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Przedmiotowe Zasady Oceniania 
z matematyki w Zespole Szkół w Dobrem: 

  

I. Obszary aktywności 

Na lekcjach matematyki oceniane będą następujące obszary aktywności ucznia: 

– znajomość i rozumienie pojęć matematycznych, 

– znajomość i stosowanie poznanych twierdzeń, 

– sposób prowadzenia rozumowań, 

– rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem poznanych metod, 

– posługiwanie się symboliką i językiem matematyki adekwatnym  

do danego etapu kształcenia, 

– analizowanie tekstów w stylu matematycznym, 

– stosowanie wiedzy przedmiotowej w rozwiązywaniu problemów prezentowanie 

wyników swojej pracy w różnych formach, 

– aktywność na lekcjach, praca w grupach i własny wkład pracy ucznia. 

II. Poziomy wymagań 

 
          Wymagania na poszczególne oceny szkolne dla klas I, II, III stanowią załącznik do przedmiotowe- 
go systemu oceniania . 
 
III Narzędzia oceny wiedzy i umiejętności ucznia z przedmiotu matematyka  
 
1. Praca klasowa 

a) praca samodzielna ucznia na lekcji w formie pisemnej obejmująca wiadomości z jednego 
działu lub praca sprawdzająca półroczna (roczna) przeprowadzona w formie testu 
złożonego z zadań zamkniętych i (lub) otwartych, 

b) informacje o ilości prac klasowych w danym roku szkolnym podaje nauczyciel na 
początku roku szkolnego, 

c) prace klasowe są zapowiadane, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i 
potwierdzone wpisem do dziennika lekcyjnego; poprzedzone powtórzeniem materiału; 
podany jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy, 

d) prace klasowe są obowiązkowe, 
e)  jeżeli uczeń opuścił pracę klasową z przyczyn losowych, powinien ją napisać w terminie 

nie przekraczającym tygodnia od powrotu do szkoły, 
f) prace klasowe, po dokonaniu poprawy przez ucznia przechowuje nauczyciel i są do 

wglądu dla uczniów i ich rodziców, 
g) ocena za pracę klasową wystawiana jest na podstawie liczby 
       zdobytych punktów, według następujących kryteriów: 
      

Procent ogólnej 
liczby punktów Ocena 

0-30% Niedostateczny  
31-50% Dopuszczający  
51-74% Dostateczny 
75-90% Dobry  
91-100% Bardzo Dobry 
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100% + zad. 
dodatkowe 

Celujący 

 
h) każdą pracę klasową można poprawić tylko raz, w terminie wskazanym przez 

nauczyciela, 
i) w dalszej klasyfikacji uwzględniana jest ocena z poprawy pracy klasowej,  
j) uczeń który uzyskał z poprawy ocenie niższa, traci prawo poprawy do końca semestru. 
 

2. Kartkówka 
a) samodzielna praca ucznia na lekcji obejmująca materiał z co najwyżej 3 ostatnich lekcji 

lub materiał bieżącej lekcji, 
b) kartkówka nie musi być zapowiedziana, 
c) ocena za kartkówkę wystawiana jest na podstawie liczby 
       zdobytych punktów, według następujących kryteriów: 
         

Procent ogólnej liczby 
punktów Ocena 

0-30% niedostateczny  
31-50% dopuszczający  
51-74% dostateczny 
75-90% dobry  
91-100% bardzo dobry 
100% + zad. 
dodatkowe 

celujący 

 
 
 
d) kartkówki po dokonaniu oceny uczeń otrzymuje do własnej dyspozycji. 
 

3. Odpowiedź ustna 
a) sprawdzenie wiadomości i umiejętności w formie ustnej odpowiedzi, 
b) może obejmować każdą partie materiału, 
c) pojedyncza nieobecność ucznia na lekcji nie zwalnia go z przygotowania do zajęć i 

możliwości odpowiedzi, 
d) uczeń nieobecny na jednej lub kilku lekcjach ma obowiązek uzupełnić wiadomości w 

terminie ustalonym przez nauczyciela. 
 

