa walca, 

podstawa stożka. 

 w zbiorze brył 

wskazuje walce, 

stożki i kule; 

 wskazuje w swoim 

otoczeniu elementy, 

które mają kształt 

walca, stożka i kuli. 

 zna sposób powstawania 

walca, stożka i kuli; 

 wskazuje na rysunku 

elementy w kształcie 

stożka, walca i kuli. 

 podaje wymiary 

brył powstałych 

przez obrót danych 

figur; 

 szkicuje bryły 

powstałe przez obrót 

figury płaskiej o 

podanych 

wymiarach; 

 podaje wymiary brył 

otrzymanych przez 

obrót figury płaskiej 

o podanych 

wymiarach. 

 wskazuje inne niż w 

definicji sposoby 

powstawania walca, 

stożka i kuli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.8 Objętość. 

Jednostki objętości 
 zna pojęcia: sześcian 

jednostkowy, 

objętość; 

 zna jednostki 

objętości: mm3, cm3, 

dm3, m3, km3, ml, l, 

hl. 

 wie, czemu służy 

wypełnianie danego 

prostopadłościanu 

sześcianami 

jednostkowymi; 

 zna sposób obliczania 

objętości 

prostopadłościanu; 

 oblicza, z ilu 

sześcianów 

jednostkowych 

zbudowane są bryły; 

 rozumie zależności między 

jednostkami; 

 oblicza, z ilu sześcianów 

jednostkowych składają się 

prostopadłościany, których 

przynajmniej jedna 

krawędź jest wyrażona 

cyfrą 1. 

 wskazuje zależności 

między jednostkami. 

 zamienia jednostki 

objętości; 

 podaje, z ilu 

sześcianów 

jednostkowych składa 

się prostopadłościan 

opisany słownie. 



 oblicza objętość 

sześcianów, sumując 

liczbę sześcianów 

jednostkowych. 

6.9 Objętość 

prostopadłościanu 
 zna sposób 

wypełniania 

prostopadłościanu 

sześcianami 

jednostkowymi; 

 oblicza, z ilu 

sześcianów 

jednostkowych 

składa się dany 

prostopadłościan 

wypełniony takimi 

sześcianami; 

 zna pojęcia: objętość 

prostopadłościanu, 

długość, szerokość i 

wysokość 

prostopadłościanu; 

 zna symbolikę a, b, 

c — długości 

krawędzi 

prostopadłościanu, V 

— objętość. 

 zna sposób obliczania 

objętości 

prostopadłościanu; 

 prawidłowo 

interpretuje zapis 

symboliczny wzorów: 

V = a ∙ b ∙ c, 

V = a3; 

 oblicza objętość 

prostopadłościanu 

przy danych 

długościach 

krawędzi; 

 oblicza objętość 

sześcianu o danej 

długości krawędzi. 

 porównuje objętości 

prostopadłościanów; 

 oblicza objętość 

prostopadłościanu w 

sytuacjach praktycznych. 

 podaje długość 

krawędzi sześcianu 

o danej objętości; 

 oblicza wysokość 

prostopadłościanu, 

mając dane: objętość 

i dwie pozostałe 

krawędzie. 

 

 

 

 

 

Temat: 

Wymagania na ocenę: 

dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą 

DZIAŁ 7. POWTÓRZENIE MATERIAŁU Z KLAS 4-6 

Uczeń: 



7.1 Liczby naturalne Wymagania na poszczególne oceny opisane zostały przy tematach 1.1 – 1.4. 

Dodatkowo:  

 
 zna symbole do 

zapisu liczb w 

systemie rzymskim; 

 zna pojęcia: liczba 

pierwsza, liczba 

złożona, liczba 

parzysta, liczba 

nieparzysta, 

dzielnik, 

wielokrotność. 

 zna własności działań; 

 wykonuje dzielenie z 

resztą; 

 zapisuje i odczytuje 

liczby w systemie 

rzymskim; 

 podaje dzielniki i 

wielokrotności liczb; 

 rozkłada liczby 

mniejsze niż 100 na 

czynniki pierwsze; 

 znajduje NWD i 

NWW na podstawie 

zapisanych zbiorów 

dzielników i 

wielokrotności. 

 zna i stosuje cechy 

podzielności liczb; 

 wskazuje dzielniki liczb 

(wykraczające poza 

tabliczkę mnożenia w 

zakresie 100); 

 rozkłada na czynniki 

pierwsze liczby większe niż 

100; 

 znajduje NWD i NWW, 

wykorzystując rozkład na 

czynniki pierwsze. 

 stosuje cechy 

podzielności liczb w 

zadaniach z treścią. 

 

7.2 Liczby 

całkowite 
Wymagania na poszczególne oceny opisane zostały przy tematach 1.5 – 1.9. 

 

7.3 Ułamki Wymagania na poszczególne oceny opisane zostały przy tematach 2.1, 2.6, 2.12 i 2.13. 

7.4 Działania na 

ułamkach 
Wymagania na poszczególne oceny opisane zostały przy tematach 2.2 – 2.5, 2.7 – 2.11, 2.14 – 2.17. 

7.5 Wyrażenia 

algebraiczne i 

równania 

Wymagania na poszczególne oceny opisane zostały przy tematach 3.1 – 3.4. 

Dodatkowo: 

 
 zna pojęcia: 

równanie, 

rozwiązanie 

równania. 

 rozwiązuje proste 

równania przez 

odgadywanie, 

dopełnianie lub 

 rozwiązuje równania, w 

których występują ułamki. 
 układa równania do 

rysunku oraz do 

treści zadań. 

 



wykonywanie działań 

odwrotnych do tych, 

które występują w 

równaniu. 

7.6 Praktyczne 

zastosowania 

matematyki 

Wymagania na poszczególne oceny opisane zostały przy tematach 4.1 – 4.9. 

Dodatkowo: 

 
 rozumie pojęcie 

skali; 

 zna konieczność 

stosowania skali; 

 wie, co oznacza 

skala 1 : 1. 

 wie, jak oznaczana 

jest skala 

zmniejszająca, a jak - 

zwiększająca. 

 

 oblicza rzeczywistą 

odległość między 

miejscowościami mając 

daną skalę i odległość na 

mapie; 

 oblicza odległość na mapie 

mając daną skalę i 

rzeczywistą odległość; 

 oblicza skalę mapy przy 

danej odległości 

rzeczywistej i odległości na 

mapie. 

  

7.7 Figury płaskie 
 zna pojęcia: punkt, 

prosta, półprosta, 

odcinek, łamana; 

 zna pojęcia: koło i 

okrąg, potrafi 

wskazać różnice 

między nimi; 

 zna pojęcia promień, 

średnica, cięciwa 

okręgu, wskazuje je 

na rysunku; 

 potrafi oznaczać 

podstawowe figury 

geometryczne; 

 interpretuje średnicę 

jako najdłuższą 

cięciwę; 

 zna zależność między 

długością promienia a 

długością średnicy; 

 rysuje proste 

równoległe i proste 

prostopadłe; 

 wie, że proste pokrywające 

się są szczególnym 

przypadkiem prostych 

równoległych; 

 oblicza miary kątów 

przyległych i 

wierzchołkowych. 

 

  



 zna możliwe 

wzajemne położenie 

prostych, wskazuje 

na rysunku proste 

równoległe, 

przecinające się (w 

tym prostopadłe); 

 zna rodzaje kątów 

(ze względu na 

miarę i na 

położenie), nazywa 

kąty dane rysunkiem 

lub miarą; 

 zna pojęcie 

wielokąta i 

przekątnej 

wielokąta. 

 stosuje symbole 

równoległości i 

prostopadłości; 

 rysuje kąty o podanej 

mierze lub podanych 

własnościach; 

 wskazuje średnicę, 

cięciwę i promień na 

rysunku; 

 rysuje koła i okręgi 

oraz zaznacza 

promień, średnicę i 

cięciwę; 

 rysuje wielokąty i ich 

przekątne. 

7.8 Wielokąty, ich 

własności i pola 
Wymagania na poszczególne oceny opisane zostały przy tematach 5.1 – 5.6. 

7.9 Bryły Wymagania na poszczególne oceny opisane zostały przy tematach 6.1 – 6.9. 
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Temat Wymagania na ocenę : 

w podręczniku dopuszczającą  dostateczną  dobrą  bardzo dobrą  celującą  

DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA PAMIĘCIOWE 

Uczeń : 

1.1 Oś  liczbowa • zna pojęcie: oś liczbowa; 

• zna pojęcie: współrzędna 

punktu. 

• rozumie pojęcia: oś 

liczbowa, jednostka, 

zwrot, współrzędna 

punktu, długość odcinka 

jednostkowego; 

• potrafi przedstawiać  

punkty o współrzędnych 

naturalnych na osi 

liczbowej; 

• potrafi odczytywać  

współrzędne punktów 

przedstawionych 

na osi liczbowej. 

• potrafi zaznaczać  punkty, 

które są  dzielnikami lub 

wielokrotnościami 

jednostki. 

• potrafi przedstawiać  na osi 

liczbowej punkty, których 

współrzędne spełniają  

podane warunki. 

• potrafi sprawnie 

przedstawiać  na osi 

liczbowej punkty, których 

współrzędne spełniają  

podane warunki. 

1.2 Dodawanie i jego 

własności 
• zna pojęcia: składnik, 

suma; 

• zna rolę  liczby 0 w 

dodawaniu. 

• rozumie własności 

dodawania; 

• potrafi rozkładać  sumę  na 

składniki. 

• rozumie zasadność  

stosowania własności 

dodawania. 

• potrafi stosować  

przemienność  i łączność  

dodawania. 

• potrafi zapisywać  

własności dodawania za 

pomocą  wyraż eń  

algebraicznych. 
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Temat 

w podręczniku 

Wymagania na ocenę : 

dopuszczającą  dostateczną  dobrą  bardzo dobrą  celującą  

1.3 Dodawanie w pamięci • zna pojęcia: dziesiątki, 

jedności; 

• zna zasady dodawania 

liczb jednocyfrowych 

i dwucyfrowych. 

• zna pojęcia: dziesiątki, 

jedności; 

• zna zasady dodawania 

liczb jednocyfrowych 

i dwucyfrowych; 

• rozumie zasadę  

przekraczania progu 

dziesią tkowego; 

• potrafi dodawać  

pamięciowo liczby w 

zakresie 100 bez 

przekraczania progu 

dziesią tkowego 

i z jego przekraczaniem; 

• potrafi dopełniać  składniki 

do okreś lonej sumy; 

• potrafi zapisywać  liczbę  w 

postaci sumy. 

• potrafi rozwiązywać  

typowe zadania tekstowe. 

• potrafi rozwiązywać  

nietypowe zadania 

tekstowe (o danych w 

postaci tabeli). 

• potrafi rozwiązywać  

nietypowe zadania o 

podwyż szonym stopniu 

trudności. 
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Temat Wymagania na ocenę : 

w podręczniku dopuszczającą  dostateczną  dobrą  bardzo dobrą  celującą  

1.4 Odejmowanie i jego 

własności • zna pojęcia: odjemna, 

odjemnik, różnica, 

• rozumie rolę  0 w 

odejmowaniu; 

• potrafi posługiwać  się  

liczbą  0 w odejmowaniu; 

• rozumie zależności 

między dodawaniem a 

odejmowaniem; 

• potrafi podawać  działania 

odwrotne do danego 

odejmowania 

i dodawania. 

• potrafi zapisywać  podaną  

liczbę  w postaci różnicy. 

• potrafi wskazywać  

działania odwrotne z 

zastosowaniem 

przemienności 

dodawania. 

• potrafi zapisywać  

odejmowanie, w którym 

zero jest odjemnikiem lub 

różnicą , za pomocą  

wyraż enia 

algebraicznego. 

1.5 Odejmowanie w 

pamięci 

• zna zasady odejmowania 

liczb jednocyfrowych i 

dwucyfrowych. 

• rozumie zasady 

odejmowania liczb 

jednocyfrowych 

i dwucyfrowych; 

• rozumie zasadę  

przekraczania progu 

dziesią tkowego 

w odejmowaniu; 

• potrafi odejmować  

pamięciowo liczby w 

zakresie 100 bez 

przekraczania progu 

dziesią tkowego; 

• potrafi sprawdzać  

odejmowanie 

za pomocą  dodawania. 

• potrafi rozwiązywać  

typowe zadania tekstowe; 

• potrafi odejmować  

pamięciowo liczby 

w zakresie 100 z 

przekraczaniem progu 

dziesią tkowego. 

• potrafi uzupełniać  

brakującą  odjemną  lub 

odjemnik. 

• potrafi rozwiązywać  

nietypowe 

(dwudziałaniowe) zadania 

tekstowe. 
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Temat 

w podręczniku 

Wymagania na ocenę : 

dopuszczającą  dostateczną  dobrą  bardzo dobrą  celującą  

1.6 Mnoż enie i jego 

własności 

• zna pojęcia: czynnik, 

iloczyn; 

• potrafi mnożyć  liczby 

przez 0 i 1. 

• zna własności mnoż enia; 

• rozumie rolę  liczb 0 i 1 w 

mnoż eniu; 

• rozumie zależności 

między dodawaniem a 

mnoż eniem; 

• potrafi zapisywać  sumę  

jednakowych składników 

za pomocą  mnoż enia; 

• potrafi zapisywać  

mnoż enie za pomocą  

dodawania jednakowych 

składników; 

• potrafi obliczać  iloczyny 

poprzez zamianę  

mnoż enia na dodawanie. 

• rozumie zasadność  

stosowania własności 

dodawania. 

• potrafi formułować  

słownie zasady mnoż enia 

przez 0 i 1. 

• potrafi zapisywać  

mnoż enie przez 0 i 1 za 

pomocą  wyraż eń  

algebraicznych. 
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Temat 

w podręczniku 

Wymagania na ocenę : 

dopuszczającą  dostateczną  dobrą  bardzo dobrą  celującą  

1.7 Mnoż enie w pamięci • zna sposób mnoż enia liczb 

jednocyfrowych. • rozumie zasadę  mnożenia 

przez pełne dziesią tki i 

setki; 

• potrafi mnożyć  w pamięci 

liczby jednocyfrowe oraz 

liczby, które są  pełnymi 

dziesią tkami; 

• potrafi zapisywać  dane 

liczby w postaci 

iloczynów. 

• potrafi mnożyć  więcej niż  

dwa czynniki z 

zastosowaniem 

przemienności i 

łączności mnoż enia. 

• potrafi mnożyć  liczbę  

dwucyfrową  przez 

jednocyfrową  (za 

pomocą  prawa 

rozdzielności mnoż enia); 

• potrafi rozwiązywać  

typowe 

(jednodziałaniowe) 

zadania tekstowe. 

• potrafi rozwiązywać  

nietypowe zadania 

tekstowe. 

1.8 Dzielenie i jego 

własności 

• zna pojęcia: dzielna, 

dzielnik, iloraz, 

• rozumie niewykonalność  

dzielenia przez zero; 

• rozumie rolę  liczb 0 

i 1 w dzieleniu, potrafi 

dzielić  przez 1. 

• rozumie zależność  między 

mnoż eniem a dzieleniem; 

• potrafi wskazywać  

działanie odwrotne do 

dzielenia; 

• potrafi zapisywać  liczby w 

postaci ilorazu. 

• potrafi wykonywać  

dzielenie w zakresie 100 

na podstawie działań  

odwrotnych. 

• potrafi sprawnie 

wykonywać  zadania 

okreś lone wymaganiami 

na ocenę  dobrą , 

wykazując się  

samodzielnym 

myś leniem. 

• potrafi sprawnie 

wykonywać  zadania 

okreś lone wymaganiami 

na ocenę  bardzo dobrą , 

wykazując się  

samodzielnym 

myś leniem. 

1.9 Dzielenie w pamięci • zna zasadę  dzielenia, gdy 

dzielna i dzielnik 

zakończone są  zerami; 

• potrafi dzielić  pamięciowo 

liczby w zakresie 100. 

• rozumie zasadę  dzielenia, 

gdy dzielna i dzielnik 

zakończone są  zerami; 

• potrafi dzielić  pełne 

dziesią tki (setki) przez 

pełne dziesią tki (setki). 

• potrafi znajdować  

nieznaną  dzielną  lub 

nieznany dzielnik; 

• potrafi rozwiązywać  

typowe zadania tekstowe. 

• potrafi dzielić  liczby 

dwucyfrowe i trzycyfrowe 

przez jednocyfrowe z 

wykorzystaniem prawa 

rozdzielności dzielenia. 

• potrafi rozwiązywać  

nietypowe zadania 

tekstowe. 
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Temat Wymagania na ocenę : 

w podręczniku dopuszczającą  dostateczną  dobrą  bardzo dobrą  celującą  

1.10 Dzielenie z resztą  • zna pojęcie reszty z 

dzielenia; 

• potrafi wykonywać  

dzielenie z resztą . 

• zna sposób otrzymywania 

reszty z dzielenia; 

• rozumie to, ż e reszta z 

dzielenia jest mniejsza od 

dzielnika; 

• potrafi sprawdzać  

wykonane dzielenie z 

resztą . 

• potrafi rozwiązywać  proste 

zadania tekstowe z 

zastosowaniem dzielenia 

z resztą . 

• potrafi rozwiązywać  

zadania tekstowe z 

wykorzystaniem dzielenia 

z resztą . 

• wykorzystuje dzielenie z 

resztą  w typowych i 

nietypowych sytuacjach 

praktycznych. 

1.11 Potęgowanie liczb • zna pojęcie potęgi; 

• zna zapis potęgi. 
• zna sposób odczytywania 

potęgowania; 

• rozumie związek 

potęgowania z 

mnoż eniem; 

• potrafi zapisywać  iloczyn w 

postaci potęgi; 

• potrafi zapisywać  potęgę  

w postaci iloczynu; 

• potrafi obliczać  drugą  i 

trzecią  potęgę  liczby 

naturalnej. 

• potrafi rozwiązywać  

zadania tekstowe 

dotyczące potęgi. 

• potrafi porównywać  liczby 

zapisane w postaci potęg. 

• potrafi obliczać  potęgi o 

wykładniku większym niż  

3. 
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Temat Wymagania na ocenę : 

w podręczniku dopuszczającą  dostateczną  dobrą  bardzo dobrą  celującą  

1.12 Porównywanie liczb. 

O ile? Ile razy? 

• zna okreś lenia: o ile 

większy (mniejszy)?, ile 

razy większy (mniejszy)?. 

• rozumie porównywanie 

różnicowe; 

• rozumie porównywanie 

ilorazowe; 

• potrafi powiększyć  

(zmniejszyć ) liczbę  o 

daną  wartość ; 

• potrafi powiększyć  

(zmniejszyć ) liczbę  daną  

ilość  razy. 

• potrafi porównać  liczby 

różnicowo i ilorazowo. 

• potrafi stosować  

porównywanie różnicowe 

i ilorazowe podczas 

rozwiązywania zadań  

tekstowych. 

• potrafi rozwiązywać  

nietypowe zadania 

tekstowe, związane z 

porównywaniem 

różnicowym i ilorazowym. 

1.13 Kolejność  

wykonywania działań  

• zna kolejność  

wykonywania działań  w 

wyraż eniach bez 

nawiasów; 

• zna kolejność  

wykonywania działań  w 

wyraż eniach z nawiasami. 

• rozumie konieczność  

zachowania okreś lonej 

kolejności wykonywania 

działań . 

• potrafi obliczać  wartości 

wyraż eń  

wielodziałaniowych bez 

nawiasów i z nawiasami, z 

uwzględnieniem 

kolejności działań ; 

• potrafi zapisywać  działania 

dane w postaci drzewek z 

zastosowaniem w razie 

konieczności nawiasów. 

• potrafi zapisywać  treść  

zadania w postaci 

wyraż enia 

dwudziałaniowego i je 

obliczać . 

• potrafi uzupełniać  

nawiasami dane 

wyraż enie, aby otrzymać  

ż ądany wynik; 

• potrafi zapisywać  treść  

zadania w postaci 

wyraż enia 

wielodziałaniowego i je 

obliczać . 

 



 

Temat 

  

Wymagania na ocenę : 

  

w podręczniku dopuszczającą  dostateczną  dobrą  bardzo dobrą  celującą  

  

DZIAŁ 2. SYSTEMY ZAPISU LICZB  

Uczeń : 

  

2.1 Cyfry i liczby • zna pojęcie cyfry, 

• zna pojęcie liczby jedno-, 

dwu-, trzy- i 

wielocyfrowej. 

• zna pojęcie: liczba 

naturalna; 

• rozumie różnicę  między 

cyfrą  a liczbą ; 

• rozumie wyraż enie: 

nieskończenie wiele; 

• rozumie to, ż e zero na 

począ tku liczby 

wielocyfrowej nie ma 

znaczenia; 

• potrafi zapisywać  liczbę  za 

pomocą  cyfr. 

• potrafi zapisywać  liczby, 

których cyfry spełniają  

podane warunki (w 

zależności od stopnia 

trudności). 

• potrafi obliczać  liczbę  cyfr 

w liczbach podanych 

przedziałem liczbowym; 

• potrafi sprawdzać , ile liczb 

spełnia podane warunki. 

• potrafi sprawnie 

wykonywać  zadania 

okreś lone wymaganiami 

na ocenę  bardzo dobrą , 

wykazując się  

samodzielnym 

myś leniem. 
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Temat Wymagania na ocenę : 

w podręczniku dopuszczającą  dostateczną  dobrą  bardzo dobrą  celującą  

2.2 Dziesią tkowy 

system pozycyjny • zna wartości cyfr w 

zależności od ich pozycji 

w liczbie; 

• potrafi odczytywać  liczby 

zapisane cyframi (do 

rzędu setek milionów) w 

zależności od stopnia 

trudności; 

• potrafi zapisywać  za 

pomocą  cyfr liczby 

podane słownie (do 

rzędu setek milionów) w 

zależności od stopnia 

trudności. 

• rozumie pojęcia: system 

dziesiątkowy, system 

pozycyjny, 

• potrafi zapisywać  liczby 

słowami; 

• potrafi odczytywać  liczby 

zapisane cyframi (do 

rzędu setek milionów) - 

w zależności od stopnia 

trudności. 

• potrafi odczytywać  liczby 

zapisane cyframi (do 

rzędu setek milionów) - 

w zależności od stopnia 

trudności. 

• potrafi zapisywać  za 

pomocą  cyfr liczby 

podane słownie (do 

rzędu setek milionów) w 

zależności od stopnia 

trudności. 

• potrafi zapisywać  liczby, 

których cyfry spełniają  

okreś lone warunki - w 

zależności od stopnia 

trudności. 

• potrafi zapisywać  liczby, 

których cyfry spełniają  

okreś lone warunki - w 

zależności od stopnia 

trudności. 
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Temat Wymagania na ocenę : 

w podręczniku dopuszczającą  dostateczną  dobrą  bardzo dobrą  celującą  

2.3 Duże liczby na • zna pojęcie jednostki • rozumie pojęcie • potrafi odczytywać  • potrafi ustalać  • potrafi dobierać  

osi liczbowej jako odcinka okreś lonej jednostki jako odcinka współrzędne jednostkę  z wykorzystaniem długość  jednostki do 
 długości. okreś lonej długości; punktów zaznaczonych  podanych warunków zadania 

  
• potrafi dobierać  na osi liczbowej współrzędnych. tekstowego. 

  długość  jednostki do - w zależności   

  warunków zadania; od stopnia trudności;   

  
• potrafi odczytywać  • potrafi zaznaczać  na 

  

  
współrzędne osi liczbowej 

  

  
punktów zaznaczonych punkty o danych 

  

  
na osi liczbowej współrzędnych 

  

  - w zależności - w zależności od   

  
od stopnia trudności; stopnia trudności; 

  

  
• potrafi zaznaczać  na • potrafi obliczać  

  

  
osi liczbowej odległość  między 

  

  
punkty o danych punktami danymi na 

  

  współrzędnych - w 

zależności od stopnia 

trudności. 

osi liczbowej.   
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Temat Wymagania na ocenę : 

w podręczniku dopuszczającą  dostateczną  dobrą  bardzo dobrą  celującą  

2.4 Porównywanie liczb. 

Mniejsza, większa czy 

równa? 
• zna znaki mniejszości i 

większości; 

• rozumie zasady 

porównywania liczb o 

jednakowej i różnej 

liczbie cyfr; 

• potrafi porównywać  liczby 

o różnej liczbie cyfr; 

• potrafi porównywać  liczby 

o jednakowej liczbie cyfr. 

• rozumie pojęcia: kolejność 

rosnąca, kolejność 

malejąca, 

• potrafi stosować  pojęcia: 

kolejność rosnąca, 

kolejność malejąca; 

• potrafi ustawiać  liczby w 

kolejności rosnącej lub 

malejącej (w zależności 

od stopnia trudności). 

• potrafi zapisywać  

największe i najmniejsze 

liczby o danej liczbie cyfr; 

• potrafi zapisywać  liczby z 

danego przedziału 

liczbowego; 

• potrafi ustawiać  liczby w 

kolejności rosnącej lub 

malejącej (w zależności 

od stopnia trudności). 

• potrafi zapisywać  liczby 

największe i najmniejsze 

z uwzględnieniem 

podanych warunków 

dotyczących cyfr. 

• potrafi uzupełniać  liczby 

tak, by otrzymywać  

nierówności prawdziwe. 

2.5 Rzymski system 

zapisu liczb 

• zna cyfry rzymskie; 

• rozumie rzymski system 

zapisu liczb; 

• potrafi zapisać  liczby (w 

zakresie do 30) za 

pomocą  cyfr rzymskich. 

• zna obecne zastosowania 

cyfr rzymskich; 

• potrafi zapisać  liczby za 

pomocą  cyfr rzymskich 

(w zależności od stopnia 

trudności); 

• potrafi odczytywać  liczby 

(w zakresie do 30) 

zapisane za pomocą  cyfr 

rzymskich. 

• potrafi zapisywać  liczby (w 

zakresie do 1000) za 

pomocą  cyfr rzymskich - 

w zależności od stopnia 

trudności. 

• potrafi zapisywać  liczby (w 

zakresie do 1000) za 

pomocą  cyfr rzymskich - 

w zależności od stopnia 

trudności; 

• potrafi odczytywać  liczby 

(w zakresie 

do 1000) zapisane za 

pomocą  cyfr rzymskich - 

w zależności od stopnia 

trudności. 

• potrafi odczytywać  liczby 

(w zakresie do 1000) 

zapisane za pomocą  cyfr 

rzymskich - w zależności 

od stopnia trudności. 
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Temat 

w podręczniku 

Wymagania na ocenę : 

dopuszczającą  dostateczną  dobrą  bardzo dobrą  celującą  

DZIAŁ 3. DZIAŁANIA PISEMNE 

Uczeń : 

3.1 Dodawanie pisemne • zna algorytm dodawania 

sposobem pisemnym 

liczb wielocyfrowych; 

• potrafi dodawać  pisemnie 

liczby wielocyfrowe bez 

przekraczania progu 

dziesią tkowego oraz z 

jedno- i wielokrotnym 

przekraczaniem progów 

dziesią tkowych (w 

zależności od stopnia 

trudności). 

• rozumie zasadę  

przekraczania progów 

dziesią tkowych 

w poszczególnych 

rzędach; 

• potrafi dodawać  pisemnie 

liczby wielocyfrowe bez 

przekraczania progu 

dziesią tkowego oraz z 

jedno- i wielokrotnym 

przekraczaniem progów 

dziesią tkowych (w 

zależności od stopnia 

trudności); 

• potrafi powiększać  liczby o 

daną  wartość . 

• potrafi dodawać  pisemnie 

liczby wielocyfrowe bez 

przekraczania progu 

dziesią tkowego oraz z 

jedno- i wielokrotnym 

przekraczaniem progów 

dziesią tkowych (w 

zależności od stopnia 

trudności); 

• potrafi odczytywać  

wartości z tabeli 

i diagramu; 

• potrafi rozwiązywać  

zadania tekstowe z 

zastosowaniem 

dodawania sposobem 

pisemnym. 

• potrafi sprawdzać , czy 

kwadrat jest magiczny; 

• potrafi rozwiązywać  

zadania tekstowe 

z zastosowaniem 

dodawania pisemnego (o 

podwyż szonym stopniu 

trudności); 

• potrafi szacować  wyniki 

obliczeń . 

• potrafi sprawnie 

wykorzystywać  

dodawanie pisemne do 

rozwiązywania 

problemów praktycznych 

o podwyż szonym stopniu 

trudności. 
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Temat 

w podręczniku 

Wymagania na ocenę : 

dopuszczającą  dostateczną  dobrą  bardzo dobrą  celującą  

3.2 Odejmowanie 

pisemne 
• zna algorytm odejmowania 

pisemnego liczb 

wielocyfrowych; 

• potrafi odejmować  

pisemnie liczby 

wielocyfrowe bez 

przekraczania progu 

dziesią tkowego oraz z 

jednokrotnym 

przekroczeniem progu (w 

zależności od stopnia 

trudności); 

• potrafi sprawdzać  

poprawność  

wykonanego 

odejmowania za pomocą  

dodawania. 

• rozumie zasadę  zamiany 

jednej jednostki rzędu 

wyż szego na 10 

jednostek rzędu 

niż szego; 

• potrafi odejmować  

pisemnie liczby 

wielocyfrowe bez 

przekraczania progu 

dziesią tkowego oraz z 

jedno- i wielokrotnym 

przekroczeniem progu (w 

zależności od stopnia 

trudności). 

• potrafi odejmować  

pisemnie liczby 

wielocyfrowe bez 

przekraczania progu 

dziesią tkowego oraz z 

jedno- i wielokrotnym 

przekroczeniem progu (w 

zależności od stopnia 

trudności); 

• potrafi obliczać  odjemną , 

gdy dany jest odjemnik i 

różnica; 

• potrafi rozwiązywać  

zadania tekstowe 

z zastosowaniem 

odejmowania pisemnego. 

• potrafi rozwiązywać  

zadania tekstowe z 

zastosowaniem 

dodawania i 

odejmowania. 

• potrafi uzupełniać  cyfry w 

odejmowanych liczbach 

tak, by otrzymać  podany 

wynik; 

• potrafi sprawnie 

wykorzystywać  

odejmowanie pisemne do 

rozwiązywania 

problemów praktycznych 

o podwyż szonym stopniu 

trudności 
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Temat Wymagania na ocenę : 

w podręczniku dopuszczającą  dostateczną  dobrą  bardzo dobrą  celującą  

3.3 Mnoż enie pisemne • zna algorytm mnoż enia 

pisemnego przez liczby 

jedno- i dwucyfrowe; 

• potrafi mnożyć  pisemnie 

liczby wielocyfrowe przez 

jednocyfrowe. 

• zna algorytm mnoż enia 

pisemnego przez liczby 

jedno- i dwucyfrowe (w 

zależności od stopnia 

trudności); 

• rozumie zmianę  10 

jednostek rzędu niż szego 

na jedną  jednostkę  

rzędu wyż szego; 

• potrafi mnożyć  pisemnie 

liczby wielocyfrowe przez 

jedno- i dwucyfrowe (w 

zależności od stopnia 

trudności). 

• potrafi mnożyć  pisemnie 

liczby wielocyfrowe przez 

jedno- i dwucyfrowe (w 

zależności od stopnia 

trudności); 

• potrafi rozwiązywać  

zadania tekstowe z 

zastosowaniem mnoż enia 

sposobem pisemnym; 

• potrafi mnożyć  pisemnie 

liczby zakończone 

zerami. 

• potrafi rozwiązywać  

zadania tekstowe o 

podwyż szonym stopniu 

trudności z zastosowaniem 

mnoż enia sposobem 

pisemnym. 

• potrafi sprawnie 

wykorzystywać  mnoż enie 

pisemne do 

rozwiązywania 

problemów praktycznych 

o podwyż szonym stopniu 

trudności. 
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Temat 

w podręczniku 

Wymagania na ocenę : 

dopuszczającą  dostateczną  dobrą  bardzo dobrą  celującą  

3.4 Dzielenie pisemne • zna algorytm dzielenia 

pisemnego przez liczby 

jedno- i dwucyfrowe; 

• potrafi dzielić  sposobem 

pisemnym przez liczby 

jednocyfrowe. 

• zna algorytm dzielenia 

pisemnego przez liczby 

jedno- i dwucyfrowe (w 

zależności od stopnia 

trudności); 

• rozumie wykorzystanie 

dzielenia z resztą  

w trakcie wykonywania 

dzielenia sposobem 

pisemnym; 

• potrafi dzielić  sposobem 

pisemnym przez liczby 

jedno- i dwucyfrowe (w 

zależności od stopnia 

trudności); 

• potrafi sprawdzać  

poprawność  

wykonanego dzielenia za 

pomocą  mnoż enia. 

• potrafi dzielić  sposobem 

pisemnym przez liczby 

jedno- i dwucyfrowe (w 

zależności od stopnia 

trudności); 

• potrafi obliczać  nieznany 

czynnik iloczynu; 

• potrafi rozwiązywać  

typowe zadania tekstowe 

z zastosowaniem 

dzielenia pisemnego. 

• potrafi rozwiązywać  

typowe zadania tekstowe 

z zastosowaniem 

dzielenia pisemnego 

 

 

• potrafi sprawnie 

wykorzystywać  

dodawanie pisemne do 

rozwiązywania 

problemów praktycznych 

o podwyż szonym stopniu 

trudności. 
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Temat Wymagania na ocenę : 

w podręczniku dopuszczającą  dostateczną  dobrą  bardzo dobrą  celującą  

3.5 Działania na 

liczbach naturalnych 

• zna kolejność  

wykonywania działań  w 

wyraż eniach bez 

nawiasów i w 

wyraż eniach 

zawierających nawiasy. 

• potrafi obliczać  wartości 

wyraż eń , w których 

występuje więcej niż  

jedno działanie (z 

nawiasami lub bez nich) - 

w zależności od stopnia 

trudności. 

• umie obliczać  wartości 

wyraż eń , w których 

występuje więcej niż  

jedno działanie 

(z nawiasami lub bez 

nich) - w zależności od 

stopnia trudności; 

• potrafi zapisywać  treść  

zadań  za pomocą  

jednego wyraż enia 

dwudziałaniowego i 

obliczać  te wyraż enia. 

• potrafi obliczać  wartości 

wyraż eń , w których 

występuje więcej niż  

jedno działanie (z 

nawiasami lub bez nich) - 

w zależności od stopnia 

trudności; 

• potrafi zapisywać  treść  

zadań  za pomocą  

jednego wyraż enia 

wielodziałaniowego i 

obliczać  te wyraż enia. 

• potrafi sprawnie 

wykonywać  zadania 

okreś lone wymaganiami 

na ocenę  bardzo dobrą , 

wykazując się  

samodzielnym 

myś leniem. 
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Temat 

w podręczniku 

Wymagania na ocenę : 

dopuszczającą  dostateczną  dobrą  bardzo dobrą  celującą  

DZIAŁ 4. PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIA MATEMATYKI  

Uczeń : 

4.1 Zegar • zna jednostki czasu: doba, 

godzina, minuta, sekunda, 

kwadrans; 

• zna zasadę  odczytywania 

godzin i minut; 

• potrafi zapisywać  w różny 

sposób dany czas (godziny i 

minuty) - w zależności od 

stopnia trudności. 

• rozumie czas pełnego 

obrotu wskazówki 

godzinowej, minutowej i 

sekundowej; 

• potrafi zamieniać  jednostki 

czasu (w tym wyraż enia 

dwumianowane) - w 

zależności od stopnia 

trudności; 

• potrafi zapisywać  

w różny sposób dany 

czas (godziny i minuty) - 

w zależności od stopnia 

trudności; 

• rozumie 12- 

i 24-godzinny system 

podawania czasu. 

• potrafi zamieniać  jednostki 

czasu (w tym wyraż enia 

dwumianowane) - w 

zależności od stopnia 

trudności. 

• potrafi obliczać  mijający 

czas do przodu 

i wstecz (w zależności od 

stopnia trudności); 

• potrafi dokonywać  

obliczeń  na podstawie 

czasów podanych 

w tabeli (rozkład jazdy); 

• potrafi dokonywać  

obliczeń  związanych z 

mijającym czasem. 

• potrafi obliczać  mijający 

czas do przodu i wstecz 

(w zależności od stopnia 

trudności). 
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Temat Wymagania na ocenę : 

w podręczniku dopuszczającą  dostateczną  dobrą  bardzo dobrą  celującą  

4.2 Kalendarz • zna dni tygodnia; 

• zna liczbę  dni 

w poszczególnych 

miesiącach; 

• zna liczbę  dni w roku 

zwykłym i przestępnym; 

• zna pojęcia: kwartał, wiek. 

• rozumie sposób 

przedstawiania dni, 

tygodni, miesięcy 

w różnych rodzajach 

kalendarzy; 

• potrafi zapisywać  daty 

różnymi sposobami; 

• potrafi posługiwać  się  

różnymi rodzajami 

kalendarzy (odczytywać  

dzień  tygodnia dany 

datą , imieniny, liczbę  

podanych dni tygodnia w 

miesiącu itp.) - w 

zależności od stopnia 

trudności. 

• potrafi posługiwać  się  

różnymi rodzajami 

kalendarzy (odczytywać  

dzień  tygodnia dany 

datą , imieniny, liczbę  

podanych dni tygodnia w 

miesiącu itp.) - w 

zależności od stopnia 

trudności; 

• potrafi okreś lać  wiek na 

podstawie podanego 

roku. 

• potrafi dokonywać  

obliczeń  na podstawie 

kalendarza lub jego 

fragmentu; 

• potrafi podać  daty 

począ tku kalendarzowych 

pór roku; 

• potrafi dokonywać  

obliczeń  na podstawie 

fragmentu kalendarza (do 

przodu i wstecz) - w 

zależności od stopnia 

trudności. 

• potrafi obliczać  lata 

przestępne; 

• potrafi dokonywać  

obliczeń  na podstawie 

fragmentu kalendarza (do 

przodu i wstecz) - w 

zależności od stopnia 

trudności. 
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Temat Wymagania na ocenę : 

w podręczniku dopuszczającą  dostateczną  dobrą  bardzo dobrą  celującą  

4.3 Długość  i jej 

jednostki 

• zna jednostki: milimetr, 

centymetr, decymetr, 

metr, kilometr, 

• rozumie zależności 

między poszczególnymi 

jednostkami długości. 

• rozumie zasadność  

stosowania okreś lonych 

jednostek przy 

konkretnych pomiarach. 

• potrafi dokonywać  

zamiany jednostek 

długości (w tym wyraż eń  

dwumianowanych): 

mm — cm, cm — dm, cm 

— m, m — km. 

• potrafi wykonywać  

obliczenia wymagające 

zamiany jednostek (w 

zależności od stopnia 

trudności); 

• dokonywać  zamiany 

jednostek: 

mm — m, mm — dm, cm 

— km, dm — km, mm — 

km. 

• potrafi wykonywać  

obliczenia wymagające 

zamiany jednostek (w 

zależności od stopnia 

trudności). 

4.4 Masa i jej jednostki • zna jednostki masy: gram, 

dekagram, kilogram, 

tona; 

• rozumie zależność  między 

jednostkami masy. 

• zna pojęcia: brutto, netto, 

tara; 

• rozumie zasadność  

stosowania okreś lonych 

jednostek przy 

konkretnych pomiarach. 

• potrafi dokonywać  

zamiany jednostek masy 

(w tym wyraż eń  

dwumianowanych): g – 

dag, dag – kg, kg – t; 

• potrafi obliczać  masy 

brutto, netto lub tara. 

• potrafi porównywać  masy 

podane za pomocą  

różnych jednostek; 

• potrafi wykonywać  

obliczenia wymagające 

zamiany jednostek (w 

zależności od stopnia 

trudności); 

• umie dokonywać  zamiany 

jednostek: 

g – kg, g – t, dag – t. 

• potrafi wykonywać  

obliczenia wymagające 

zamiany jednostek (w 

zależności od stopnia 

trudności). 
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Temat Wymagania na ocenę : 

w podręczniku dopuszczającą  dostateczną  dobrą  bardzo dobrą  celującą  

DZIAŁ 5. UŁAMKI ZWYKŁE  

Uczeń : 

5.1 Ułamek jako część  

całości 

• zna pojęcia: licznik ułamka, 

mianownik ułamka, 

kreska ułamkowa; 

• rozumie podział na równe 

części; 

• potrafi odczytywać  ułamek 

zwykły. 

• rozumie rolę  licznika i 

mianownika przy 

podziale na równe 

części; 

• potrafi opisywać  części 

figury za pomocą  ułamka 

zwykłego; 

• potrafi zaznaczać  na 

rysunku daną  część  

figury ułamkiem. 

• potrafi opisywać  część  

zbioru za pomocą  

ułamka. 

• potrafi opisywać  za 

pomocą  ułamka 

zwykłego części 

jednostek długości, masy 

i czasu. 

• potrafi sprawnie 

wykonywać  zadania 

okreś lone wymaganiami 

na ocenę  bardzo dobrą , 

wykazując się  

samodzielnym 

myś leniem. 

5.2 Liczby mieszane i 

ułamki niewłaściwe 
• zna pojęcia: liczba 

mieszana, ułamek 

właściwy, ułamek 

niewłaściwy, 

• rozumie pojęcia: część  

całkowita i część  

ułamkowa liczby 

mieszanej; 

• potrafi odczytywać  liczby 

mieszane; 

• potrafi zapisywać  liczby 

mieszane. 

• rozumie równość  liczby 

mieszanej 

i odpowiedniego ułamka 

niewłaściwego; 

• potrafi opisywać  część  

figur za pomocą  liczby 

mieszanej lub ułamka 

niewłaściwego. 

• potrafi zaznaczać  na 

rysunku części figur 

podane liczbą  mieszaną  

lub ułamkiem 

niewłaściwym; 

• potrafi wskazywać  ułamki 

właściwe i niewłaściwe. 

• potrafi sprawnie 

wykonywać  zadania 

okreś lone wymaganiami 

na ocenę  dobrą , 

wykazując się  

samodzielnym 

myś leniem. 

• potrafi sprawnie 

wykonywać  zadania 

okreś lone wymaganiami 

na ocenę  bardzo dobrą , 

wykazując się  

samodzielnym 

myś leniem. 
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Temat 

w podręczniku 

Wymagania na ocenę : 

dopuszczającą  dostateczną  dobrą  bardzo dobrą  celującą  

5.3 Ułamek jako iloraz 
• zna pojęcie ułamka jako 

wyniku dzielenia; 

• rozumie wyłączanie 

całości z ułamka; 

• potrafi zapisywać  iloraz 

liczb naturalnych za 

pomocą  ułamka 

i odwrotnie. 

• potrafi wyłączać  całości z 

ułamków niewłaściwych. 

• potrafi zapisywać  liczbę  

mieszaną  lub naturalną  

w postaci ułamka 

niewłaściwego. 

• potrafi znajdować  

nieznany licznik lub 

mianownik ułamka tak, 

by był równy danej 

liczbie mieszanej lub 

naturalnej. 

• potrafi sprawnie 

wykonywać  zadania 

okreś lone wymaganiami 

na ocenę  bardzo dobrą , 

wykazując się  

samodzielnym 

myś leniem. 
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Temat 

w podręczniku 

Wymagania na ocenę : 

dopuszczającą  dostateczną  dobrą  bardzo dobrą  celującą  

5.4 Ułamki zwykłe na 

osi liczbowej 

• rozumie opisywanie części 

odcinka za pomocą  

ułamka zwykłego. 

• potrafi dobierać  

odpowiednią  jednostkę  w 

celu zaznaczenia ułamka 

o okreś lonym 

mianowniku (w 

zależności od stopnia 

trudności). 