4. Praca domowa 
a) praca domowa jest obowiązkowa, 
b) za nieodrobienie pracy domowej, brak zeszytu, nieprzygotowanie do lekcji uczeń 

otrzymuje ocenę niedostateczną, 
c) uczeń nie otrzymuje oceny niedostatecznej, gdy przed lekcją zgłosił, iż nie potrafił w 

domu sam wykonać zadanej pracy, powinien jednak wówczas pokazać pisemne próby 
rozwiązania wszystkich przykładów lub zadań, 

d) dwa razy w ciągu semestru można zgłosić brak pracy domowej lub nieprzygotowane bez 
konsekwencji otrzymania oceny niedostatecznej, 

e) w obu powyższych przypadkach uczeń ma obowiązek odrobienia pracy na najbliższą 
godzinę lekcyjną. Jeśli tak się nie stanie, otrzymuje ocenę niedostateczną. 

 
5. Zadania dodatkowe 

a) zadania do samodzielnego rozwiązania 
b) referaty 
c) inne 
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6. Prace projektowe 
a) indywidualne lub zespołowe prace uczniów o charakterze badawczym, co najmniej 1 w 

ciągu roku szkolnego. 
 

7. Obserwacja ucznia 

a) aktywność na lekcji, 

b) udział w konkursach. 

 

IV. Kryteria ocen 

 
1. W ocenie rozwiązania pisemnego uwzględniamy: 

a) sposób rozwiązania, 

b) bezbłędność, 

c) staranność,  

d) określony poziom wymagań. 

 

2. Ocena ustnej odpowiedzi 

a) zależy o określonego poziomu wymagań, 

b) uwzględnia zawartość merytoryczną wypowiedzi, kompozycję logiczną i spójność wypowiedzi, 

poprawność stosowania  języka matematyki 

 

3. Ocena pracy domowej 

a) zależy o określonego poziomu wymagań, 

b) uwzględnia wybór poprawnej metody rozwiązania, 

      konsekwencje w jej realizacji oraz poprawność wyniku. 

 

4. Ocena pracy projektowej 

a) ustalona jest na podstawie kryteriów podanych uczniom przed wybraniem tematu pracy. 

 

5. Ocenianie zadań dodatkowych. 

a) rozwiązanie zadani dodatkowych nagradzane jest ocena lub plusem w zależności od stopnia 

trudności zadania 

b) przy ustalaniu oceny z prac dodatkowych brane są pod uwagę możliwości ucznia, wkład pracy, 

pomysłowość, poprawność wykonania zadania. 

 

 

6. Ocenianie innych form aktywności 

a) aktywność na lekcji 
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– aktywność na lekcji nagradzana jest oceną lub tzw.,,+’’ ( każde trzy znaki ,,+’’ zostają 

zamienione na ocenę bardzo dobrą). 

– przez aktywność na lekcji rozumiemy: częste zgłaszanie się na lekcji  

i udzielanie poprawnych odpowiedzi, rozwiązywanie zadań dodatkowych w czasie lekcji, 

aktywną pracę w grupach, rozwiązywanie dodatkowych prac domowych. 

b) udział w konkursach 

– za udział w konkursie uczeń otrzymuje „+” 

– za wyniki na poziomie wyższym niż przeciętne - bardzo dobry, 

– za wyróżnienie, miejsca I-III – celujący 
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V. DOSTOSOWANIE PZO Z MATEMATYKI DO MOŻLIWOŚCI UCZNIÓW ZE 

     SPECJALNYMI WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI 

 

1. Na podstawie opinii lub orzeczenia publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej oraz ustaleń zawartych w indywidualnym 

programie edukacyjno - terapeutycznym lub planie działań wspierających, nauczyciel 

dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego 

stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, 

uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. 

2.  W stosunku wszystkich uczniów posiadających dysfunkcję zastosowane zostaną zasady 

                         wzmacniania poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa, motywowania do pracy 

                         i doceniania małych sukcesów. 

 

Rodzaje dysfunkcji: 

 

 Dyskalkulia, czyli trudności w liczeniu 

Oceniamy przede wszystkim tok rozumowania, a nie techniczną stronę liczenia. Uczeń ma, bowiem 

skłonność do przedstawienia kolejności cyfr w liczbie i przez to jej zapis jest błędny. Zły wynik końcowy 

wcale nie świadczy o tym, że dziecko nie rozumie zagadnienia. Dostosowanie wymagań będzie, więc 

dotyczyło tylko formy sprawdzenia wiedzy poprzez koncentrację na prześledzeniu toku rozumowania w 

danym zadaniu i jeśli jest on poprawny – wystawienie uczniowie oceny pozytywnej. 