• potrafi dobierać  

odpowiednią  jednostkę  

w celu zaznaczenia 

ułamka o okreś lonym 

mianowniku (w 

zależności od stopnia 

trudności); 

• potrafi zaznaczać  na osi 

punkty o współrzędnych 

podanych ułamkiem 

zwykłym właściwym lub 

niewłaściwym oraz liczbą  

mieszaną  (w zależności 

od stopnia trudności); 

• potrafi odczytywać  

współrzędne punktów 

(ułamki zwykłe właściwe 

lub niewłaściwe oraz 

liczby mieszane) 

zaznaczonych na osi 

liczbowej (w zależności 

od stopnia trudności). 

• potrafi zaznaczać  na osi 

punkty o współrzędnych 

podanych ułamkiem 

zwykłym właściwym lub 

niewłaściwym oraz liczbą  

mieszaną  (w zależności 

od stopnia trudności); 

• potrafi odczytywać  

współrzędne punktów 

(ułamki zwykłe właściwe 

lub niewłaściwe oraz 

liczby mieszane) 

zaznaczonych na osi 

liczbowej (w zależności 

od stopnia trudności). 

• potrafi sprawnie 

wykonywać  zadania 

okreś lone wymaganiami 

na ocenę  bardzo dobrą , 

wykazując się  

samodzielnym 

myś leniem. 
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Temat Wymagania na ocenę : 

w podręczniku dopuszczającą  dostateczną  dobrą  bardzo dobrą  celującą  

5.5 Porównywanie 

ułamków 
• zna metodę  porównywania 

ułamków o jednakowych 

licznikach lub 

jednakowych 

mianownikach, lub 

różnych częściach 

całkowitych; 

• potrafi porównywać  

ułamki zwykłe o 

jednakowych 

mianownikach. 

• rozumie sposoby 

porównywania ułamków; 

• potrafi porównywać  

ułamki zwykłe o 

jednakowych licznikach; 

• potrafi porównywać  liczby 

mieszane o różnych 

częściach całkowitych. 

• potrafi porównywać  liczby 

mieszane, w których 

części całkowite są  

jednakowe, a ułamki 

mają  równe liczniki lub 

mianowniki. 

• potrafi zapisywać  dane 

ułamki w kolejności 

rosnącej lub malejącej. 

• potrafi porównywać  ułamki 

zwykłe na podstawie 

tablicy ułamków lub 

poprzez stwierdzenie, 

który z ułamków jest 

większy, a który mniejszy 

od połowy. 

5.6 Rozszerzanie i 

skracanie ułamków 

• zna pojęcia: rozszerzanie 

ułamków, skracanie 

ułamków, 

• zna pojęcie ułamka 

nieskracalnego; 

• potrafi skracać  i rozszerzać  

przez podaną  liczbę . 

• rozumie sposób 

rozszerzania i skracania 

ułamków zwykłych; 

• potrafi podać  liczbę , przez 

którą  został skrócony lub 

rozszerzony ułamek. 

• potrafi uzupełniać  (przez 

rozszerzenie lub 

skracanie) brakujący 

licznik lub mianownik 

ułamka; 

• potrafi zapisywać  ułamek 

zwykły w postaci ułamka 

nieskracalnego; 

• potrafi opisywać  część  

figury za pomocą  ułamka 

nieskracalnego lub jego 

rozszerzeń . 

• potrafi w zbiorze ułamków 

wskazywać  ułamki równe. 

• potrafi sprawnie 

wykonywać  zadania 

okreś lone wymaganiami 

na ocenę  bardzo dobrą , 

wykazując się  

samodzielnym 

myś leniem. 
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Temat 

w podręczniku 

Wymagania na ocenę : 

dopuszczającą  dostateczną  dobrą  bardzo dobrą  celującą  

5.7 Dodawanie 

ułamków zwykłych o 

jednakowych 

mianownikach 

• zna metodę  dodawania 

ułamków o jednakowych 

mianownikach; 

• rozumie zasadność  

skracania ułamka i 

wyłączania całości po 

wykonaniu dodawania. 

• potrafi dodawać  ułamki 

zwykłe o tych samych 

mianownikach (bez 

przekraczania progu 

całości i z 

przekraczaniem). 

• potrafi dopełniać  ułamek 

zwykły do wartości 1; 

• potrafi podawać  sumy w 

postaci ułamka 

nieskracalnego z 

wyłączonymi całościami 

(w zależności od stopnia 

trudności). 

• potrafi rozwiązywać  

zadania tekstowe 

z zastosowaniem 

dodawania ułamków; 

• potrafi podawać  sumy w 

postaci ułamka 

nieskracalnego z 

wyłączonymi całościami 

(w zależności od stopnia 

trudności). 

• potrafi sprawnie 

wykonywać  zadania 

okreś lone wymaganiami 

na ocenę  bardzo dobrą , 

wykazując się  

samodzielnym 

myś leniem. 
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Temat 

w podręczniku 

Wymagania na ocenę : 

dopuszczającą  dostateczną  dobrą  bardzo dobrą  celującą  

5.8 Dodawanie liczb 

mieszanych 

• zna metodę  dodawania 

liczb mieszanych o 

częściach ułamkowych z 

równymi mianownikami. 

• potrafi odczytywać  i 

wykonywać  dodawanie 

ułamków przedstawione 

za pomocą  rysunków; 

• potrafi dodawać  liczby 

mieszane z ułamkami o 

jednakowych 

mianownikach (bez 

przekraczania progu 

całości i z 

przekraczaniem) - w 

zależności od stopnia 

trudności; 

• potrafi dodawać  liczby 

mieszane i ułamki; 

• umie dodawać  liczby 

mieszane i liczby 

naturalne. 

• potrafi dodawać  liczby 

mieszane z ułamkami o 

jednakowych 

mianownikach (bez 

przekraczania progu 

całości i z 

przekraczaniem) - w 

zależności od stopnia 

trudności. 

• umie rozwiązywać  zadania 

tekstowe z 

zastosowaniem 

dodawania liczb 

mieszanych; 

• umie podawać  sumy w 

postaci liczby mieszanej 

(z ułamkiem właściwym 

nieskracalnym). 

• potrafi sprawnie 

wykonywać  zadania 

okreś lone wymaganiami 

na ocenę  bardzo dobrą , 

wykazując się  

samodzielnym 

myś leniem. 
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Temat Wymagania na ocenę : 

w podręczniku dopuszczającą  dostateczną  dobrą  bardzo dobrą  celującą  

5.9 Odejmowanie 

ułamków zwykłych o 

jednakowych 

mianownikach 

• zna metodę  odejmowania 

ułamków zwykłych o 

jednakowych 

mianownikach. 

• rozumie metodę  

odejmowania ułamków 

zwykłych od jedności; 

• potrafi odejmować  ułamki 

zwykłe o jednakowych 

mianownikach. 

• potrafi odejmować  ułamki 

zwykłe od jedności i od 

liczb naturalnych 

większych od 1. 

• potrafi podawać  nieznany 

odjemnik w odejmowaniu 

ułamka od całości; 

• potrafi obliczać  wyraż enia 

zawierające dodawanie i 

odejmowanie ułamków 

o jednakowych 

mianownikach; 

• potrafi rozwiązywać  

zadania tekstowe 

z zastosowaniem 

dodawania i 

odejmowania ułamków. 

• potrafi sprawnie 

wykonywać  zadania 

okreś lone wymaganiami 

na ocenę  bardzo dobrą , 

wykazując się  

samodzielnym 

myś leniem. 
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Temat 

w podręczniku 

Wymagania na ocenę : 

dopuszczającą  dostateczną  dobrą  bardzo dobrą  celującą  

5.10 Odejmowanie liczb 

mieszanych 

• zna metodę  odejmowania 

liczb mieszanych o 

częściach ułamkowych z 

równymi mianownikami. 

• potrafi odejmować  ułamek 

od liczby mieszanej bez 

przekraczania progu 

całości i z 

przekraczaniem (w 

zależności od stopnia 

trudności). 

• potrafi odejmować  ułamek 

od liczby mieszanej bez 

przekraczania progu 

całości i z 

przekraczaniem (w 

zależności od stopnia 

trudności); 

• potrafi odejmować  liczbę  

mieszaną  od liczby 

naturalnej; 

• potrafi odejmować  liczby 

mieszane bez 

przekraczania progu 

całości i z 

przekraczaniem (w 

zależności od stopnia 

trudności). 

• potrafi odejmować  liczby 

mieszane bez 

przekraczania progu 

całości i z 

przekraczaniem (w 

zależności od stopnia 

trudności); 

• potrafi rozwiązywać  

zadania tekstowe 

z zastosowaniem 

dodawania i 

odejmowania ułamków i 

liczb mieszanych o 

jednakowych 

mianownikach. 

• potrafi sprawnie 

wykonywać  zadania 

okreś lone wymaganiami 

na ocenę  bardzo dobrą , 

wykazując się  

samodzielnym 

myś leniem. 
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Temat 
w podręczniku 

Wymagania na ocenę : 

dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą 

DZIAŁ 6. UŁAMKI DZIESIĘTNE 
Uczeń : 

6.1 Zapisywanie i 

odczytywanie ułamków 

dziesię tnych 

 

∙ zna pojęcie ułamka 

dziesię tnego; 

∙ zna dwie formy zapisu 

ułamka dziesię tnego; 

∙ rozumie zależność  między 

zapisem ułamka w postaci 

zwykłej i dziesię tnej; 

∙ rozumie rolę  przecinka w 

ułamku dziesię tnym; 

∙ potrafi zapisywać  ułamki o 

mianowniku 10,100,1000 w 

postaci dziesię tnej 

(w zależności od stopnia 

trudności). 

 

∙ zna zapis połowy, ćwierci i 

trzech ćwierci w postaci 

ułamka dziesię tnego; 

∙ potrafi zapisywać  ułamki o 

mianowniku 10,100,1000 w 

postaci dziesię tnej 

(w zależności od stopnia 

trudności); 

∙ potrafi wskazywać  rząd 

części dziesią tych, setnych i 

tysięcznych w ułamku; 

∙ potrafi odczytywać  i 

zapisywać  za pomocą  kreski 

ułamkowej ułamki w postaci 

dziesię tnej (w zależności od 

stopnia trudności). 
 

∙ potrafi odczytywać  i 

zapisywać  za pomocą  kreski 

ułamkowej ułamki w postaci 

dziesię tnej (w zależności od 

stopnia trudności); 

∙ potrafi zapisywać  ułamki, w 

których cyfry części 

dziesią tych, setnych, 

tysięcznych oraz całości 

spełniają  podane warunki (w 

zależności od stopnia 

trudności). 
 

∙ potrafi zamieniać  ułamki w 

postaci dziesię tnej na ułamki 

zwykłe; 

∙ potrafi zapisywać  ułamki, w 

których cyfry części 

dziesią tych, setnych, 

tysięcznych oraz całości 

spełniają  podane warunki (w 

zależności od stopnia 

trudności). 

 

∙ potrafi sprawnie 

wykonywać  zadania 

okreś lone wymaganiami na 

ocenę  bardzo dobrą , 

wykazując się  samodzielnym 

myś leniem. 
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Temat Wymagania na ocenę : 

w podręczniku dopuszczającą  dostateczną  dobrą  bardzo dobrą  celującą  

6.2 Zapis cen za 

pomocą  ułamków 

dziesię tnych 

• zna zależności: 

1 zł = 100 gr, 

1 gr = 0,01 zł; 

• rozumie zasadę  zamiany 

cen na ułamek dziesię tny 

i odwrotnie; 

• rozumie zapis groszy za 

pomocą  ułamka złotego. 

• potrafi zapisywać  grosze 

za pomocą  ułamka w 

postaci dziesię tnej; 

• potrafi zapisywać  

wyraż enie 

dwumianowane (złote i 

grosze) za pomocą  

ułamka w postaci 

dziesię tnej; 

• potrafi zapisywać  ceny 

podane w postaci 

dziesię tnej za pomocą  

groszy lub wyraż enia 

dwumianowanego (w 

zależności od stopnia 

trudności). 

• potrafi zapisywać  ceny 

podane w postaci 

dziesię tnej za pomocą  

groszy lub wyraż enia 

dwumianowanego (w 

zależności od stopnia 

trudności). 

• potrafi zamieniać  grosze 

na wyrażenie 

dwumianowane i 

zapisywać  je w postaci 

ułamka dziesię tnego. 

• potrafi sprawnie 

wykonywać  zadania 

okreś lone wymaganiami 

na ocenę  bardzo dobrą , 

wykazując się  

samodzielnym 

myś leniem. 
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Temat 

w podręczniku 

Wymagania na ocenę : 

dopuszczającą  dostateczną  dobrą  bardzo dobrą  celującą  

6.3 Zapis długości za 

pomocą  ułamków 

dziesię tnych 

• zna zależności: 

1 cm = 10 mm, 

1 mm = 0,1 cm 

1 dm = 10 cm, 

1 cm = 0,1 dm 

1 m = 100 cm, 

1 cm = 0,01 m  

1 km = 1000 m, 

1 m = 0,001 km (w 

zależności od stopnia 

trudności). 

• zna zależności: 

1 cm = 10 mm, 

1 mm = 0,1 cm  

1 dm = 10 cm, 

1 cm = 0,1 dm  

1 m = 100 cm, 

1 cm = 0,01 m  

1 km = 1000 m, 

1 m = 0,001 km (w 

zależności od stopnia 

trudności); 

• rozumie zapis jednostki 

rzędu niż szego za 

pomocą  ułamka jednostki 

rzędu wyż szego; 

• potrafi zapisywać  podane 

długości za pomocą  

ułamka w postaci 

dziesię tnej (w zależności 

od stopnia trudności). 

• potrafi zapisywać  podane 

długości za pomocą  

ułamka w postaci 

dziesię tnej (w zależności 

od stopnia trudności); 

• potrafi zapisywać  za 

pomocą  wyraż enia 

dwumianowanego lub 

jednostki rzędu niż szego 

długość  podaną  

ułamkiem dziesię tnym (w 

zależności od stopnia 

trudności). 

• potrafi zapisywać  za 

pomocą  wyraż enia 

dwumianowanego lub 

jednostki rzędu niż szego 

długość  podaną  

ułamkiem dziesię tnym (w 

zależności od stopnia 

trudności); 

• potrafi rozwiązywać  

zadania tekstowe 

z zastosowaniem zamiany 

jednostek długości. 

• potrafi sprawnie 

wykonywać  zadania 

okreś lone wymaganiami 

na ocenę  bardzo dobrą , 

wykazując się  

samodzielnym 

myś leniem. 
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Temat 

w podręczniku 

Wymagania na ocenę : 

dopuszczającą  dostateczną  dobrą  bardzo dobrą  celującą  

6.4 Zapis masy za 

pomocą  ułamków 

dziesię tnych 

• zna zależności: 

1 dag = 10 g, 

1 g = 0,1 dag  

1 kg = 100 dag, 

1 dag = 0,01 kg 

1 t = 1000 kg, 

1 kg = 0,001 t (w 

zależności od stopnia 

trudności). 

• zna zależności: 

1 dag = 10 g, 

1 g = 0,1 dag  

1 kg = 100 dag, 

1 dag = 0,01 kg 

1 t = 1000 kg, 

1 kg = 0,001 t (w 

zależności od stopnia 

trudności); 

• rozumie zapis jednostki 

rzędu niż szego za 

pomocą  ułamka jednostki 

rzędu wyż szego; 

• potrafi zapisywać  podane 

masy za pomocą  ułamka 

w postaci dziesię tnej (w 

zależności od stopnia 

trudności); 

• potrafi zapisywać  masę  

podaną  ułamkiem 

dziesię tnym za pomocą  

wyraż enia 

dwumianowanego lub 

jednostki rzędu niż szego 

(w zależności od stopnia 

trudności). 

• potrafi zapisywać  podane 

masy za pomocą  ułamka 

w postaci dziesię tnej (w 

zależności od stopnia 

trudności); 

• potrafi zapisywać  masę  

podaną  ułamkiem 

dziesię tnym za pomocą  

wyraż enia 

dwumianowanego lub 

jednostki rzędu niż szego 

(w zależności od stopnia 

trudności). 

• potrafi rozwiązywać  

zadania tekstowe z 

zastosowaniem zamiany 

jednostek masy. 

• potrafi sprawnie 

wykonywać  zadania 

okreś lone wymaganiami 

na ocenę  bardzo dobrą , 

wykazując się  

samodzielnym 

myś leniem. 
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Temat 

w podręczniku 

Wymagania na ocenę : 

dopuszczającą  dostateczną  dobrą  bardzo dobrą  celującą  

DZIAŁ 7. FIGURY PŁASKIE 

Uczeń : 

7.1 Podstawowe figury 

geometryczne 

• zna pojęcia: punkt, prosta, 

półprosta, odcinek, 

łamana, zna sposób ich 

oznaczania; 

• zna pojęcia: wierzchołki i 

boki łamanej; 

• potrafi rozpoznawać  

podstawowe figury 

geometryczne; 

• potrafi prawidłowo 

oznaczać  podstawowe 

figury geometryczne (w 

zależności od stopnia 

trudności). 

• rozumie różnicę  pomiędzy 

prostą , półprostą  a 

odcinkiem; 

• rozumie przynależność  

punktu do figury; 

• potrafi prawidłowo 

oznaczać  podstawowe 

figury geometryczne (w 

zależności od stopnia 

trudności); 

• potrafi kreś lić  prostą , 

półprostą , odcinek, 

łamaną  otwartą  

i zamknię tą ; 

• potrafi okreś lać  wzajemne 

położ enie punktu i 

innych figur. 

• potrafi kreś lić  figury o 

okreś lonych 

własnościach. 

• potrafi kreś lić  figury o 

okreś lonych 

własnościach lub 

położ eniu. 

• zna rodzaje łamanej i 

potrafi je narysować . 
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Temat Wymagania na ocenę : 

w podręczniku dopuszczającą  dostateczną  dobrą  bardzo dobrą  celującą  

7.2 Proste i odcinki 

prostopadłe 

• zna pojęcia: proste 

przecinające się, 

prostopadłość prostych i 

odcinków. 

• zna symboliczny zapis 

prostopadłości; 

• rozumie prostopadłość  

prostych i odcinków; 

• potrafi kreś lić  proste 

i odcinki prostopadłe 

(dowolne oraz 

spełniające okreś lone 

warunki) za pomocą  

ekierki i linijki (w 

zależności od stopnia 

trudności); 

• potrafi rozpoznawać  

proste i odcinki 

prostopadłe. 

• potrafi kreś lić  proste i 

odcinki prostopadłe 

(dowolne oraz 

spełniające okreś lone 

warunki) za pomocą  

ekierki i linijki (w 

zależności od stopnia 

trudności). 

• potrafi kreś lić  proste i 

odcinki prostopadłe, 

obję te warunkami o 

podwyż szonym stopniu 

trudności. 

• potrafi sprawnie 

wykonywać  zadania 

okreś lone wymaganiami 

na ocenę  bardzo dobrą , 

wykazując się  

samodzielnym 

myś leniem. 
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Temat Wymagania na ocenę : 

w podręczniku dopuszczającą  dostateczną  dobrą  bardzo dobrą  celującą  

7.3 Proste i odcinki 

równoległe 

• zna pojęcie równoległości 

prostych i odcinków. 
• zna symboliczny zapis 

równoległości; 

• rozumie równoległość  

prostych i odcinków; 

• potrafi kreś lić  proste i 

odcinki równoległe 

(dowolne oraz 

spełniające okreś lone 

warunki) za pomocą  

linijki i ekierki (w 

zależności od stopnia 

trudności); 

• potrafi rozpoznawać  

proste i odcinki 

równoległe. 

• potrafi kreś lić  proste i 

odcinki równoległe 

(dowolne oraz 

spełniające okreś lone 

warunki) za pomocą  

linijki i ekierki (w 

zależności od stopnia 

trudności). 

• potrafi kreś lić  proste i 

odcinki równoległe, 

obję te warunkami o 

podwyż szonym stopniu 

trudności. 

• potrafi sprawnie 

wykonywać  zadania 

okreś lone wymaganiami 

na ocenę  bardzo dobrą , 

wykazując się  

samodzielnym 

myś leniem. 

7.4 Mierzenie długości 

odcinka i łamanej • zna jednostki długości; 

• rozumie sposoby 

porównywania długości; 

• rozumie sposoby 

mierzenia długości; 

• potrafi porównywać  

długości odcinków za 

pomocą  cyrkla; 

• potrafi mierzyć  długość  

odcinka. 

• potrafi kreś lić  odcinek o 

okreś lonej długości; 

• potrafi mierzyć  długość  

łamanej. 

• potrafi kreś lić  łamaną  

spełniającą  warunki 

podane w zadaniu; 

• potrafi kreś lić  odcinki o 

długości danej 

warunkami (w zależności 

od stopnia trudności). 

• potrafi kreś lić  odcinki o 

długości danej 

warunkami (w zależności 

od stopnia trudności). 

• potrafi kreś lić  łamane o 

długościach boków 

spełniających okreś lone 

warunki. 
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Temat 

w podręczniku 

Wymagania na ocenę : 

dopuszczającą  dostateczną  dobrą  bardzo dobrą  celującą  

7.5 Ką ty i ich rodzaje • zna pojęcie kąta; 

• zna oznaczenia ką ta; 

• zna elementy ką ta. 

• zna rodzaje ką tów: prosty, 

półpełny, pełny, ostry, 

rozwarty, 

• potrafi wskazywać  ką ty 

proste w otoczeniu. 

• potrafi kreś lić  ką ty 

okreś lonego rodzaju (w 

zależności od stopnia 

trudności). 

• potrafi kreś lić  ką ty 

okreś lonego rodzaju (w 

zależności od stopnia 

trudności). 

• potrafi sprawnie 

wykonywać  zadania 

okreś lone wymaganiami 

na ocenę  bardzo dobrą , 

wykazując się  

samodzielnym 

myś leniem. 

7.6 Mierzenie ką tów • zna jednostkę  miary ką ta; 

• zna przyrząd do mierzenia 

ką tów. 

• rozumie pojęcie 1; 

• potrafi mierzyć  ką ty 

mniejsze niż  180° za 

pomocą  ką tomierza. 

• potrafi kreś lić  ką ty o danej 

mierze (mniejszej niż  

180°). 

• potrafi sprawnie kreś lić  

ką ty o danej mierze 

(mniejszej niż  180°). 

• potrafi mierzyć  ką ty 

wklęsłe. 

7.7 Wieloką ty i ich 

rodzaje 

• zna pojęcie wieloką ta oraz 

jego boków, ką tów i 

wierzchołków; 

• potrafi wskazywać  punkty 

należ ące do wieloką ta; 

• potrafi podawać  liczbę  

boków, wierzchołków i 

ką tów danego wieloką ta. 

• rozumie różnicę  między 

łamaną  zamknię tą  a 

wieloką tem; 

• potrafi nazywać  wieloką ty; 

• potrafi kreś lić  wieloką ty o 

podanej liczbie boków, 

ką tów lub wierzchołków 

(w zależności od stopnia 

trudności). 

• potrafi kreś lić  wieloką ty o 

podanej liczbie boków, 

ką tów lub wierzchołków 

(w zależności od stopnia 

trudności). 

• potrafi kreś lić  wieloką ty o 

bokach spełniających 

okreś lone warunki. 

• potrafi sprawnie 

wykonywać  zadania 

okreś lone wymaganiami 

na ocenę  bardzo dobrą , 

wykazując się  

samodzielnym 

myś leniem. 
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Temat 

w podręczniku 

Wymagania na ocenę : 

dopuszczającą  dostateczną  dobrą  bardzo dobrą  celującą  

7.8 Prostoką t i kwadrat • zna pojęcia: prostokąt, 

kwadrat, przekątna; 

• potrafi wskazywać  

prostoką ty w zbiorze 

czworoką tów (w 

zależności od stopnia 

trudności); 

• potrafi wskazywać  

kwadraty w zbiorze 

prostoką tów; 

• potrafi podawać  przykłady 

prostoką tów i kwadratów 

w otoczeniu. 

• zna własności prostoką ta i 

kwadratu; 

• rozumie przynależność  

kwadratów do zbioru 

prostoką tów; 

• potrafi wskazywać  

prostoką ty w zbiorze 

czworoką tów (w 

zależności od stopnia 

trudności); 

• potrafi kreś lić  prostoką ty i 

kwadraty o podanych 

wymiarach (w 

zależności od stopnia 

trudności); 

• potrafi kreś lić  przeką tne 

prostoką ta i kwadratu. 

• potrafi kreś lić  prostoką ty i 

kwadraty o podanych 

wymiarach (w zależności 

od stopnia trudności). 

• potrafi kreś lić  prostoką ty i 

kwadraty o wymiarach 

podanych dodatkowymi 

warunkami. 

• potrafi kreś lić  kwadrat o 

danej przeką tnej. 
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Temat Wymagania na ocenę : 

w podręczniku dopuszczającą  dostateczną  dobrą  bardzo dobrą  celującą  

7.9 Obwód prostoką ta i 

kwadratu 

• zna sposób obliczania 

obwodu dowolnego 

wieloką ta, prostoką ta 

i kwadratu; 

• potrafi obliczać  obwód 

dowolnego wieloką ta (w 

zależności od stopnia 

trudności). 

• rozumie symboliczny zapis 

sposobu obliczania 

obwodu; 

• potrafi obliczać  obwód 

dowolnego wieloką ta (w 

zależności od stopnia 

trudności); 

• potrafi obliczać  obwód 

prostoką ta i kwadratu. 

• potrafi obliczać  długość  

boku kwadratu o danym 

obwodzie; 

• potrafi obliczać  długość  

jednego z boków 

prostoką ta, gdy dany jest 

jego obwód i długość  

drugiego boku (w 

zależności od stopnia 

trudności). 

• potrafi rozwiązywać  

zadania o podwyż szonym 

stopniu trudności, 

związane z obwodami 

prostoką tów i kwadratów 

(w zależności od stopnia 

trudności); 

• potrafi obliczać  długość  

jednego z boków 

prostoką ta, gdy dany jest 

jego obwód i długość  

drugiego boku (w 

zależności od stopnia 

trudności). 

• potrafi rozwiązywać  

zadania o podwyż szonym 

stopniu trudności, 

związane z obwodami 

prostoką tów i kwadratów. 
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Temat Wymagania na ocenę : 

w podręczniku dopuszczającą  dostateczną  dobrą  bardzo dobrą  celującą  

7.10 Okrąg i koło 

• zna pojęcia: okrąg, koło, 

środek okręgu i koła, 

promień, cięciwa, 

średnica, łuk, półokrąg; 

• zna przyrząd do rysowania 

okręgów; 

• rozumie zależność  między 

długością  promienia a 

długością  średnicy; 

• rozumie różnicę  między 

kołem a okręgiem; 

• potrafi wskazywać  

poszczególne elementy 

koła i okręgu. 

• rozumie zależność  między 

najdłuż szą  cięciwą  a 

średnicą ; 

• potrafi kreś lić  koło i okrąg 

o danym promieniu lub 

danej średnicy; 

• potrafi wskazywać  punkty 

należ ące do koła lub 

okręgu. 

• potrafi rysować  figury, 

które są  sumą  kół, 

okręgów i ich części. 

• potrafi rozwiązywać  

zadania związane z 

kołami i okręgami. 

• potrafi sprawnie 

wykonywać  zadania 

okreś lone wymaganiami 

na ocenę  bardzo dobrą , 

wykazując się  

samodzielnym 

myś leniem. 
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Temat Wymagania na ocenę : 

w podręczniku dopuszczającą  dostateczną  dobrą  bardzo dobrą  celującą  

7.11 Skala • zna pojęcie skali; 

• zna zapis skali; 

• rozumie konieczność  

zmniejszania lub 

powiększania wymiarów 

rysowanego przedmiotu; 

• potrafi podawać  skalę  na 

podstawie opisu 

przedmiotu 

rzeczywistego oraz 

rysunku (w zależności od 

stopnia trudności). 

• potrafi podawać  skalę  na 

podstawie opisu 

przedmiotu 

rzeczywistego oraz 

rysunku (w zależności od 

stopnia trudności); 

• potrafi odczytywać , ile razy 

wymiary rysowanego 

przedmiotu zostały 

zmniejszone lub 

powiększone; 

• potrafi obliczać  wymiary 

rysunku wykonanego w 

skali (w zależności od 

stopnia trudności). 

• potrafi obliczać  wymiary 

rysunku wykonanego w 

skali (w zależności od 

stopnia trudności). 

• potrafi rysować  

odcinki w skali. 

• potrafi sprawnie 

wykonywać  zadania 

okreś lone wymaganiami 

na ocenę  bardzo dobrą , 

wykazując się  

samodzielnym 

myś leniem. 
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Temat w 
podręczniku 

Wymagania na ocenę 

dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą 

DZIAŁ 1. LICZBY NATURALNE 
Uczeń: 

1.1 Dziesiątkowy 
system pozycyjny 

• zna nazwy: tysiące, miliony; 
• zna nazwę: miliardy (jako 
grupy cyfr w zapisie liczby); 
• zna wartości cyfr w zależności 
od ich pozycji w liczbie; 
• rozumie zasadę odczytywania 
i zapisywania liczb; 
• potrafi odczytywać liczby 
zapisane cyframi (od rzędu 
setek do setek milionów). 

• rozumie zasadę 
odczytywania 
i zapisywania liczb; 
• rozumie pojęcie: system 
pozycyjny; 
• rozumie pojęcie: system 
dziesiątkowy; 
• rozumie zapis liczby za 
pomocą skrótów: tys., mln, 
mld; 
• potrafi zapisywać cyframi 
liczby podane słownie (do 
rzędu miliardów); 
• potrafi zapisywać liczby o 
niepełnych grupach; 
• potrafi zapisywać liczby za 
pomocą skrótów (tys., mln, 
mld) i poprawnie 
interpretować taki zapis. 

• potrafi zapisywać 
liczby, których cyfry 
spełniają podane 
warunki. 

• potrafi podawać, 
ile jest liczb o danej 
własności. 

• zna nazwy liczb 
większych lub 
równych od 
biliona; 
• potrafi odczytać 
i zapisać liczby 
większe lub równe 
od biliona. 

1.2 Porównywanie 
liczb.  
Oś liczbowa 

• zna pojęcia: oś liczbowa, 
współrzędna punktu; 
• zna znaki większości 
i mniejszości; 
• rozumie pojęcie odcinek 
jednostkowy; 
• rozumie zasady 
porównywania liczb o różnej 
oraz jednakowej liczbie cyfr; 

• zna pojęcia: kolejność 
rosnąca, kolejność malejąca; 
• potrafi zapisywać dane 
liczby w kolejności rosnącej 
lub malejącej; 
• potrafi zaznaczać na osi 
liczbowej punkty o danych 
współrzędnych, dobierając 
odpowiednią jednostkę; 

• potrafi dobierać 
długość odcinka 
jednostkowego 
zgodnie z podanymi 
warunkami. 

• potrafi zapisywać 
zbiory liczb 
o podanych 
warunkach;  
• potrafi wskazywać 
liczby należące 
do podanego 
przedziału 
liczbowego. 

• porównuje liczby, 
rozwiązując 
zadania osadzane 
w kontekście 
praktycznym. 



 
 
 

 • potrafi porównywać liczby 
o różnej i jednakowej liczbie 
cyfr; 
• potrafi zaznaczać na osi 
liczbowej punkty o danych 
współrzędnych; 
• potrafi odczytywać 
współrzędne punktów 
zaznaczonych na osi liczbowej. 

• potrafi odczytywać 
współrzędne punktów 
zaznaczonych na osi 
liczbowej o podwyższonym 
stopniu trudności; 
• potrafi wskazać liczby 
bezpośrednio poprzedzające 
lub następujące po danej 
liczbie. 

   

1.3 Szacowanie 
wyników działań 
na liczbach 
naturalnych 

• zna pojęcie szacowanie 
wyniku; 
• rozumie pojęcia: przybliżony 
wynik, szacowanie wyniku. 

• potrafi szacować, czy 
wynik działania jest większy, 
czy mniejszy od podanej 
liczby. 

• potrafi oceniać 
za pomocą 
szacowania, czy 
dane działanie 
jest obliczone 
poprawnie; 
• potrafi 
wykorzystywać 
szacowanie 
w sytuacjach z życia 
codziennego. 

• potrafi szacować, 
do jakiej liczby 
zbliżony jest wynik 
działania; 
• potrafi 
proponować 
metody szacowania 
do wykorzystywania 
w praktyce. 

• potrafi omawiać 
metody, jakie 
zastosował 
podczas 
szacowania. 

1.4 Dodawanie 
i odejmowanie 
liczb naturalnych 

• zna pojęcia: składnik, suma, 
odjemna, odjemnik, 
różnica; 
• zna sposób zapisu liczb 
w dodawaniu i odejmowaniu 
pisemnym; 
• zna algorytmy dodawania 
i odejmowania sposobem 
pisemnym; 
 

• potrafi dodawać 
i odejmować w pamięci 
liczby naturalne 
z przekraczaniem progów; 
• potrafi dopełniać 
w pamięci liczby do pełnych 
dziesiątek, setek; 
 

• potrafi wykonywać 
odejmowanie, 
gdy w odjemnej 
występuje 
kilka zer 
wewnętrznych; 
 

• potrafi 
rozwiązywać 
zadania tekstowe 
o podwyższonym 
stopniu trudności. 

• potrafi korzystać 
z własności 
dodawania do 
rozwiązywania 
działań 
abstrakcyjnych 
i wymagających 
nieszablonowego 
myślenia. 
 

 



 
 

 • rozumie zasadę przekraczania 
progu dziesiątkowego 
w dodawaniu i odejmowaniu 
pamięciowym; 
• rozumie zasadę przekraczania 
progów dziesiątkowych 
w poszczególnych rzędach 
w dodawaniu i odejmowaniu 
pisemnym; 
• rozumie zasadę zamiany 
jednej jednostki rzędu 
wyższego na 10 jednostek rzędu 
niższego; 
• potrafi poprawnie zapisywać 
liczby w celu dodawania 
ich lub odejmowania 
sposobem pisemnym; 
• potrafi dodawać liczby 
wielocyfrowe (dwie lub więcej)  
sposobem pisemnym 
z jednokrotnym lub 
wielokrotnym przekraczaniem 
progu dziesiątkowego; 
• potrafi odejmować liczby 
wielocyfrowe sposobem 
pisemnym bez przekraczania 
progu dziesiątkowego oraz 
z jednokrotnym (w prostych 
przypadkach) przekraczaniem 
progu dziesiątkowego. 

• potrafi dodawać liczby 
wielocyfrowe (dwie lub 
więcej) 
sposobem pisemnym 
z wielokrotnym 
przekraczaniem 
progu dziesiątkowego; 
• potrafi odejmować liczby 
wielocyfrowe sposobem 
pisemnym z jednokrotnym 
przekraczaniem progu 
dziesiątkowego; 
• potrafi rozwiązywać 
zadania tekstowe 
z zastosowaniem 
dodawania i odejmowania. 

• potrafi 
rozwiązywać 
zadania związane 
z dodawaniem 
i odejmowaniem 
liczb, które muszą 
spełniać dodatkowe 
warunki; 
• odejmuje liczby 
wielocyfrowe 
sposobem 
pisemnym 
z wielokrotnym 
przekraczaniem 
progu całości; 
• potrafi 
wykorzystywać 
porównanie 
różnicowe 
w zadaniach 
tekstowych. 

  

 
 



1.5 Mnożenie liczb 
naturalnych 

• zna pojęcia: czynnik, iloczyn; 
• zna sposób zapisu liczb 
w mnożeniu sposobem 
pisemnym; 
• zna algorytm mnożenia 
pisemnego liczb 
wielocyfrowych; 
• zna zapis potęgowania; 
• zna związek potęgowania 
z mnożeniem; 
• rozumie zasady mnożenia 
przez pełne dziesiątki,  
setki itd.; 
• rozumie sposób mnożenia 
liczb zakończonych zerami; 
• potrafi mnożyć w pamięci 
liczby zakończone zerami 
(proste przykłady); 
• potrafi mnożyć sposobem 
pisemnym liczby wielocyfrowe 
przez liczby 
jednocyfrowe. 

• rozumie przemienność, 
łączność i rozdzielność 
mnożenia względem 
dodawania; 
• rozumie zasady mnożenia 
przez liczbę z zerami 
wewnętrznymi; 
• potrafi mnożyć w pamięci 
liczby wielocyfrowe przez 
jednocyfrowe, stosując 
rozdzielność mnożenia 
względem dodawania; 
• potrafi obliczać kwadraty 
i sześciany liczb, 
wykorzystując mnożenie 
sposobem pisemnym; 
• potrafi mnożyć sposobem 
pisemnym liczby owe przez 
liczby dwucyfrowe; 
• potrafi zapisywać i mnożyć 
sposobem pisemnym liczby 
zakończone zerami. 

• potrafi 
rozwiązywać zadania 
tekstowe 
z zastosowaniem 
mnożenia 
pisemnego; 
• potrafi 
wykorzystywać 
mnożenie 
w zadaniach 
dotyczących 
porównywania 
ilorazowego; 
• potrafi mnożyć 
w pamięci liczby 
wielocyfrowe przez 
jednocyfrowe, 
stosując rozdzielność 
mnożenia względem 
odejmowania; 
• potrafi mnożyć 
sposobem 
pisemnym liczby 
wielocyfrowe 
przez liczby trzy- 
i czterocyfrowe; 
• potrafi 
wykorzystywać 
własności mnożenia 
w mnożeniu 
sposobem 
pisemnym. 

• potrafi 
rozwiązywać 
zadania tekstowe 
o podwyższonym 
stopniu trudności 
z zastosowaniem 
mnożenia 
pisemnego. 

• potrafi zauważyć 
zależności 
występujące 
podczas 
mnożenia 
przez wybrane 
liczby. 

 

 



1.6 Dzielenie liczb 
naturalnych 

• zna pojęcia: dzielna, dzielnik,  
iloraz; 
• zna zasady dzielenia dzielnej 
lub dzielnej i dzielnika z 
końcowymi zerami; 
• zna sposób zapisu dzielnej 
i dzielnika przy dzieleniu 
sposobem pisemnym; 
• zna algorytm dzielenia 
sposobem pisemnym; 
• rozumie sposób dzielenia 
dzielnej lub dzielnej i dzielnika z 
końcowymi zerami; 
• potrafi dzielić pamięciowo 
liczby w zakresie 100; 
• potrafi dzielić pamięciowo 
liczby zakończone zerami, 
jeśli działanie sprowadza się 
do dzielenia w zakresie 100; 
• potrafi dzielić sposobem 
pisemnym liczby wielocyfrowe 
przez jedno-, dwu- i 
trzycyfrowe. 

• potrafi dzielić sposobem 
pisemnym liczby 
wielocyfrowe przez 
dwucyfrowe; 
• rozumie wykorzystywanie 
dzielenia z resztą podczas 
wykonywania dzielenia 
sposobem pisemnym. 

• potrafi dzielić 
sposobem 
pisemnym liczby 
wielocyfrowe 
przez trzycyfrowe; 
• potrafi dzielić 
sposobem 
pisemnym liczby 
dające w ilorazie 
zero (zera) 
wewnętrzne. 

• potrafi 
rozwiązywać 
zadania tekstowe 
o podwyższonym 
stopniu trudności 
z zastosowaniem 
dzielenia pisemnego; 
• potrafi 
wykorzystywać 
własności działań 
na liczbach 
naturalnych oraz 
porównywania 
różnicowego 
i ilorazowego do 
odnajdowania 
liczb spełniających 
dane warunki. 

• potrafi biegle 
rozwiązywać 
zadania tekstowe 
o podwyższonym 
stopniu trudności 
z zastosowaniem 
dzielenia 
pisemnego. 

1.7 Kolejność 
wykonywania 
działań 

• zna kolejność wykonywania 
działań w wyrażeniach bez 
nawiasów i z nawiasami. 

• rozumie konieczność 
zachowania określonej 
kolejności wykonywania 
działań; 
 

• potrafi obliczać 
wartości wyrażeń 
wielodziałaniowych 
zawierających 
dodawanie 
i odejmowanie 

• potrafi zapisać 
podane zadanie 
tekstowe za pomocą 
jednego 
wyrażenia; 
 

• potrafi 
uzupełniać 
dane wyrażenie 
nawiasami tak,  
by otrzymać 
równość 
prawdziwą. 

 
 
 

  • potrafi obliczać wartości oraz mnożenie • potrafi rozwiązać  



wyrażeń wielodziałaniowych 
zawierających dodawanie 
i odejmowanie oraz 
mnożenie i dzielenie; 
• potrafi obliczać wartości 
wyrażeń wielodziałaniowych 
bez nawiasów i z nawiasami, 
stosując prawidłową 
kolejność. 

i dzielenie 
występujące 
w jednym 
przykładzie; 
• potrafi obliczać 
wartości wyrażeń 
wielodziałaniowych 
bez nawiasów 
i z nawiasami, 
stosując prawidłową 
kolejność w 
skomplikowanych 
przykładach 
zawierających 
kilka zasad kolejności 
wykonywania 
działań. 

zadanie osadzone 
w kontekście 
praktycznym, 
wykorzystując 
kolejność 
wykonywania 
działań. 

1.8 Praca 
z kalkulatorem 

• zna położenie i znaczenie 
klawiszy z cyframi, znakami 
działań, kropką; 
• zna sposób włączania 
i wyłączania kalkulatora; 
• zna sposób usuwania danych 
z wyświetlacza; 
• rozumie sposób 
wprowadzania liczb i działań; 
• rozumie sposób obliczania 
działań za pomocą kalkulatora; 
• potrafi obliczać za pomocą 
kalkulatora wartości wyrażeń 
jednodziałaniowych. 

• rozumie sposób 
sprawdzenia, czy dany 
kalkulator zachowuje 
kolejność wykonywania 
działań; 
• rozumie konieczność 
korygowania kolejności 
wprowadzania działań; 
• potrafi obliczać za pomocą 
kalkulatora iloczyny 
czynników 
kończących się zerami. 

• potrafi obliczać 
za pomocą 
kalkulatora wartości 
wyrażeń 
wielodziałaniowych 
(notując wyniki 
poszczególnych 
działań). 

• wie, co to jest 
średnia 
arytmetyczna; 
• potrafi obliczyć 
średnią 
arytmetyczną 
liczb dodatnich. 

• potrafi obliczyć 
średnią 
arytmetyczną 
liczb dodatnich, 
które spełniają 
daną własność. 

 
 



1.9 Odczytywanie 
i tworzenie tabel 

• zna pojęcie tabela; 
• rozumie sposób odczytu 
danych z tabeli; 
• rozumie sposób zapisu 
danych w tabeli. 

• rozumie zasadność 
umieszczania danych 
w tabeli; 
• potrafi odczytywać dane 
z tabel różnego rodzaju. 

• potrafi 
przetwarzać 
i wykorzystywać 
dane z tabeli; 
• potrafi 
wprowadzać 
dane do tabeli. 

• potrafi tworzyć 
tabele na podstawie 
opisów 
słownych. 

• potrafi biegle 
tworzyć tabele 
na podstawie 
opisów słownych. 

1.10 Równania • zna pojęcia: równanie, 
niewiadoma, rozwiązanie 
równania; 
• zna działania odwrotne; 
• rozumie sposób 
rozwiązywania równań za 
pomocą grafu. 

• rozumie sposób 
rozwiązywania równań za 
pomocą działań 
odwrotnych; 
• rozumie pojęcie: 
rozwiązywanie równania 
• potrafi tworzyć, 
odczytywać 
i uzupełniać grafy 
zawierające działania 
odwrotne; 
• potrafi zapisywać 
równanie na podstawie 
grafu; 
• potrafi tworzyć graf do 
danego równania; 
• potrafi rozwiązywać 
równanie za pomocą grafu; 
• potrafi rozwiązywać 
równanie, zapisując 
odpowiednie działanie 
odwrotne; 
• potrafi sprawdzać, czy 
dana liczba jest 
rozwiązaniem równania. 