 

 Dysgrafia, czyli brzydkie, nieczytelne pismo 

Dostosowanie wymagań będzie dotyczyło formy sprawdzania wiedzy, a nie treści. Wymagania 

merytoryczne, co do oceny pracy pisemnej powinny być ogólnie, takie same, jak dla innych uczniów, 

natomiast sprawdzenie pracy może być niekonwencjonalne np. jeśli nauczyciel nie może przeczytać 

pracy ucznia, może go poprosić, aby uczynił to sam lub przepytać ustnie z tego zakresu materiału. Może 

też skłaniać ucznia do pisania drukowanymi literami lub na komputerze. Nie oceniamy czytelności 

rysunków, estetyki wykonywanych konstrukcji geometrycznych, a jedynie ich poprawność. 

 

 Dysleksja, czyli trudności w czytaniu przekładające się niekiedy także na problemy 

ze zrozumieniem treści 

Dostawanie wymagań w zakresie formy: krótkie i proste polecenie, czytanie polecenia zadania na głos, 

objaśnianie dłuższych poleceń. U uczniów dyslektycznych ocenie nie podlega: 

− lustrzane zapisywanie cyfr i liter (np. 6-9, 2-5, ……….... ), 

− źle postawiony przecinek w liczbach dziesiętnych, 
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− błędy w zapisie liczb wielocyfrowych i liczb z dużą ilością zer, 

− błędy w zapisie działań pisemnych (dopuszczalne drobne błędy rachunkowe), 

− luki w zapisie obliczeń – obliczenia pamięciowe, 

− uproszczony zapis równania i przekształcenie go w pamięci; brak opisu 

    niewiadomych, 

− błędy w przepisywaniu (np. danych w zadaniu), wówczas oceniamy tok myślenia, 

− chaotyczny zapis operacji matematycznych, 

− mylenie indeksów górnych i dolnych (np. x2 - x 2, m3 - m 3, ……… ), 

− kształt figur geometrycznych i kątów, 

− formy zapisu wniosku, odpowiedzi, 

− niewłaściwe stosowanie dużych i małych liter (np. stosowanie oznaczeń w 

   geometrii, jednostek). 

 

Uczeń ze sprawnością intelektualną w stopniu lekkim 

Wymagania obejmują wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej o niewielkim 

stopniu abstrakcji. Podczas oceniania w większym stopniu położony będzie akcent na ocenę wkładu 

pracy i zaangażowania, a nie poziom wiadomości. Stosowane będą następujące wymagania na 

poszczególne oceny: 

–  ocena dobra – uczeń opanował treści zawarte w wymaganiach podstawowych, 

– ocena bardzo dobra lub celująca – uczeń opanował treści wykraczające poza poziom 

podstawowy, 

– ocena dostateczna – uczeń ma problemy w opanowaniu wymagań podstawowych, ale posiada 

minimum wiedzy i umiejętności i stara się uczestniczyć w procesie nauczania, 

– ocena dopuszczająca – uczeń wskazuje fragmentaryczną wiedzę i niski poziom umiejętności, 

– ocena niedostateczna – uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w programie 

nauczania. Nie jest wstanie wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności, nawet z pomocą 

nauczyciela 

W przypadku tych dzieci konieczne jest dostosowanie zarówno w zakresie formy, jak i treści wymagań. 

Obniżeniu wymagań, które obejmują jednak wiadomości i umiejętności określone podstawą programową. 

Poprawa prac klasowych odbywać się będzie przy pomocy nauczyciela. Zastosowanie metod 

ułatwiających opanowanie materiału. Wymagania, co do formy mogą obejmować między innymi: 

− omawianie niewielkich partii materiału i o mniejszym stopniu trudności, 

− pozostawiania więcej czasu na jego utrwalenie; 

− podawanie poleceń w prostszej formie; 

− unikanie trudnych, czy bardzo abstrakcyjnych pojęć; 

− częste odwoływanie się do konkretu, przykładu; 
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− unikanie pytań problemowych, przekrojowych; 

− wolniejsze tempo pracy; 

− szerokie stosowanie zasady poglądowości; 

− odrębne instruowanie dzieci; 

− zadawanie do domu tyle, ile dziecko jest w stanie wykonać samodzielnie. 