• potrafi układać 
równania do zadań 
tekstowych; 
• potrafi 
rozwiązywać 
równanie, zapisując 
odpowiednie 
działanie 
odwrotne 
w działaniach 
typu 
x : 4 = 12; 
• potrafi 
rozwiązywać zadania 
tekstowe za pomocą 
ułożonych 
do nich równań. 

• potrafi 
rozwiązywać 
zadania tekstowe za 
pomocą ułożonych 
do nich równań. 

• potrafi biegle 
rozwiązywać 
zadania tekstowe 
za pomocą 
ułożonych do 
nich równań. 

 



 

1.11 Dzielniki 
i wielokrotności 
liczb naturalnych 

• zna pojęcia: dzielnik, 
podzielność, wielokrotność; 
• rozumie pojęcia: podzielność 
— jako możliwość podzielenia 
bez reszty (uzyskanie wyniku z 
dzielenia bez reszty), dzielnik — 
jako liczba dzieląca bez reszty, 
wspólny dzielnik, wielokrotność 
— jako iloczyn przez pewne 
liczby naturalne; 
• potrafi wskazywać, przez jakie 
liczby jest podzielna dana 
liczba; 
• potrafi wskazywać liczby 
będące dzielnikami; 
• rozumie nieskończoną liczbę 
wielokrotności; 
• potrafi wskazywać liczby 
będące wielokrotnościami 
danej liczby; 
• potrafi zapisywać 
wielokrotności danej liczby. 

• potrafi znajdować wspólne 
wielokrotności dwóch liczb 
przez zapisywanie 
wielokrotności 
poszczególnych liczb; 
• potrafi zapisywać zbiory 
dzielników danej liczby; 
• potrafi podawać liczbę 
dzielników danej liczby; 
• potrafi znajdować wspólne 
dzielniki dwóch liczb, 
zapisując dzielniki 
poszczególnych liczb. 

• potrafi znajdować 
Największy wspólny 
dzielnik; 
• potrafi znajdować 
najmniejszą wspólną 
wielokrotność. 

• potrafi znajdować 
liczby o określonej 
liczbie dzielników; 
• potrafi 
wykorzystywać 
wiadomości 
o podzielności 
i wielokrotnościach 
w sytuacjach 
praktycznych. 

• potrafi 
wykorzystywać 
wiadomości 
o podzielności i 
wielokrotnościach 
w sytuacjach 
praktycznych 
o podwyższonym 
stopniu trudności. 

1.12 Cechy 
podzielności liczb 
naturalnych 

• zna pojęcie liczba parzysta; 
• zna cechy podzielności 
liczb naturalnych przez: 2, 3, 
4, 5, 9, 10, 100; 
• rozumie sposób sprawdzania, 
czy liczba jest podzielna przez: 
2, 3, 4, 5, 9, 10, 100; 
• potrafi wskazywać liczby 
parzyste w danym zbiorze; 

• rozumie uzasadnienie 
podzielności przez: 2, 5, 10, 
100; 
• rozumie różnicę między 
sprawdzaniem podzielności 
przez: 2, 5, 10 i 100 a 
podzielności przez 3 i 9; 
 

• potrafi podawać 
przykłady liczb 
podzielnych przez 
kilka z liczb: 2, 3, 4, 
5, 9, 10, 100. 

• potrafi podawać 
przykłady liczb 
podzielnych przez 2, 
3, 4, 5, 9, 10, 100, 
spełniających 
dodatkowe warunki. 

• potrafi podawać 
przykłady liczb 
podzielnych 
przez: 2, 3, 4, 
5, 9, 10, 100, 
spełniających 
dodatkowe 
warunki. 

 
 



 

 • potrafi obliczać sumę cyfr 
danej liczby. 

• potrafi wskazywać liczby 
podzielne przez: 2, 3, 4, 5, 9, 
10, 100 w danym zbiorze; 
• potrafi podawać przykłady 
liczb podzielnych przez: 2, 3, 
4, 5, 9, 10, 100. 

   

1.13 Liczby 
pierwsze i liczby 
złożone 

• zna pojęcia: liczba pierwsza, 
liczba złożona; 
• rozumie pojęcie liczba 
pierwsza; 
• rozumie pojęcie liczba 
złożona; 
• rozumie fakt, że 0 i 1 nie są 
ani liczbami pierwszymi, 
ani złożonymi. 

• potrafi podawać przykłady 
liczb pierwszych; 
• potrafi podawać przykłady 
liczb złożonych; 
• potrafi w danym zbiorze 
wskazywać liczby pierwsze i 
złożone. 

• potrafi podawać 
przykłady liczb 
pierwszych 
i złożonych 
spełniających 
dodatkowe warunki; 
• potrafi 
wykorzystywać 
cechy podzielności 
do wskazania liczb 
złożonych. 

• potrafi 
wnioskować, 
że iloczyn dwóch 
liczb pierwszych jest 
liczbą złożoną; 
• potrafi 
wnioskować 
o złożoności liczby 
na podstawie jej 
zapisu w postaci 
iloczynu. 

• potrafi 
wykorzystywać 
sito Eratostenesa 
do znajdowania 
kolejnych liczb 
pierwszych; 
• potrafi podać 
przykłady działań 
zgodnych 
z danych 
schematem. 

1.14 Rozkład liczby 
na 
czynniki pierwsze 

• zna pojęcia: rozkład liczby 
na czynniki, rozkład liczby 
na czynniki pierwsze; 
• rozumie zapis liczby 
naturalnej w postaci iloczynu 
dowolnych liczb (niekoniecznie 
pierwszych) oraz iloczynu liczb 
pierwszych; 
• rozumie zapis rozkładu liczby 
na czynniki pierwsze za pomocą 
drzewka rozkładu. 

• potrafi zapisywać daną 
liczbę w postaci iloczynu 
dowolnych liczb naturalnych 
(złożonych i pierwszych); 
• potrafi zapisywać daną 
liczbę w postaci iloczynu 
liczb pierwszych; 
• potrafi uzupełniać 
drzewko rozkładu na 
czynniki. 

• potrafi tworzyć 
drzewko rozkładu 
na czynniki; 
• potrafi 
wykorzystywać 
drzewko rozkładu na 
czynniki do zapisu 
liczby w postaci 
iloczynu; 
• potrafi obliczać 
liczby dane w postaci 
iloczynu 
liczb pierwszych. 

• potrafi znajdować 
dzielniki liczb danych 
w postaci iloczynu 
liczb pierwszych; 
• potrafi 
wnioskować 
o liczbie dzielników 
liczby rozłożonej na 
czynniki pierwsze. 

• potrafi biegle 
znajdować dzielniki 
liczb danych w 
postaci 
iloczynu liczb 
pierwszych. 

 
 

DZIAŁ 2. UŁAMKI ZWYKŁE 



Uczeń: 

2.1 Ułamki i liczby 
mieszane 

• zna pojęcia: ułamek zwykły, 
licznik, mianownik, kreska 
ułamkowa, liczba mieszana, 
część całkowita liczby 
mieszanej, część ułamkowa 
liczby mieszanej; 
• zna pojęcia: ułamek właściwy, 
ułamek niewłaściwy; 
• rozumie pojęcie ułamek 
jako części całości; 
• rozumie rolę licznika 
i mianownika w podziale całości 
na równe części; 
• rozumie równość ułamka 
niewłaściwego i odpowiedniej 
liczby mieszanej (lub 
naturalnej); 
• potrafi opisywać ułamkiem 
zwykłym część całości; 
• potrafi wskazywać część 
całości daną ułamkiem 
zwykłym; 
• potrafi opisywać ułamkiem 
niewłaściwym oraz liczbą 
mieszaną daną część 
całości; 
• potrafi wskazywać część 
całości daną ułamkiem 
niewłaściwym lub liczbą 
mieszaną. 

• potrafi zapisywać liczbę 
mieszaną oraz naturalną 
w postaci ułamka 
niewłaściwego; 
• potrafi wskazywać część 
całości daną ułamkiem 
zwykłym (z zastosowaniem 
praktycznego aspektu 
matematyki). 

• potrafi określać 
ułamkiem część 
godziny i część 
metra; 
• potrafi podawać 
przykłady ułamków 
właściwych 
i niewłaściwych 
spełniających 
dodatkowe warunki. 

• potrafi tworzyć 
przykłady ułamków 
właściwych 
i niewłaściwych 
spełniających 
podane warunki. 

• potrafi tworzyć 
przykłady 
ułamków 
właściwych 
i niewłaściwych 
spełniających 
dodatkowe 
warunki. 

 
 
 



2.2 Ułamek jako 
iloraz 

• zna pojęcie ułamek jako 
wynik dzielenia; 
• zna sposób wyłączania 
całości z ułamka niewłaściwego; 
• rozumie możliwość zapisu 
ilorazu w postaci ułamka 
zwykłego i odwrotnie. 

• rozumie sposób 
wyłączania całości 
z ułamków niewłaściwych; 
• potrafi zapisywać iloraz 
w postaci ułamka zwykłego i 
odwrotnie; 
• potrafi zapisywać ułamek 
niewłaściwy w postaci 
liczby naturalnej lub liczby 
mieszanej. 

• potrafi zapisywać 
wynik dzielenia 
w postaci 
ułamka lub liczby 
mieszanej przy 
rozwiązywaniu 
zadań tekstowych. 

• potrafi stosować 
poznane własności 
podzielności 
liczb naturalnych 
oraz wyłączanie 
całości z ułamka 
niewłaściwego. 

• potrafi stosować 
poznane własności 
podzielności 
liczb naturalnych 
oraz wyłączanie 
całości z ułamka 
niewłaściwego 
do rozwiązywania 
zadań 
nietypowych, 
wykorzystujących 
myślenie 
abstrakcyjne. 

2.3 Rozszerzanie 
i skracanie 
ułamków zwykłych 

• zna pojęcia: rozszerzanie 
ułamków, skracanie ułamków; 
• zna pojęcie ułamek 
nieskracalny; 
• rozumie sposób rozszerzania i 
skracania ułamków zwykłych; 
• rozumie równość między 
ułamkiem rozszerzonym 
a poprzedzającym rozszerzanie; 
• rozumie równość między 
ułamkiem skróconym 
a ułamkiem poprzedzającym 
skracanie; 
• potrafi rozszerzać i skracać 
przez podaną liczbę; 

• rozumie, dlaczego nie 
rozszerzamy 
ani nie skracamy 
przez liczby 0 i 1; 
• potrafi zapisywać ułamek 
zwykły w postaci ułamka 
nieskracalnego; 
• potrafi rozszerzać tak, 
by otrzymać daną liczbę 
w liczniku lub mianowniku 
(w zależności od stopnia 
trudności). 

• potrafi skracać 
przez największy 
wspólny dzielnik 
licznika 
i mianownika; 
• potrafi opisywać 
część figury za 
pomocą ułamka 
zwykłego, 
wykorzystując 
skracanie lub 
rozszerzanie. 

• potrafi 
wykorzystywać 
cechy podzielności 
liczb do 
wskazywania, przez 
jaką liczbę można 
skrócić dany ułamek. 

• potrafi biegle 
wykorzystywać 
cechy podzielności 
liczb do 
wskazywania, 
przez jaką liczbę 
można skrócić 
dany ułamek. 

 
 
 

 • potrafi rozszerzać tak, 
by otrzymać daną liczbę 
w liczniku lub mianowniku 

    



(w zależności od stopnia 
trudności). 

2.4 Sprowadzanie 
ułamków 
do wspólnego 
mianownika 

• zna pojęcie wspólny 
mianownik dwóch ułamków 
zwykłych; 
• zna pojęcia: sprowadzanie 
do wspólnego mianownika, 
najmniejszy wspólny 
mianownik. 

• rozumie sposób 
znajdowania wspólnego 
mianownika; 
• rozumie sposób 
sprowadzania ułamków do 
wspólnego mianownika; 
• rozumie zasadność 
sprowadzania ułamków do 
najmniejszego wspólnego 
mianownika; 
• potrafi znajdować wspólny 
mianownik dwóch ułamków 
zwykłych; 
• potrafi sprowadzać ułamki 
do dowolnego wspólnego 
mianownika. 

• potrafi znajdować 
Najmniejszy wspólny 
mianownik 
dwóch ułamków 
zwykłych; 
• potrafi sprowadzać 
ułamki do 
najmniejszego 
wspólnego 
mianownika. 

• potrafi sprowadzać 
do wspólnego 
mianownika 
więcej niż 
dwa ułamki. 

 

• potrafi 
sprowadzać ułamki 
do wspólnego 
mianownika 
i wykorzystać je 
do rozwiązywania 
zadań 
nietypowych. 

2.5 Porównywanie 
ułamków zwykłych 

• zna metody porównywania 
ułamków o jednakowych 
licznikach lub jednakowych 
mianownikach, lub różnych 
licznikach i mianownikach; 
• rozumie konieczność 
sprowadzenia ułamków 
zwykłych do wspólnego 
mianownika (lub licznika) 
w celu ich porównania; 
• potrafi porównywać ułamki 
zwykłe o jednakowych 
mianownikach. 

• potrafi porównywać 
ułamki zwykłe 
o jednakowych 
licznikach; 
• potrafi stosować 
sprowadzanie ułamków 
zwykłych do wspólnego 
mianownika w celu ich 
porównania. 

• potrafi zapisywać 
podane ułamki 
w kolejności 
rosnącej lub 
malejącej; 
• potrafi podawać 
przykłady ułamków 
zwykłych z podanego 
przedziału 
liczbowego. 

• potrafi podawać 
przykłady ułamków 
większych 
lub mniejszych 
od danego, 
spełniających 
dodatkowe warunki. 

• potrafi 
porównywać 
ułamki 
zwykłe, stosując 
sprowadzanie 
do wspólnego 
mianownika 
więcej niż dwa 
ułamki w zadaniu 
osadzonym 
w kontekście 
praktycznym. 

 



2.6 Ułamki zwykłe 
na osi liczbowej 

• zna pojęcia: oś liczbowa, 
odcinek jednostkowy; 
• rozumie sposób podziału 
odcinka jednostkowego 
na części w zależności 
od wartości mianownika 
podanego ułamka. 

• rozumie sposób doboru 
odpowiedniej jednostki; 
• potrafi dobierać 
odpowiednią jednostkę 
w celu zaznaczenia ułamka o 
danym 
mianowniku; 
• potrafi zaznaczać na osi 
punkty o współrzędnych 
danych w postaci ułamka 
zwykłego lub liczby 
mieszanej (w zależności od 
stopnia trudności); 
• potrafi odczytywać 
współrzędne punktów 
zaznaczonych 
na osi liczbowej. 

• potrafi sprowadzać 
ułamki 
zwykłe do 
odpowiedniego 
mianownika w celu 
odnalezienia 
odpowiedniej 
współrzędnej 
na osi liczbowej; 
• potrafi zaznaczać 
na osi punkty 
o współrzędnych 
danych w postaci 
ułamka zwykłego lub 
liczby mieszanej 
o różnych 
mianownikach; 
• potrafi odczytywać 
współrzędne 
punktów 
zaznaczonych na osi 
liczbowej o różnych 
mianownikach; 
• potrafi 
porównywać ułamki 
widoczne na osi 
liczbowej (albo 
wskazywać 
ułamki należące 
do określonego 
przedziału 
liczbowego). 

• potrafi 
przyporządkować 
punktom na osi 
liczbowej ich 
współrzędne (na 
jednej osi 
współrzędne 
o różnych 
mianownikach). 

• potrafi 
przyporządkowywać 
punktom na osi 
liczbowej ich 
współrzędne (na 
jednej osi 
współrzędne 
o różnych 
mianownikach), 
rysując oś 
i dobierając 
odpowiednią 
jednostkę. 

 



 

2.7 Dodawanie 
i odejmowanie 
ułamków 
o jednakowych 
mianownikach 

• zna metody dodawania 
i odejmowania ułamków 
zwykłych o jednakowych 
mianownikach; 
• rozumie metodę 
odejmowania ułamków 
zwykłych od całości; 
• rozumie konieczność zmiany 
zapisu odjemnej, gdy jej część 
ułamkowa jest mniejsza od 
części ułamkowej odjemnika; 
• potrafi dodawać i odejmować 
ułamki zwykłe, wspomagając 
się rysunkami; 
• potrafi obliczać sumy 
ułamków zwykłych bez 
przekraczania progu całości 
i z przekraczaniem; 
• potrafi obliczać sumy liczb 
mieszanych; 
• potrafi obliczać różnice 
ułamków zwykłych. 

• potrafi obliczać różnicę 
liczb mieszanych oraz 
różnice liczb mieszanych 
i ułamków (bez 
przekraczania progu całości 
oraz 
z przekraczaniem); 
• potrafi stosować 
dodawanie 
i odejmowanie w sytuacjach 
praktycznych. 

• potrafi obliczać 
wartości wyrażeń 
zawierających 
więcej niż jedno 
działanie 
(dodawanie 
i odejmowanie) 
na ułamkach 
zwykłych. 

• potrafi 
rozwiązywać 
równania 
zawierające ułamki; 
• potrafi stosować 
dodawanie 
i odejmowanie 
w sytuacjach 
praktycznych 
w zadaniach 
o podwyższonym 
stopniu trudności; 
• potrafi 
szacunkowo 
dobierać ułamki 
i liczby mieszane, tak 
aby otrzymać 
oczekiwany wynik. 

• wie, co to są 
ułamki proste 
i ułamki egipskie; 
• przedstawia 
ułamek w postaci 
sumy ułamków 
egipskich. 

2.8 Dodawanie 
ułamków 
o różnych 
mianownikach 

• zna sposób dodawania 
ułamków zwykłych o różnych 
mianownikach. 

• rozumie konieczność 
sprowadzenia ułamków 
zwykłych do wspólnego 
mianownika w celu ich 
dodania; 
• potrafi dodawać dwa 
ułamki zwykłe po 
wcześniejszym 
sprowadzeniu ich do 
wspólnego mianownika; 

• potrafi dodawać 
trzy i więcej 
ułamków po 
sprowadzeniu 
ich do wspólnego 
mianownika. 

• potrafi 
rozwiązywać 
zadania tekstowe 
z zastosowaniem 
dodawania 
ułamków. 

• wie, co to jest 
kwadrat magiczny 
i potrafi rozwiązać 
zadania, 
wykorzystując 
tę wiedzę. 



 
 
 

  • potrafi dodawać  
dwie liczby mieszane  
po sprowadzeniu ich części 
ułamkowych 
do wspólnego mianownika; 
• potrafi powiększać  
liczby o daną wartość 
ułamkową. 
 

   

2.9 Odejmowanie 
ułamków 
o różnych 
mianownikach 

• zna sposób odejmowania 
ułamków zwykłych o różnych 
mianownikach. 

• rozumie konieczność 
sprowadzania ułamków 
zwykłych do wspólnego 
mianownika w celu ich 
odjęcia; 
• potrafi odejmować dwa 
ułamki zwykłe po 
wcześniejszym 
sprowadzeniu ich do 
wspólnego mianownika; 
• potrafi odejmować dwie 
liczby mieszane po 
wcześniejszym 
sprowadzeniu 
ich części ułamkowych  
do wspólnego mianownika; 
• potrafi zmniejszać  
liczby o daną wartość 
ułamkową. 
 

• potrafi odejmować 
dwie liczby mieszane  
po wcześniejszym 
sprowadzeniu 
do wspólnego 
mianownika  
oraz 
wymagające 
zamiany jednej 
całości na ułamek 
niewłaściwy; 
• potrafi stosować 
dodawanie 
i odejmowanie 
w sytuacjach 
praktycznych. 

• potrafi obliczać 
wartość wyrażeń 
zawierających 
więcej niż dwa 
działania z ułamkami 
zwykłymi o różnych 
mianownikach. 

• potrafi 
rozwiązywać 
równania 
zawierające ułamki 
zwykłe o różnych 
mianownikach. 

 
 



 
 

2.10 Mnożenie 
ułamków zwykłych 
przez liczby 
naturalne 

• zna sposób mnożenia 
ułamków zwykłych przez liczby 
naturalne; 
• rozumie metodę 
mnożenia ułamków 
zwykłych przez  
liczby naturalne jako krótszy 
zapis sumy jednakowych 
składników; 
• potrafi zapisać sumę 
jednakowych ułamków 
zwykłych w postaci 
iloczynu; 
• potrafi mnożyć ułamki zwykłe 
przez liczby naturalne. 
 

• zna sposób skracania 
przed wykonaniem 
mnożenia; 
• potrafi mnożyć liczby 
mieszane przez liczby 
naturalne; 
• potrafi wykonywać 
skracanie przed mnożeniem 
ułamków zwykłych przez 
liczby naturalne; 
• potrafi powiększać ułamek 
(liczbę mieszaną) określoną 
liczbę razy. 

• potrafi 
wykorzystywać 
mnożenie ułamków 
zwykłych przez 
liczby naturalne 
w sytuacjach 
praktycznych. 

• potrafi obliczać 
wartości wyrażeń 
zawierających więcej 
niż jedno działanie 
(dodawanie, 
odejmowanie 
lub mnożenie) 
z ułamkami 
zwykłymi. 

• potrafi rozwiązać 
zadania nietypowe 
wykorzystując 
mnożenie ułamków 
zwykłych przez 
liczby naturalne. 

2.11 Obliczanie 
ułamka danej 
liczby 

• zna pojęcie ułamek danej 
liczby; 
• rozumie sposób obliczania 
ułamka danej liczby; 
• potrafi obliczać ułamek 
danej całości. 

• potrafi obliczać  
ułamek danej kwoty 
(z zamianą jednostek); 
• potrafi obliczać  
ułamek danej długości 
(z zamianą jednostek); 
• potrafi obliczać  
ułamek danej masy 
(z zamianą jednostek); 
• potrafi obliczać  
ułamek danego czasu 
(z zamianą jednostek). 
 

• potrafi obliczać 
ułamek danego 
czasu (z zamianą 
jednostek); 
• potrafi 
rozwiązywać 
zadania tekstowe, 
stosując obliczanie 
ułamka danej 
liczby naturalnej. 

• potrafi 
rozwiązywać 
zadania tekstowe, 
stosując obliczanie 
ułamka danej 
liczby naturalnej 
o podwyższonym 
stopniu trudności. 

 

• potrafi biegle 
rozwiązywać 
zadania tekstowe, 
stosując obliczanie 
ułamka danej liczby 
naturalnej 
o podwyższonym 
stopniu trudności. 

 
 
 



 
 
 

2.12 Dzielenie 
ułamków przez 
liczby naturalne 

• zna sposób dzielenia 
ułamków zwykłych przez liczby 
naturalne; 
• potrafi dzielić ułamek zwykły 
przez liczbę naturalną, mnożąc 
jego mianownik przez tę liczbę; 
• potrafi zmniejszać ułamek 
lub liczbę mieszaną daną 
liczbę razy. 

• rozumie interpretację 
graficzną dzielenia ułamków 
zwykłych przez liczby 
naturalne; 
• rozumie powiązanie 
dzielenia ułamków przez 
liczbę z mnożeniem jego 
mianownika przez tę liczbę; 
• potrafi dzielić liczbę 
mieszaną przez liczbę 
naturalną. 

• potrafi uzupełniać 
dzielenie brakującym 
dzielnikiem; 
• potrafi 
rozwiązywać 
zadania tekstowe, 
stosując dzielenie 
ułamków przez 
liczby naturalne. 

• potrafi 
rozwiązywać zadania 
tekstowe, stosując 
dzielenie 
ułamków przez 
liczby naturalne 
o podwyższonym 
stopniu trudności; 
• potrafi rozwiązać 
równanie stosując 
dzielenie 
ułamków przez 
liczby naturalne. 

• wie, co to jest 
ułamek piętrowy; 
• potrafi wykonać 
działanie 
zawierające ułamek 
piętrowy. 

DZIAŁ 3. UŁAMKI DZIESIĘTNE 
Uczeń: 

3.1 Zapisywanie 
i odczytywanie 
ułamków 
dziesiętnych 

• zna pojęcie ułamek 
dziesiętny; 
• zna zapis ułamka dziesiętnego 
przy użyciu przecinka; 
• zna rolę przecinka w zapisie 
ułamka w postaci dziesiętnej; 
• zna zależność między 
liczbą cyfr po przecinku 
a liczbą zer w mianowniku 
ułamka dziesiętnego; 
• rozumie pojęcia: część 
całkowita, część ułamkowa 
ułamka w postaci dziesiętnej; 
• potrafi zapisać w postaci 
dziesiętnej ułamek dziesiętny 
na podstawie rysunku; 

• zna nazwy pozycji 
poszczególnych 
cyfr w zapisie ułamka 
dziesiętnego; 
• potrafi zapisać w postaci 
dziesiętnej ułamek 
dziesiętny za pomocą kreski 
ułamkowej; 
• potrafi zapisać w postaci 
dziesiętnej ułamek dany 
słownie; 
• potrafi wykorzystywać 
nazewnictwo pozycji cyfr do 
zapisu ułamka dziesiętnego; 
• potrafi zapisywać ułamek 
dziesiętny, którego cyfry 

• potrafi zapisać 
w postaci dziesiętnej 
ułamek 
dziesiętny za 
pomocą kreski 
ułamkowej (do 
części milionowej); 
• potrafi zapisać 
w postaci dziesiętnej 
ułamek dany 
słownie 
(do części 
milionowej); 
• potrafi 
wykorzystywać 
nazewnictwo 

• potrafi 
zamieniać 
jednostki 
długości 
i jednostki 
monetarne, 
wykorzystując 
ułamki 
dziesiętne. 

• potrafi zamieniać 
jednostki 
długości i jednostki 
monetarne, 
wykorzystując 
ułamki dziesiętne 
o podwyższonym 
stopniu trudności 
typu 
4 g = 0,004 kg; 
• potrafi stosować 
poznane własności 
do rozwiązywania 
zadań 
nietypowych, 
wykorzystujących 



• rozumie sposób odczytywania 
ułamków 

dane są dodatkowymi 
warunkami; 

pozycji cyfr do 
zapisu ułamka 

 

 dziesiętnych; 
• potrafi wykorzystywać 
nazewnictwo pozycji cyfr do 
zapisu ułamka dziesiętnego. 

• potrafi zapisywać 
w postaci zwykłej ułamki 
dane w postaci dziesiętnej. 

dziesiętnego 
(do części 
milionowej). 

  
myślenie 
abstrakcyjne. 

3.2 Zamiana 
ułamków zwykłych 
na ułamki 
dziesiętne 

• zna sposób zapisu ułamków 
o mianowniku 10, 100, 1000 
itd. w postaci dziesiętnej; 
• potrafi zapisywać ułamki 
o mianowniku 10, 100, 1000 
itd. w postaci dziesiętnej. 

• rozumie zasadność 
sprowadzania ułamków 
zwykłych do mianownika 
10, 100, 1000 itd. w celu 
zamiany na postać 
dziesiętną; 
• potrafi zapisywać ułamki 
zwykłe po ich rozszerzeniu 
do mianownika 10, 100, 
1000 itd. w postaci 
dziesiętnej; 
• potrafi zapisywać 
w postaci dziesiętnej, jaki 
ułamek figury zamalowano. 

• potrafi wskazywać 
pary 
równych ułamków 
zwykłych 
i dziesiętnych; 
• rozwiązuje 
typowe zadania 
tekstowe 
z wykorzystaniem 
zamiany ułamków 
zwykłych na 
dziesiętne. 

• potrafi wskazywać 
pary 
równych ułamków 
zwykłych 
i dziesiętnych 
przedstawionych 
w zapisie słownym 
i liczbowym; 
• rozwiązuje zadania 
tekstowe 
z wykorzystaniem 
zamiany ułamków 
zwykłych na 
dziesiętne i na 
odwrót. 

• biegle rozwiązuje 
zadania tekstowe 
z wykorzystaniem 
zamiany ułamków 
zwykłych na 
dziesiętne i na 
odwrót. 

3.3 Ułamki 
dziesiętne na osi 
liczbowej 

• zna pojęcia: oś liczbowa, 
odcinek jednostkowy; 
• potrafi podzielić jednostkę 
na odpowiednią liczbę 
równych części; 
• rozumie konieczność doboru 
odpowiedniej jednostki na osi 
liczbowej. 

• rozumie sposób podziału 
odcinka jednostkowego 
na części w zależności od 
liczby cyfr po przecinku; 
• potrafi dobrać 
odpowiednią jednostkę na 
osi liczbowej; 
• potrafi zaznaczać na osi 
liczbowej punkt 
o współrzędnych  
w postaci 

• potrafi poprawnie 
Interpretować dane 
przedstawione 
na osi liczbowej; 
• potrafi zaznaczać 
na osi liczbowej 
punkt 
o współrzędnych 
w postaci ułamków 
dziesiętnych 
(o częściach 

• potrafi odczytywać 
współrzędne 
punktów 
zaznaczonych 
na osi liczbowej, 
w przypadku gdy 
te współrzędne 
są ułamkami 
dziesiętnymi (o 
częściach dziesiątych 
i częściach setnych) 

• potrafi odczytać 
współrzędną 
punktu, gdy 
dane są części 
setne i dziesiętne 
na jednej osi 
liczbowej. 



ułamków dziesiętnych 
(o częściach  
dziesiątych)  mniejszych 
i większych od 1; 

dziesiątych i 
częściach setnych) 
mniejszych 
i większych od 1; 

– o podwyższonym 
stopniu trudności; 

 
 

  • potrafi odczytywać 
współrzędne punktów 
zaznaczonych na osi 
liczbowej, 
w przypadku gdy te 
współrzędne są ułamkami 
dziesiętnymi (o częściach 
dziesiątych). 

• potrafi odczytywać 
współrzędne 
punktów 
zaznaczonych 
na osi liczbowej, 
w przypadku gdy 
te współrzędne są 
ułamkami 
dziesiętnymi 
(o częściach 
dziesiątych 
i częściach 
setnych). 

• potrafi obliczyć 
współrzędną 
punktu, mając 
dane dwa inne 
punkty na osi 
liczbowej. 

 

3.4 Porównywanie 
ułamków 
dziesiętnych 

• zna dwie metody 
porównywania ułamków 
dziesiętnych; 
• rozumie porównywanie 
ułamków o jednakowej i różnej 
liczbie cyfr po przecinku; 
• rozumie porównywanie 
ułamków dziesiętnych 
o różnych częściach 
całkowitych. 

• potrafi porównywać 
ułamki dziesiętne przez 
porównywanie 
ich kolejnych cyfr; 
• potrafi porównywać 
ułamki dziesiętne przez 
zapisanie ich z jednakową 
liczbą cyfr po przecinku 
i porównanie ich części 
ułamkowych. 

• potrafi zapisywać 
dane ułamki 
dziesiętne 
w kolejności 
malejącej 
lub rosnącej. 

• stosuje 
porównanie 
ułamków 
dziesiętnych 
w rozwiązaniu 
zadań tekstowych. 

• biegle stosuje 
porównanie 
ułamków 
dziesiętnych 
w rozwiązywaniu 
zadań tekstowych. 

3.5 Dodawanie 
ułamków 
dziesiętnych 
w pamięci 

• zna zasadę dodawania 
ułamków dziesiętnych; 
• rozumie dodawanie całości 

• potrafi dodawać dwoma 
sposobami kwoty i długości 
(dane za pomocą liczby 
naturalnej oraz za pomocą 

• potrafi obliczać 
sumy długości 
i kwot za pomocą 
liczb naturalnych 

• uzupełnia ułamek 
dziesiętny do 
podanej liczby 
całości. 

• stosuje poznane 
własności do 
rozwiązywania 



z całościami, części dziesiątych 
z częściami 
dziesiątymi, części setnych 
z częściami setnymi itd.; 
 

ułamka dziesiętnego); 
 

i ułamków 
dziesiętnych; 
 

zadań 
nietypowych, 
wykorzystujących 
myślenie 
abstrakcyjne. 

 
 

 • potrafi obliczać sumy 
liczby naturalnej i ułamka 
dziesiętnego; 
• rozumie uzyskiwanie 
i przekraczanie 1 całości 
podczas dodawania. 

• potrafi obliczać sumy 
ułamków o częściach 
dziesiątych i częściach 
setnych bez przekraczania 
progu całości oraz z jego 
przekraczaniem w prostych 
przypadkach. 

• potrafi 
rozwiązywać 
zadania tekstowe, 
stosując dodawanie 
ułamków 
dziesiętnych. 

  

3.6 Dodawanie 
ułamków 
dziesiętnych 
sposobem 
pisemnym 

• zna sposób zapisu ułamków 
dziesiętnych w dodawaniu 
pisemnym; 
• zna algorytm dodawania 
ułamków dziesiętnych 
sposobem pisemnym; 
• rozumie konieczność 
dodawania całości z całościami, 
części dziesiątych z częściami 
dziesiątymi, a części setnych z 
częściami setnymi itd.; 
• potrafi zapisywać liczby 
w celu dodania ich sposobem 
pisemnym. 

• potrafi dodawać dwie 
i więcej liczb sposobem 
pisemnym; 
• potrafi poprawnie 
interpretować sumę 
kończącą się zerem lub 
zerami (po przecinku). 

• potrafi 
rozwiązywać 
zadania tekstowe, 
stosując dodawanie 
sposobem 
pisemnym. 

• potrafi 
rozwiązywać 
zadania tekstowe 
o podwyższonym 
stopniu trudności, 
stosując dodawanie 
sposobem 
pisemnym. 

• potrafi biegle 
rozwiązywać 
zadania tekstowe 
o podwyższonym 
stopniu trudności, 
stosując 
dodawanie 
sposobem 
pisemnym. 

3.7 Odejmowanie 
ułamków 
dziesiętnych 
w pamięci 

• zna zasadę odejmowania 
ułamków dziesiętnych; 
• rozumie konieczność 
odejmowania całości od 
całości, części dziesiątych 

• rozumie zasadę 
odejmowanie ułamka 
dziesiętnego od liczby 
naturalnej; 

• potrafi odejmować 
ułamki 
o częściach 
dziesiątych 
z przekraczaniem 

• potrafi 
rozwiązywać 
zadania 
tekstowe,  
stosując 

• potrafi biegle 
rozwiązywać 
zadania tekstowe, 
stosując 
odejmowanie oraz 



od części dziesiątych, 
części setnych od części 
setnych itd. 

• potrafi odejmować dwoma 
sposobami kwoty i długości 
(dane za pomocą liczby 
naturalnej oraz za pomocą 
ułamka dziesiętnego); 

progu całości; 
• potrafi 
rozwiązywać 
zadania tekstowe, 
stosując 

odejmowanie 
ułamków 
dziesiętnych 
z przekraczaniem 
progu całości; 

dodawanie 
ułamków 
dziesiętnych 
z przekraczaniem 
progu całości. 

 
 
 

  • potrafi odejmować ułamki 
dziesiętne o częściach 
dziesiątych i częściach 
setnych bez przekraczania 
progu całości; 
• potrafi odejmować 
ułamki dziesiętne od liczb 
naturalnych. 

odejmowanie 
ułamków 
dziesiętnych. 
 

• potrafi 
rozwiązywać 
zadania 
tekstowe, stosując 
odejmowanie 
oraz dodawanie 
ułamków 
dziesiętnych 
z przekraczaniem 
progu 
całości. 

 

3.8 Odejmowanie 
ułamków 
dziesiętnych 
sposobem 
pisemnym 

• zna sposób zapisu ułamków 
dziesiętnych w odejmowaniu 
pisemnym; 
• zna algorytm odejmowania 
sposobem pisemnym; 
• rozumie konieczność 
odejmowania całości od 
całości, części dziesiątych 
od części dziesiątych, 
części setnych od części 
setnych itd.; 
• potrafi zapisywać liczby 
w celu odjęcia ich sposobem 
pisemnym; 
• potrafi odejmować ułamki 

• potrafi wykonywać 
odejmowanie, 
gdy w odjemnej 
występuje kilka zer 
wewnętrznych; 
• potrafi wykonywać 
odejmowanie, gdy odjemna 
i odjemnik nie mają tyle 
samo cyfr po przecinku; 
• potrafi odejmować 
sposobem pisemnym 
ułamki dziesiętne od liczb 
naturalnych. 

• potrafi zapisywać 
i rozwiązywać 
równania 
zawierające 
ułamki dziesiętne. 

• potrafi 
rozwiązywać 
zadania tekstowe, 
stosując dodawanie 
i odejmowanie 
sposobem 
pisemnym 
o podwyższonym 
stopniu trudności. 

• potrafi 
rozwiązywać 
zadania tekstowe, 
stosując 
dodawanie 
i odejmowanie 
sposobem 
pisemnym 
o podwyższonym 
stopniu trudności 
oraz zadania 
zawierające 
porównanie 
różnicowe; 
• potrafi stosować 



dziesiętne sposobem 
pisemnym bez przekraczania 
progu dziesiątkowego oraz 
z jednokrotnym lub 
wielokrotnym przekraczaniem 
tego progu. 

poznane własności 
do rozwiązywania 
zadań 
nietypowych, 
wykorzystujących 
myślenie 
abstrakcyjne. 

 
 

3.9 Mnożenie 
ułamków 
dziesiętnych przez 
liczby naturalne 

• zna sposób zapisu ułamków 
dziesiętnych i liczby 
naturalnej w mnożeniu 
pisemnym; 
• zna algorytm mnożenia 
ułamków dziesiętnych 
przez liczby naturalne 
sposobem pisemnym; 
• rozumie miejsce ustawienia 
przecinka w otrzymanych 
wynikach; 
• potrafi zapisywać i mnożyć 
ułamki dziesiętne przez 
liczby naturalne sposobem 
pisemnym. 
 

• rozumie zasadę mnożenia 
ułamków dziesiętnych przez 
porównanie z mnożeniem 
ułamków zwykłych; 
• potrafi wykonywać 
mnożenie ułamków 
dziesiętnych przez liczby 
naturalne w pamięci 
(proste przypadki); 
• potrafi rozwiązywać 
zadania tekstowe, 
wykorzystując mnożenie 
ułamków dziesiętnych przez 
liczby naturalne. 

• potrafi 
rozwiązywać 
zadania tekstowe, 
wykorzystując 
mnożenie ułamków 
dziesiętnych przez 
liczby naturalne 
z przekroczeniem 
progu 
dziesiątkowego 
jednokrotnym 
i wielokrotnym. 

• potrafi 
rozwiązywać 
zadania tekstowe 
o podwyższonym 
stopniu trudności, 
wykorzystując 
mnożenie ułamków 
dziesiętnych przez 
liczby naturalne. 

• potrafi biegle 
rozwiązywać 
zadania tekstowe 
o podwyższonym 
stopniu trudności, 
wykorzystując 
mnożenie ułamków 
dziesiętnych przez 
liczby naturalne. 

3.10 Dzielenie 
ułamków 
dziesiętnych przez 
liczby naturalne 

• zna sposób zapisu dzielnej 
i dzielnika przy dzieleniu 
sposobem pisemnym; 
• zna algorytm dzielenia 
dwóch liczb naturalnych 
sposobem pisemnym, gdy 
iloraz nie jest liczbą naturalną; 
• zna algorytm dzielenia 

• rozumie zasadę dzielenia 
ułamków dziesiętnych przez 
porównanie z dzieleniem 
ułamków zwykłych; 
• potrafi dzielić sposobem 
pisemnym liczby naturalne, 
gdy iloraz nie jest liczbą 
naturalną; 

• potrafi dzielić 
sposobem 
pisemnym liczby 
naturalne 
o podwyższonym 
stopniu trudności, 
gdy iloraz nie jest 
liczbą naturalną. 

• potrafi 
rozwiązywać 
zadania tekstowe 
o podwyższonym 
stopniu trudności, 
wykorzystując 
dzielenie ułamków 
dziesiętnych 

• wykonuje 
dzielenie, 
otrzymując 
ułamek dziesiętny 
nieskończony 
okresowy; 
• rozwiązuje 
zadania 



ułamków dziesiętnych przez 
liczby naturalne sposobem 
pisemnym; 
• rozumie sposób dzielenia 
dwóch liczb naturalnych, 
gdy iloraz nie jest liczbą 
naturalną; 

• potrafi w prostych 
przypadkach dzielić 
w pamięci ułamki dziesiętne 
przez liczby naturalne. 

przez liczby 
naturalne. 

tekstowe 
z wielokrotnym 
dzieleniem przez 
liczby naturalne, 
wykorzystując 
porównanie 
różnicowe 
i ilorazowe. 

 
 
 

 • rozumie konieczność 
dopisania w określonych 
przypadkach zer (po przecinku) 
na końcu dzielnej; 
• potrafi zapisać i wykonywać 
dzielenie ułamków 
dziesiętnych przez liczby 
naturalne. 

    

3.11 Mnożenie 
i dzielenie 
ułamków 
dziesiętnych przez 
10, 100, 1000 itd. 

• zna zasady pamięciowego 
mnożenia i dzielenia ułamków 
dziesiętnych i liczb 
naturalnych przez 10, 100, 
1000 itd.; 
• potrafi mnożyć ułamki 
dziesiętne przez 10, 100, 
1000 itd. 

• rozumie sposób 
mnożenia i dzielenia 
ułamków dziesiętnych i liczb 
naturalnych przez 10, 100, 
1000 itd.; 
• potrafi dzielić ułamki 
dziesiętne i liczby naturalne 
przez 10, 100, 1000 itd. 

• potrafi stosować 
mnożenie ułamków 
dziesiętnych przez 
10, 100, 1000 itd. do 
zapisu liczb bez 
użycia skrótów 
(tys., mln, mld); 
• potrafi 
rozwiązywać zadania 
tekstowe, stosując 
mnożenie 
i dzielenie ułamków 
dziesiętnych przez 
10, 100, 1000 itd. 

• potrafi 
wskazywać, przez 
jaką liczbę został 
pomnożony lub 
podzielony 
ułamek dziesiętny. 

• wie, co to jest 
mikrometr; 
• stosuje poznaną 
wiedzę 
o mikrometrze 
do rozwiązywania 
zadań. 



3.12 Szacowanie 
wyników działań 
na ułamkach 
dziesiętnych 

• zna pojęcie szacowanie; 
• rozumie konieczność i zasady 
szacowania działań na 
ułamkach dziesiętnych. 

• potrafi szacować kwoty 
jako sumy cen zakupów; 
• potrafi szacować 
i porównywać odległości 
jako sumy długości dróg. 

• potrafi wskazywać 
działania, których 
wynik jest zbliżony 
do danej liczby; 
• potrafi wskazywać 
działania, których 
wynik przekracza 
daną liczbę. 

• potrafi 
porównywać wyniki 
Oszacowanych 
działań; 
• potrafi 
porównywać wyniki 
oszacowanych 
działań mających 
więcej niż dwa 
wyrażenia 
arytmetyczne. 

• potrafi biegle 
porównywać 
wyniki 
oszacowanych 
działań mających 
więcej niż dwa 
wyrażenia 
arytmetyczne. 

 

3.13 Procenty • zna pojęcie: procent; 
• rozumie pojęcie: 100%, 50%, 
25% całości; 
• rozumie pojęcie procent 
jako sposób przedstawienia 
ułamka; 
• potrafi podawać liczbę 
elementów 100% zbioru, 
50% zbioru. 

• rozumie sposób zamiany 
procentu na ułamek i na 
odwrót; 
• potrafi wskazywać na 
podstawie rysunku, jaką 
liczbą/ułamkiem jest 100%, 
50%, 25%, 20%; 
• potrafi zapisywać procenty 
w postaci ułamków (proste 
przykłady); 
• potrafi zapisywać, jaki 
procent figury stanowi 
zamalowana jej część; 
• potrafi podawać 100%, 
50%, 25% danej liczby. 

• potrafi zapisywać 
procenty w postaci 
ułamków; 
• potrafi zamieniać 
liczbę naturalną oraz 
ułamek na procent. 
• potrafi 
w zadaniach 
tekstowych podawać 
100%, 50%, 25% 
danej liczby; 
• potrafi 
w zadaniach 
tekstowych podawać 
10%, 1% danej 
liczby. 

• potrafi obliczyć, 
o ile podwyższono/ 
obniżono daną cenę; 
• potrafi obliczyć 
dowolny procent 
będący 
wielokrotnością 
liczby 10 z danej 
liczby; 
• potrafi oszacować 
wynik działania 
zawierającego 
obliczanie 
dowolnego 
procentu z danej 
liczby. 

• oblicza dowolny 
procent z liczby 
naturalnej. 

DZIAŁ 4. FIGURY PŁASKIE 
Uczeń: 

4.1 Podstawowe 
figury 
geometryczne 

• zna pojęcia: punkt, prosta, 
półprosta, odcinek, łamana, 
długość odcinka, długość 

• rozumie przynależność 
punktu do prostej, 
półprostej, odcinka; 

• potrafi rysować 
łamaną o podanych 
warunkach; 

• potrafi obliczać 
długości boków 
(w szczególności 

• umie obliczać 
długości boków 
łamanych, mając 



łamanej, bok i wierzchołek 
łamanej, oraz sposób ich 
oznaczania; 
• rozumie różnice pomiędzy 
prostą, półprostą i odcinkiem; 
• potrafi rozpoznawać 
podstawowe figury 
geometryczne; 
• potrafi kreślić prostą 
przechodzącą przez punkt 
(punkty); 

• potrafi wskazywać punkty 
należące do prostej, 
półprostej odcinka; 
• umie mierzyć długość 
odcinków; 
• potrafi rysować odcinek 
o danej długości; 
• umie obliczać długość 
łamanej;  
• potrafi wskazywać 
wierzchołki i boki łamanej. 

• umie rysować 
odcinek, korzystając 
z porównania 
różnicowego 
i ilorazowego. 

o tej samej długości), 
zadane 
dodatkowymi 
warunkami, gdy 
dana jest długość 
łamanej. 

daną jej długość 
i warunki, jakie 
muszą spełniać 
jej boki 
w zadaniach 
o podwyższonym 
stopniu trudności. 

 • umie kreślić półprostą 
o danym początku 
i przechodzącą 
przez dany punkt; 
• potrafi kreślić odcinek 
o danych końcach. 

    

4.2 Proste oraz 
odcinki 
prostopadłe 
i równoległe 

• zna pojęcia: równoległość, 
prostopadłość, proste 
pokrywające się; 
• zna symboliczne zapisy 
równoległości i prostopadłości; 
• rozumie sposób sprawdzania 
równoległości 
i prostopadłości prostych 
oraz odcinków; 
• rozumie pojęcie proste 
pokrywające się. 

• potrafi sprawdzać, czy 
dane proste (odcinki) są 
prostopadłe; 
• umie kreślić pary prostych  
(odcinków) prostopadłych; 
• potrafi sprawdzać, czy 
dane proste (odcinki) są 
równoległe; 
• umie kreślić proste 
(odcinki) równoległe. 

• umie kreślić proste 
prostopadłe 
spełniające 
dodatkowe warunki; 
• potrafi kreślić 
proste równoległe 
spełniające 
dodatkowe warunki. 

 

• potrafi wskazywać 
odcinki 
równoległe 
i prostopadłe 
w danej łamanej; 
• umie kreślić proste 
równoległe 
i prostopadłe na 
jednym rysunku, 
które spełniają 
dodatkowe 
zależności; 
• potrafi określać 
wzajemne położenie 
prostych, 
gdy obwarowane 

• rysuje proste 
prostopadłe 
i równoległe 
(złudzenia 
optyczne); 
• potrafi stosować 
poznane własności 
do rozwiązywania 
zadań nietypowych 
wykorzystujących 
myślenie 
abstrakcyjne. 



są one dodatkowymi 
warunkami. 

4.3 Odległość 
punktu od prostej 

• zna pojęcie odległość 
punktu od prostej; 
• potrafi wskazać odcinek 
wskazujący odległość punktu 
od prostej. 

• rozumie pojęcie odległości 
jako długości; 
• potrafi mierzyć odległość 
punktu od prostej 
z wykorzystaniem 
narysowanego 
odcinka prostopadłego do 
prostej. 

• potrafi rysować 
odcinki, według 
których należy 
mierzyć odległość 
danych punktów od 
danej prostej. 

• stosuje własności 
odległości punktu od 
prostej w zadaniach 
tekstowych; 
• wie, co to jest 
odległość między 
odcinkami 
równoległymi 
i potrafi ją mierzyć. 

• biegle stosuje 
własności 
odległości 
punktu 
od prostej 
w zadaniach 
tekstowych. 

4.4 Rodzaje kątów • zna pojęcia: kąt, ramiona 
kąta, wnętrze kąta, wierzchołek 
kąta; 
• zna sposoby oznaczenia 
kąta (trzy litery alfabetu 
polskiego lub jedna litera 
alfabetu greckiego); 
• zna rodzaje kątów (zerowy, 
ostry, prosty, rozwarty 
półpełny, wklęsły, pełny); 
• potrafi zaznaczyć kąty 
łukiem; 
• potrafi nazywać kąty dwoma 
sposobami; 
• umie oznaczyć kąt 
i odczytywać nazwę kąta; 
• potrafi mierzyć kąty ostre, 
proste i rozwarte. 

• zna miary kątów: 
zerowego, prostego, 
rozwartego, półpełnego 
i pełnego; 
• zna zakres miar kątów 
ostrych, rozwartych 
i wklęsłych; 
• rozumie pojęcie kąta jako 
części; 
• rozumie przynależność 
punktów do kąta; 
• rozumie zależność między 
wielkością kąta a jego 
nazwą; 
• rozumie różnicę między 
kątem pełnym a zerowym; 
• umie wskazywać, które 
z danych punktów należą 
do kąta; 
• umie rysować kąty 
wskazanego rodzaju; 
• potrafi wskazywać, które 

• potrafi podawać 
zależność między 
miarami kątów: 
– pełnym 
i półpełnym, 
– prostym 
i półpełnym, 
– prostym 
i pełnym; 
– potrafi rysować 
kąty dane 
dodatkowymi 
warunkami. 

• potrafi mierzyć 
kąty wklęsłe; 
• potrafi rysować 
kąty wklęsłe. 

• zna wszystkie 
litery alfabetu 
greckiego; 
• wie, co to są 
minuty i sekundy 
kątowe; 
• potrafi 
zastosować 
wiedzę na temat 
minut i sekund 
kątowych 
do rozwiązywania 
zadań. 



z podanych miar kątów 
są miarami kątów ostrych, 
a które rozwartych. 

4.5 Kąty przyległe i 
kąty 
wierzchołkowe 

• zna pojęcia: kąty przyległe, 
kąty wierzchołkowe; 
• zna sumę miar kątów 
przyległych; 
• zna równość miar kątów 
wierzchołkowych; 
• potrafi rysować kąty 
przyległe; 
 

• rozumie sposób 
powstawania 
kątów przyległych 
oraz wierzchołkowych; 
• potrafi wskazywać pary 
kątów przyległych na 
rysunkach; 
• potrafi obliczać miarę 
jednego z pary kątów 
przyległych; 

• potrafi znajdować 
na rysunku 
kąty przyległe 
i wierzchołkowe 
oraz obliczać ich 
miary; 
 

• umie obliczać 
miary kątów 
przyległych danych 
dodatkowymi 
warunkami; 
 

• potrafi stosować 
poznane własności 
do rozwiązywania 
zadań nietypowych 
wykorzystujących 
myślenie 
abstrakcyjne; 

 

 • potrafi rysować kąty 
wierzchołkowe. 

• umie wskazywać na 
rysunkach pary kątów 
wierzchołkowych; 
• umie zapisywać 
przedstawione na 
rysunku pary kątów 
wierzchołkowych oraz 
przyległych, stosując 
nazewnictwo trzyliterowe. 

• umie obliczać 
miary kątów 
przyległych 
w prostych 
przypadkach. 

• potrafi obliczać 
nieznane kąty, 
wykorzystując 
własności kątów 
przyległych 

i wierzchołkowych 
(zaznaczonych 
na jednym 
rysunku). 

• umie obliczać 
miarę kątów 
przyległych 
w zadaniach 
wymagających 
porównywania 
różnicowego 
oraz ilorazowego. 

4.6 Wielokąty. 
Obwód wielokąta 

• zna pojęcia: wielokąt, 
wierzchołek wielokąta, bok 
wielokąta, kąt wewnętrzny 
wielokąta, przekątna 
wielokąta; 
• zna nazwy wielokątów 
(trójkąt, czworokąt itd.); 
• zna pojęcie obwód wielokąta; 
• rozumie zależność między 

• zna sumę miar kątów 
wewnętrznych czworokąta; 
• potrafi rysować wielokąty 
i ich przekątne; 
• umie obliczać obwody 
wielokątów o danych 
długościach boków; 
• potrafi obliczać miarę 
jednego nieznanego kąta 
wewnętrznego czworokąta. 

• potrafi obliczać 
miary kątów 
wewnętrznych 
czworokąta, 
korzystając 
z własności kątów 
przyległych 
i wierzchołkowych; 
• potrafi dobierać 
przykładowe 

• umie obliczać 
miary kątów 
wewnętrznych 
czworokąta, 
korzystając 
jednocześnie 
z własności kątów 
przyległych 
i wierzchołkowych; 
• potrafi obliczać 

• potrafi obliczać 
długości boków 
wielokąta, które 
muszą spełniać 
dodatkowe 
warunki, 
wykorzystując 
porównanie 
różnicowe 
i ilorazowe; 



liczbą boków, kątów 
i wierzchołków wielokąta; 
• rozumie pojęcie obwodu 
jako sumy długości wszystkich 
boków wielokąta. 
• potrafi wyodrębniać 
wielokąty spośród danych figur; 
• potrafi podawać liczbę 
boków, wierzchołków, kątów 
danego wielokąta; 

długości boków 
wielokąta o danym 
obwodzie; 
• umie obliczać 
długości boków 
wielokątów 
foremnych o danym 
obwodzie; 
• potrafi obliczać 
długości boków 
wielokąta, które 
muszą spełniać 
dodatkowe warunki. 

długości boków 
wielokąta, które 
muszą spełniać 
dodatkowe warunki 
w zadaniach 
o podwyższonym 
stopniu trudności. 
 

• umie obliczać 
miary kątów 
wielokąta, które 
muszą spełniać 
dodatkowe 
warunki, 
wykorzystując 
porównanie 
różnicowe 
i ilorazowe. 

 
 
 

4.7 Trójkąt i jego 
własności 

• zna pojęcia: trójkąt, boki 
trójkąta, wierzchołki trójkąta, 
kąty wewnętrzne trójkąta; 
• umie narysować dowolny 
trójkąt; 
• potrafi wskazywać 
wierzchołki, boki, kąty 
wewnętrzne trójkąta; 
• potrafi obliczać obwód 
trójkąta na podstawie 
rysunku oraz na podstawie 
podanych długości boków. 

• zna sumę miar kątów 
wewnętrznych trójkąta; 
• rozumie pojęcie: trójkąt 
jako wielokąt o najmniejszej 
liczbie boków; 
• potrafi obliczać nieznaną 
miarę jednego z kątów 
trójkąta. 

• potrafi obliczać 
długość jednego 
boku trójkąta, gdy 
dane są obwód 
i długości dwóch 
pozostałych boków; 
• umie obliczać 
obwód trójkąta, 
ujednolicając 
jednostki długości 
boków; 
• potrafi obliczać 
miary kątów 
trójkąta, 
wykorzystując 
wiadomości o kątach 
przyległych 
i wierzchołkowych. 

• potrafi obliczać 
miary kątów 
trójkąta, 
wykorzystując 
jednocześnie 
wiadomości o kątach 
przyległych 
i wierzchołkowych; 
• rozwiązuje zadania 
tekstowe, 
wykorzystując 
własności trójkąta; 
• rozwiązuje zadania 
tekstowe 
z wykorzystaniem 
własności trójkąta w 
zadaniach 
z procentami. 

• potrafi obliczać 
długości boku 
trójkąta przy danym 
obwodzie, 
gdy długości 
boków dane 
są za pomocą 
porównania 
różnicowego. 



4.8 Rodzaje 
trójkątów 

• zna pojęcia: trójkąt 
równoboczny, trójkąt 
równoramienny, trójkąt 
różnoboczny, trójkąt 
ostrokątny, trójkąt 
prostokątny, trójkąt 
rozwartokątny; 
• zna pojęcia: ramię trójkąta 
równoramiennego, podstawa 
trójkąta równoramiennego; 
• potrafi określać rodzaje 
trójkątów o danych 
długościach boków lub 
miarach kątów; 
 

• rozumie klasyfikację 
trójkątów ze względu na 
długości boków oraz ze 
względu na miary kątów 
wewnętrznych; 
• rozumie, że trójkąt 
równoboczny jest 
równoramienny; 
• potrafi nazywać rodzaje 
trójkątów przedstawionych 
na rysunkach; 
• potrafi obliczać długość 
boku trójkąta 
równobocznego przy 
danym obwodzie; 

• potrafi 
wnioskować 
o istnieniu trójkąta 
na podstawie trzech 
danych kątów; 
• umie wnioskować 
o rodzaju trójkąta na 
podstawie jednego z 
kątów; 
• potrafi obliczać 
obwody trójkątów 
równoramiennych, 
mając długości 
dwóch boków; 

• potrafi rysować 
trójkąty określone 
długością boków 
i jednocześnie 
miarami kątów; 
• rozumie zależności 
między długościami 
boków 
trójkąta a miarą 
jego kątów. 

• oblicza długości 
boków trójkąta 
równoramiennego, 
rozważając 
wszystkie 
przypadki. 

 • potrafi obliczać obwody 
trójkątów równoramiennych 
i równobocznych. 

• umie obliczać miarę kąta 
wewnętrznego trójkąta 
równobocznego; 
• potrafi rysować trójkąty 
danego rodzaju. 
 

• potrafi obliczać 
miary kątów 
wewnętrznych 
trójkątów 
spełniających 
dane warunki. 

  

4.9 Konstruowanie 
trójkątów 

• rozumie ideę konstrukcji 
geometrycznej jako rysunku 
wykonanego za pomocą 
linijki i cyrkla; 
• potrafi konstruować odcinek 
o danej długości. 

• zna sposób konstruowania 
trójkąta z trzech danych 
odcinków; 
• zna warunek konieczny 
konstruowania trójkąta; 
• rozumie, że nie z każdych 
trzech odcinków można 
skonstruować trójkąt; 
• potrafi konstruować łuki 
o promieniu równym 
długości danego odcinka; 

• potrafi 
wnioskować 
o możliwości 
konstrukcji 
trójkąta z trzech 
odcinków o danych 
długościach. 

• potrafi 
wnioskować 
o możliwości 
konstruowania 
trójkąta z trzech 
odcinków danych 
rysunkiem. 

• wie, co to jest 
konstrukcja 
geometryczna 
i klasyczna. 



• potrafi konstruować 
trójkąt z trzech danych 
odcinków; 
• potrafi konstruować 
trójkąt równoboczny 
i równoramienny. 

4.10 Prostokąt 
i kwadrat 

• zna pojęcia: prostokąt, 
kwadrat, boki, wierzchołki, 
kąty wewnętrzne, przekątne 
prostokąta i kwadratu, długość 
i szerokość prostokąta; 
• zna symbolikę: a, b — boki 
prostokąta, Obw. — obwód; 
• potrafi w zbiorze 
czworokątów wskazywać 
prostokąty i kwadraty. 

• zna własności prostokąta 
i kwadratu; 
• rozumie zależność między 
prostokątem a kwadratem; 
• potrafi rysować 
prostokąty i kwadraty 
o danych wymiarach; 
 

• potrafi obliczać 
długość nieznanego 
boku prostokąta lub 
kwadratu o danym 
obwodzie; 
• potrafi rysować 
prostokąty o 
długościach boków 
danych 
dodatkowymi 

• potrafi obliczać 
obwody 
prostokątów, 
wykorzystując 
wiadomości 
o porównywaniu 
różnicowym 
i ilorazowym 
w zadaniach 
o podwyższonym 
stopniu trudności. 

• oblicza długości 
boków prostokąta 
w zadaniach 
o podwyższonym 
stopniu trudności; 
• oblicza obwód 
prostokąta, 
gdy boki dane 
są za pomocą 
porównywania 
różnicowego. 

  • potrafi poprawnie 
interpretować 
zapis symboliczny wzorów: 
Obw. = 2 · a + 2 · b 
Obw. = 2 · (a + b) 
Obw. = 4 · a 
• potrafi obliczać obwód 
prostokąta i kwadratu. 

warunkami; 
• umie obliczać 
obwody 
prostokątów, 
wykorzystując 
wiadomości 
o porównywaniu 
różnicowym oraz 
ilorazowym; 
• potrafi obliczać 
obwody 
prostokątów 
i kwadratów 
w sytuacjach 
praktycznych. 

  



4.11 
Równoległobok 
i romb 

• zna pojęcia: równoległobok, 
romb; 
• rozumie zależność między 
równoległobokiem a rombem; 
• potrafi obliczać nieznane 
miary kątów równoległoboku 
i rombu. 

• zna własności 
równoległoboku i rombu; 
• rozumie zależność między 
równoległobokiem 
a prostokątem, między 
rombem a kwadratem; 
• potrafi rysować 
równoległobok i romb 
o danych długościach 
boków; 
• potrafi obliczać obwód 
równoległoboku i rombu 
na podstawie rysunku lub 
danych długości boków; 
• potrafi obliczać długość 
boku rombu przy danym 
obwodzie. 

• potrafi obliczać 
długości boku 
równoległoboku 
przy danym 
obwodzie i długości 
drugiego boku; 
• umie narysować 
równoległobok 
i romb o danej 
mierze kąta 
wewnętrznego; 
• potrafi obliczać 
nieznane miary 
kątów 
równoległoboku 
i rombu, 
wykorzystując 
wiadomości o kątach 
przyległych 
i wierzchołkowych; 

• potrafi obliczać 
obwód 
równoległoboku 
w sytuacjach 
praktycznych; 
• potrafi 
wnioskować 
o kształcie 
czworokąta 
na podstawie 
jego danych 
własności; 
• potrafi obliczać 
obwód 
równoległoboku 
o długościach 
boków, które 
muszą spełniać 
dodatkowe warunki. 

• potrafi obliczać 
długości boku 
równoległoboku 
przy danym 
obwodzie, gdy 
długości boków 
dane są za pomocą 
porównania 
różnicowego. 

 
 

   • potrafi obliczać 
obwód 
równoległoboku 
w sytuacjach 
praktycznych. 
 

  

4.12 Trapez • zna pojęcia: trapez, podstawy 
i ramiona trapezu, 
trapez prostokątny, trapez 
równoramienny; 

• zna własności trapezu; 
• rozumie zależności między 
miarami kątów 
wewnętrznych trapezu; 

• potrafi obliczać 
brakujące miary 
kątów trapezu, 
wykorzystując 
własności kątów 

• potrafi 
wnioskować 
o kształcie 
(rodzaju) trapezu 
na podstawie 

• potrafi obliczać 
długości boku 
trapezu przy 
danym obwodzie, 



• potrafi wskazywać podstawy i 
ramiona trapezu; 
• potrafi rysować trapez 
prostokątny, trapez 
równoramienny. 

• rozumie zależności między 
trapezem 
a równoległobokiem, 
między trapezem 
a prostokątem; 
• potrafi w zbiorze 
czworokątów 
wskazywać trapezy; 
• potrafi rysować trapez 
o danych długościach 
podstaw; 
• potrafi rysować trapez 
o danych długościach 
ramion; 
• potrafi obliczać brakujące 
miary kątów wewnętrznych 
trapezu. 
 

przyległych 
i wierzchołkowych. 

jego własności; 
• potrafi stosować 
wiadomości 
o zależnościach 
między 
czworokątami 
do rysowania 
figur spełniających 
określone warunki. 

gdy długości boków 
dane są za pomocą 
porównania 
różnicowego; 
• oblicza obwód 
trapezu, 
korzystając 
z własności 
innych figur 
geometrycznych. 

 
 
 
 
 
 
 

4.13 Zależności 
między 
czworokątami 

• zna wszystkie czworokąty 
poznane w klasie czwartej; 
• zna różnice między 
poznanymi czworokątami. 

• zna zależności między 
czworokątami; 
• zna własności poznanych 
czworokątów; 
• zna klasyfikację 
czworokątów; 
• rozumie klasyfikację 
czworokątów na podstawie 
definicji; 

• potrafi stosować 
nazewnictwo 
czworokątów, 
wykorzystując 
zależności pomiędzy 
nimi; 
• potrafi korzystać 
z klasyfikacji 
czworokątów 

• potrafi podawać 
Własności 
czworokąta, 
który podany jest 
jedynie za pomocą 
warunków; 
• potrafi rysować 
czworokąty, stosując 
metodę 

• rysuje 
czworokąty 
o danych kilku 
własnościach 
w zadaniach 
o podwyższonym 
stopniu trudności, 
wykorzystując 



• potrafi rysować 
czworokąty o określonych 
warunkach, nazywać je 
i podawać ich własności. 

do opisywania 
zależności między 
nimi; 
• potrafi stwierdzić 
prawdziwość 
zdań określających 
przynależność 
danego czworokąta 
do określonego 
zbioru. 

wykluczającą 
daną odpowiedź. 

wszystkie poznane 
własności 
i klasyfikację 
czworokątów. 

4.14 Wielokąty w 
skali 

• zna pojęcie skala; 
• zna zapis skali; 
• rozumie różnicę między 
rysunkiem w skali 
a w rzeczywistości; 
• rozumie zasadność 
wykonywania rysunków 
w skali. 

• rozumie sposób rysowania 
figur geometrycznych w 
skali; 
• potrafi pomniejszać lub 
powiększać długości 
odcinków zgodnie z podaną 
skalą; 
• umie rysować wielokąty 
w podanej skali; 
• potrafi obliczać 
rzeczywiste długości 
odcinków podanych 
w określonej skali. 
 

• potrafi obliczać 
długości boków 
wielokąta po 
narysowaniu go 
w skali. 

• potrafi rysować 
czworokąty 
w podanej skali 
opisane 
dodatkowymi 
warunkami; 
• oblicza rzeczywisty 
obwód figury 
podany w skali. 

• potrafi biegle 
rysować 
czworokąty 
w podanej 
skali opisane 
dodatkowymi 
warunkami; 
• biegle oblicza 
rzeczywisty 
obwód figury 
podany w skali. 

 
 

4.15 Skala na 
planach i mapach 

• rozumie pojęcie skala na 
mapach i planach; 
• zna zapis skali na mapach 
i planach; 
• rozumie różnicę między 
rysunkiem w skali 
a w rzeczywistości; 

• oblicza rzeczywistą 
odległość przy danej skali, 
mając daną mapę/plan; 
• stosuje zamianę jednostek 
dla ułatwienia obliczeń; 
• rozumie zasadność 
zamiany dużych liczb 

• wykonuje zamianę 
jednostki, gdy jest to 
konieczne 
do obliczenia 
długości w skali 
lub długości 
w rzeczywistości; 

• rozwiązuje zadania 
tekstowe 
z zastosowaniem 
obliczeń na skali; 
• rysuje plan na 
podstawie danych 
zawartych w zadaniu; 

• biegle rozwiązuje 
zadania tekstowe 
z zastosowaniem 
obliczeń na skali. 



• rozumie zasadność rysowania 
map i planów w skali; 
• oblicza rzeczywistą długość 
odcinka podanego w skali; 
• mierzy odcinki na mapie. 

podanych w mniejszej 
jednostce na liczbę podaną 
w większej jednostce (np. 
mm na km); 
• oblicza odległość na 
mapie/planie, mając daną 
skalę i rzeczywistą 
odległość; 
• wie, co to jest graficzny 
sposób przedstawienia skali; 
• ustala skalę liczbową mapy 
na podstawie graficznego 
przedstawienia skali. 

• oblicza rzeczywiste 
wymiary figur, 
których długości 
są podane w skali; 
• oblicza rzeczywistą 
długość łamanej 
narysowanej w skali, 
będącą odległością 
między 
punktami na mapie. 

 

• stosuje poznane 
własności do 
własnych rysunków 
odzwierciedlających 
rzeczywistość; 
• wykonuje zamianę 
jednostki, gdy 
jest to konieczne 
do obliczeń skali 
lub długości 
w rzeczywistości 
w zadaniach 
o podwyższonym 
stopniu trudności. 

DZIAŁ 5. POLE WIELOKĄTA 
Uczeń: 

5.1 Pole figury • zna pojęcia: pole, figura 
jednostkowa; 
• rozumie, że pole jest 
określeniem wielkości figury; 
• potrafi obliczać liczbę figur 
jednostkowych wypełniających 
daną figurę. 

• potrafi porównywać pola 
figur przez wypełnienie ich 
figurami jednostkowymi; 
• umie rysować figury 
o danej liczbie figur 
jednostkowych. 

• korzysta 
z podziału figury 
na kwadrat 
o danym boku 
w zadaniach 
tekstowych. 

• rysuje figurę 
o polu identycznym, 
jak figura 
przedstawiona 
na rysunku; 
• określa, która figura 
ma większe 
pole, wykorzystując 
myślenie 
abstrakcyjne. 

• biegle określa, 
która figura ma 
większe pole, 
wykorzystując 
myślenie 
abstrakcyjne. 

 

5.2 Jednostki pola • zna pojęcie kwadrat 
jednostkowy; 
• rozumie możliwość 
porównywania wielkości 
figur jedynie w przypadku 
wypełnienia kwadratami 

• zna jednostki pola: mm2, 
cm2, dm2, m2, km2; 
• rozumie konieczność 
ustalenia wzorcowych figur 
jednostkowych; 

• potrafi rysować 
prostokąty o danym 
obwodzie i obliczać ich 
pola. 
• potrafi wypełniać 
figury kwadratami 

• potrafi rysować 
figury o polu 
12 cm2; 
• oblicza pola 
figur, dzieląc ją 
na odpowiednie 

• biegle oblicza 
pola figur, 
dzieląc ją na 
odpowiednie 
jednostki pola 
odpowiednio 



o jednakowej wielkości; 
• potrafi wypełniać figury 
kwadratami o boku długości 
1 cm i podawać ich pole. 

• potrafi rysować figury 
złożone z kwadratów 
o danym boku; 
• potrafi rysować figury 
o danym polu; 
• potrafi obliczać pola 
narysowanych figur. 

o boku długości 1 cm 
i podawać ich pole 
w zadaniach 
o podwyższonym 
stopniu trudności. 

jednostki pola 
odpowiednio 
ją dobierając 
(centymetry 
kwadratowe lub 
ich części). 

ją dobierając 
(centymetry 
kwadratowe lub 
ich części). 

5.3 Pole 
prostokąta 
i kwadratu 

• zna metodę obliczania 
pola prostokąta i kwadratu 
(bez dzielenia figury na 
kwadraty jednostkowe); 
• zna symbolikę: a, b — boki 
prostokąta, P — pole; 
• rozumie sposób obliczania 
pola prostokąta przez 
mnożenie długości 
i szerokości; 
• rozumie konieczność 
zamiany na jednakowe 
jednostki długości i szerokości 
przy obliczaniu pola; 
• potrafi obliczać pole 
prostokąta i pole kwadratu, 
mnożąc długość przez 
szerokość. 

• potrafi poprawnie 
interpretować zapis 
symboliczny wzorów: 
P = a · b, 
P = a · a, 
P = a2. 

• potrafi obliczać pole 
prostokąta ze zmianą 
jednostek długości 
boków przed 
przystąpieniem 
do obliczeń; 
• potrafi obliczać pola 
prostokątów 
i kwadratów 
w sytuacjach 
praktycznych; 
• umie podawać 
przykładowe wymiary 
prostokątów 
i kwadratów o danym 
polu; 
• potrafi porównywać 
wielkości figur i ich pól 
w zadaniach 
opisujących sytuacje 
z życia codziennego. 

• umie podawać 
długość boku 
kwadratu o danym 
polu; 
• potrafi obliczać 
długość nieznanego 
boku prostokąta o 
danym polu i danej 
długości drugiego 
boku; 
• potrafi obliczać 
rzeczywiste pola 
figur danych w skali; 
• potrafi 
rozwiązywać zadania 
o podwyższonym 
stopniu trudności 
związane z 
obliczaniem pola. 

• potrafi 
rozwiązywać 
zadania 
o podwyższonym 
stopniu trudności 
związane 
z obliczaniem 
pola (m. in. 
zawierające 
procenty). 

 
 

5.4 Pole 
równoległoboku 

• zna pojęcia: wysokość 
równoległoboku, podstawa 
równoległoboku; 

• potrafi rysować wysokości 
równoległoboku; 

• potrafi obliczać 
pole 
równoległoboku 

• potrafi obliczać 
długość jednej 
z wysokości, 

• potrafi obliczać 
długość jednej 
z wysokości,  



• zna metodę obliczania 
pola równoległoboku; 
• zna symbolikę a, h (podstawa, 
wysokość); 
• rozumie konieczność 
zamiany potrzebnych długości 
na tę samą jednostkę przed 
przystąpieniem do 
obliczenia pola; 
• potrafi podpisywać 
symbolicznie wysokość na 
rysunku; 
• potrafi wskazywać 
wysokość i podstawę 
równoległoboku. 

• rozumie sposób rysowania 
i mierzenia dwóch 
wysokości 
równoległoboku; 
• rozumie wyprowadzenie 
wzoru na pole 
równoległoboku; 
• potrafi poprawnie 
interpretować 
zapis symboliczny 
wzoru: P = a · h; 
• umie obliczać pole 
równoległoboku 
o danej długości 
podstawy i wysokości; 
• potrafi ujednolicać 
jednostki długości przed 
przystąpieniem do obliczeń 
pola. 

dwoma sposobami 
(wykorzystując 
różne wysokości); 
• potrafi obliczać 
nieznaną wysokość 
lub podstawę 
równoległoboku 
o danym polu, 
gdy dana jest 
druga wartość 
potrzebna do 
obliczenia pola; 
• potrafi obliczać 
pole 
równoległoboku 
o podstawie lub 
wysokości danej 
dodatkowym 
warunkiem. 

gdy dane są 
długości boków 
i długość drugiej 
wysokości. 

gdy dane są 
długości boków 
i długość 
drugiej wysokości 
w zadaniach 
o podwyższonym 
stopniu  
trudności (m.in. 
zawierające ułamki 
dziesiętne 
i zamianę 
jednostki). 

5.5 Pole rombu • zna pojęcie przekątna rombu; 
• zna symbolikę e, f — 
przekątne rombu; 
• rozumie możliwość obliczania 
pola rombu ze wzoru na pole 
równoległoboku; 
 

• zna metodę obliczenia 
pola rombu na dwa 
sposoby (wzorem 
z wykorzystaniem długości 
przekątnych rombu, 
wzorem wykorzystującym 
wysokość i podstawę); 
• rozumie wyprowadzenie 
wzoru na pole rombu; 
 

• potrafi obliczać 
długość boku 
rombu o danej 
wysokości 
i polu; 
• potrafi obliczać 
pole rombu 
w sytuacjach 
praktycznych; 
 

• potrafi rysować 
romb o danym 
polu; 
• umie obliczać 
pole rombu 
w zadaniach 
praktycznych. 

• wie, co to jest 
deltoid; 
• potrafi obliczyć 
pole i obwód 
deltoidu; 
• rysuje deltoidy 
o danych 
własnościach; 
 

 
 
 



 • rozumie konieczność zapisu 
potrzebnych długości 
w takich samych jednostkach 
przed przystąpieniem 
do obliczenia pola; 
• potrafi obliczać pole rombu, 
wykorzystując długości 
podstawy i wysokości. 

• potrafi poprawnie 
interpretować zapis 
symboliczny wzoru:  
       e · f  
 P =   2 ; 
• potrafi obliczać pole 
rombu, 
wykorzystując długości 
przekątnych; 
• potrafi zapisywać 
potrzebne 
długości w takich samych 
jednostkach przed 
przystąpieniem 
do obliczeń pola. 

• potrafi obliczać 
pole rombu, gdy 
długości przekątnych  
muszą spełniać 
dodatkowe warunki, 
wykorzystując 
porównanie 
różnicowe. 

 • potrafi obliczać 
długość nieznanej 
przekątnej rombu 
o danym polu. 

5.6 Wysokości 
trójkąta 

• zna pojęcia: wysokość 
trójkąta, podstawa trójkąta; 
• zna umiejscowienie wysokości 
trójkąta; 
• rozumie istnienie trzech 
wysokości w trójkącie; 
• rozumie zależność między 
przyprostokątnymi trójkąta 
prostokątnego a dwiema 
z jego wysokości; 
• rozumie konieczność 
przedłużenia dwóch boków 
trójkąta rozwartokątnego 
półprostymi w celu 
narysowania dwóch wysokości; 
• potrafi wskazywać odcinek, 
który jest wysokością trójkąta. 

• rozumie sposób rysowania 
wysokości w trójkącie; 
• potrafi rysować wysokości 
w trójkącie ostrokątnym; 
• potrafi rysować wysokości 
w trójkącie prostokątnym. 

• potrafi rysować 
wysokości 
w trójkącie 
rozwartokątnym. 

• zna własności 
wysokości trójkąta 
równobocznego i 
równoramiennego; 
• rysuje wysokość 
trójkąta o podanych 
warunkach. 

 

 



5.7 Pole trójkąta • zna metodę obliczania 
pola trójkąta; 
• zna symbolikę a, h — 
podstawa, wysokość; 
• rozumie konieczność zapisu 
potrzebnych długości 
w takich samych jednostkach 
przed przystąpieniem 
do obliczenia pola. 

• rozumie wyprowadzenie 
wzoru na pole trójkąta; 
• potrafi obliczać pole 
trójkąta o danej długości 
podstawy i wysokości; 
• potrafi ujednolicać 
jednostki długości przed 
przystąpieniem do obliczeń 
pola; 
• potrafi poprawnie 
interpretować 
zapis symboliczny wzoru: 
        a · h 
  P =   2 . 

• potrafi obliczać 
pole trójkąta 
o długości 
podstawy lub 
wysokości danej 
dodatkowymi 
warunkami; 
• umie obliczać 
pole trójkąta, 
znajdując wcześniej 
długości 
potrzebnych 
odcinków. 

• umie obliczać 
pole trójkąta 
równobocznego, 
mając jego obwód, 
uprzednio mierząc 
jego wysokość; 
• potrafi rysować 
trójkąty o danym 
polu. 

• potrafi 
znajdować długość 
podstawy lub 
wysokości 
trójkąta o danym 
polu. 
• stosuje poznane 
własności 
wysokości oraz 
trójkątów, do 
obliczenia pola 
trójkąta 
w zadaniach 
o podwyższonym 
stopniu trudności, 
zawierających 
m.in. porównanie 
różnicowe oraz 
ilorazowe. 
 

5.8 Pole trapezu • zna pojęcia: podstawy 
trapezu, ramiona trapezu, 
wysokość trapezu; 
• zna metodę obliczania 
pola trapezu; 
• zna symbolikę: a, b — 
podstawy trapezu, h — 
wysokość trapezu; 
• rozumie konieczność zapisu 
potrzebnych długości w takich 
samych jednostkach 
przed przystąpieniem 
do obliczenia pola; 

• rozumie wyprowadzenie 
wzoru na pole trapezu; 
• potrafi poprawnie 
interpretować zapis 
symboliczny wzoru:  
      (a + b) · h 
P =        2 ; 
• potrafi obliczać pole 
trapezu o podanych 
długościach podstaw 
i wysokości; 
• umie zapisywać potrzebne 
długości 

• potrafi obliczać 
pole trapezu 
o długościach 
podstaw i wysokości 
danych 
dodatkowymi 
warunkami. 

• potrafi podawać 
nieznaną długość 
podstawy trapezu 
o danym polu. 

• potrafi obliczać 
wysokość trapezu 
przy danych 
długościach 
podstaw i polu; 
• wykorzystuje 
sumę długości 
podstaw trapezu 
do obliczeń pola, 
nie znając 
dokładnej długości 
tych odcinków; 



 
 
 

 • potrafi rysować wysokość 
trapezu. 

w jednakowych 
jednostkach przed 
przystąpieniem 
do obliczeń pola; 
• potrafi obliczać pole 
trapezu 
prostokątnego. 

  • potrafi obliczyć 
pole trapezu 
w zadaniach 
o podwyższonym 
stopniu trudności 
zawierające 
między innymi 
porównanie 
różnicowe oraz 
ilorazowe. 

DZIAŁ 6. BRYŁY 
Uczeń: 

6.1 
Prostopadłościan 

• zna pojęcia: figura 
przestrzenna, 
prostopadłościan, sześcian; 
• zna pojęcia: wierzchołek, 
krawędź, ściana 
prostopadłościanu; 
• wie, co to są wymiary 
prostopadłościanu; 
• rozumie definicję 
prostopadłościanu; 
• rozumie definicję sześcianu; 
• rozumie zależność między 
prostopadłościanem 
a sześcianem; 
• potrafi wskazać przykładowe 
przedmioty w kształcie 
prostopadłościanów; 
• potrafi wskazywać 
i nazywać ściany boczne, 

• zna pojęcie: suma długości 
krawędzi prostopadłościanu; 
• rozumie różnicę między 
figurą przestrzenną 
a figurami płaskimi; 
• rozumie metodę 
obliczania sumy długości 
krawędzi 
prostopadłościanu 
i sześcianu; 
• potrafi wskazywać 
krawędzie równoległe 
i podawać ich liczbę. 

• potrafi wskazywać 
krawędzie 
prostopadłe do 
danej krawędzi; 
• potrafi obliczać 
sumę długości 
krawędzi 
prostopadłościanu 
i sześcianu; 
• potrafi podać 
wymiary ścian 
prostopadłościanu 
na podstawie jego 
wymiarów; 
• potrafi obliczać 
długość krawędzi 
sześcianu, mając 
daną sumę długości 

• potrafi obliczać 
rzeczywistą sumę 
długości krawędzi 
prostopadłościanu, 
mając podane 
w skali długości jego 
krawędzi; 
• potrafi narysować 
prostopadłościan, 
mając dane niektóre 
z jego krawędzi; 
• oblicza sumę 
długości 
prostopadłościanów, 
wykorzystując 
wyobraźnię 
przestrzenną (mając 
dane jedynie 
wymiary ścian). 

• rysuje model 
prostopadłościanu. 



krawędzi tego 
sześcianu. 

 

 podstawy, krawędzie boczne, 
krawędzie podstaw 
i wierzchołki prostopadłościanu 
przedstawionego na rysunku; 
• potrafi podawać 
liczbę ścian, krawędzi 
i wierzchołków 
w prostopadłościanie; 
• potrafi wskazywać krawędzie 
równej długości 
i podawać ich liczbę; 
• potrafi wskazywać 
jednakowe ściany 
w prostopadłościanie; 
• potrafi wskazywać ściany 
o danych wymiarach. 

    

6.2 Graniastosłup 
prosty 

• zna pojęcia: graniastosłup 
prosty, wierzchołek, podstawa 
górna i dolna, 
ściana boczna, krawędź 
boczna, krawędź podstawy 
graniastosłupa; 
• rozumie różnicę między 
podstawą graniastosłupa 
a jego ścianami bocznymi. 

• rozumie różnicę między 
prostopadłościanem 
a graniastosłupem; 
• rozumie zależność między 
wielokątem w podstawie a 
liczbą ścian bocznych; 
• potrafi wskazywać 
graniastosłupy w zbiorze 
figur przestrzennych; 
• potrafi podawać kształty 
podstaw i liczbę ścian 
bocznych graniastosłupów 
na podstawie rysunków; 

• potrafi podawać 
sumę długości 
krawędzi 
graniastosłupa 
prostego; 
• potrafi 
wykorzystać 
zależności między 
liczbą krawędzi, 
ścian i wierzchołków 
do określenia 
podstawy 
graniastosłupa. 

• potrafi narysować 
graniastosłup, mając 
dane niektóre z jego 
krawędzi. 

• wie, co to jest 
graniastosłup 
pochyły; 
• potrafi wskazać 
graniastosłupy 
pochyłe na 
rysunku; 
• zna różnice 
między 
graniastosłupem 
pochyłym 
a prostym; 
• rysuje model 
graniastosłupa 



• potrafi wskazywać 
krawędzie o danej długości i 
ściany o danych wymiarach. 

prostego 
o dowolnej 
podstawie. 

 

6.3 Siatki 
graniastosłupa 

• zna pojęcie siatka 
prostopadłościanu; 
• zna wygląd siatki 
graniastosłupa; 
• rozumie sposób 
powstawania siatki 
prostopadłościanu; 
• rozumie możliwość 
narysowania kilku siatek dla 
tego samego 
prostopadłościanu; 
• rozumie sposób 
powstawania siatki 
graniastosłupa. 

• potrafi w zbiorze figur 
wskazywać siatki 
prostopadłościanu oraz 
siatki sześcianu; 
• potrafi rysować siatki 
prostopadłościanu 
o podstawie kwadratowej 
oraz prostokątnej; 
• potrafi wskazywać siatki 
prostopadłościanu 
o podanych wymiarach; 
• rozumie różnice 
między siatkami 
prostopadłościanu 
a siatkami graniastosłupa; 
• potrafi na podstawie 
narysowanej siatki określać 
kształt podstawy i liczbę 
ścian bocznych 
graniastosłupa; 
• potrafi wskazywać siatki 
graniastosłupa. 

• potrafi rysować 
siatki i sklejać z nich 
modele; 
• potrafi rysować 
siatki 
prostopadłościanu 
w skali, mając dane 
dodatkowe 
warunki. 

• potrafi obliczać 
rzeczywistą sumę 
długości krawędzi 
sześcianu, mając 
daną długość jego 
krawędzi podaną 
w skali; 
• potrafi sklejać 
modele 
graniastosłupa na 
podstawie 
narysowanej siatki; 
• potrafi obliczać 
długość nieznanej 
krawędzi 
graniastosłupa 
na podstawie 
jego siatki. 

• zna wszystkie 
siatki sześcianu; 
• rozwiązuje 
zadania 
o podwyższonym 
stopniu trudności, 
wykorzystując 
myślenie 
abstrakcyjne. 

6.4 Pole 
powierzchni 
prostopadłościanu 

• zna pojęcie pole powierzchni; 
• rozumie pole powierzchni 
prostopadłościanu i sześcianu 
jako sumę pól jego ścian. 

• zna sposób obliczania pola 
powierzchni 
prostopadłościanu; 
• potrafi obliczać pole 
powierzchni sześcianu 
zarówno na podstawie 
modelu, jak i siatki; 

• potrafi obliczać 
pole powierzchni 
sześcianu i 
prostopadłościanu, 
mając dany opis 
słowny. 

• potrafi obliczać 
pole powierzchni 
prostopadłościanu, 
ujednolicając 
jednostki długości; 
• oblicza rzeczywiste 
pole 

• oblicza pole 
powierzchni 
prostopadłościanu 
w zadaniach 
praktycznych 
o podwyższonym 
stopniu trudności. 



• potrafi obliczać pole 
powierzchni 
prostopadłościanu 
zarówno na podstawie 
modelu, jak i siatki. 

powierzchni 
prostopadłościanu 
na podstawie 
siatki narysowanej 
w skali; 

 

    • potrafi obliczać 
pole powierzchni 
prostopadłościanu 
w zadaniach 
praktycznych; 
• rozumie, że 
dzielenie 
prostopadłościanu 
na części jest 
jednoznaczne 
z dzieleniem jego 
pola powierzchni. 

 

 
 