Uczeń niedosłyszący 

I. Sposób oceniania będzie uwzględniał: 
– możliwości percepcyjne dziecka;  
– wysiłek włożony w opanowanie określonych treści i umiejętności, stopień zaangażowania w 

proces zdobywania wiedzy, 
– specyfikę mowy zarówno dźwiękowej, jak i przekazywanej za pomocą pisma uzależnionej od 

typu niedosłuchu. 

II. Trudności w odbiorze bodźców zewnętrznych na drodze słuchowej, powodują szybszą 
męczliwość układu nerwowego, słabszą koncentrację uwagi, co może powodować wyłączenie 
się myślowe, objawy znużenia, dekoncentracji, luki pamięciowe – będą przygotowywane 
mniejsze partie materiału do sprawdzenia wiedzy. 

III. W wydawaniu poleceń, instrukcji słownych, n-l będzie posługiwał się zdaniami prostymi, 
krótkimi zwracając uwagę, czy dziecko zrozumiało polecenie, w przypadku trudności - udzieli 
mu dodatkowych wyjaśnień, nawet posługując się konkretem. 
 

Uczeń z autyzmem: 

– sprawdzanie wiadomości dostosowane będzie do możliwości intelektualnych, komunikacyjnych i 

specyfiki funkcjonowania ucznia, 

– podczas wypowiedzi ustnych n-l będzie wspierał ucznia dodatkowymi pytaniami oraz zostanie 

wydłużony jej czas, 

– stosowane będą testy wyboru lub pytania krótkiej odpowiedzi. 

 
Uczeń z ADHD 
 
Ucznia obowiązują wiadomości i umiejętności wynikające z podstawy programowej kształcenia 
ogólnego. Dostosowanie wymagań obejmować będzie m. in.: 

–  stosowanie dodatkowej ceny opisowej wskazującej mocne i słabe strony pracy wykonanej rzez 
ucznia, 

– wydłużenie czasu pisania sprawdzianów, 
– zastąpienie sprawdzianu odpowiedzią ustną, 
– rozłożenie materiału sprawdzianu na mniejsze części, 
– wydłużenie czasu wykonania zadania jeśli zaistnieje taka konieczność. 

 
 

VI. Oceny śródroczne i roczne. 

1. Ocena śródroczna ustalana jest na podstawie ocen cząstkowych uzyskanych w ciągu 

danego okresu. Na miesiąc przed klasyfikacją nauczyciel informuje ucznia o 

proponowanej ocenie. 
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2. Ocena roczna ustalana jest na podstawie oceny śródrocznej i ocen cząstkowych 

uzyskanych w II semestrze. 

3. Ocena śródroczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 

4. Ocenami głównymi, przy ustaleniu oceny śródrocznej (rocznej) są oceny z prac 

klasowych, sprawdzianów (kartkówek), odpowiedzi ustnych. Pozostałe oceny są 

ocenami dopełniającymi, które wpływają na podwyższenie tych ocen. 

5. Przy wystawianiu oceny śródrocznej (rocznej) nauczyciel weźmie pod uwagę wyższą 

ocenę uzyskaną w wyniku poprawy. 

 

VII. Ustalenie wyższych niż przewidywane śródrocznych  (rocznych) ocen z zjęć. 

1. Na miesiąc przed klasyfikacją śródroczną (roczną ) przypomina uczniom i rodzicom o 

możliwości, warunkach i trybie uzyskania oceny wyższej niż przewidywana. 

2. Uczeń lub jego rodzic 5 dni od uzyskania informacji o ocenie przewidywanej zgłasza się 

do n-la prowadzącego zajęcia i informuje o zamiarze ubiegania się o ocenę wyższą niż 

przewidywana. 

3. Nauczyciel ustala z uczniem wymagania, jakie należy spełnić w celu uzyskania oceny 

wyższej niż przewidywana. 

4. Najpóźniej do dnia poprzedzającego klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej n-l 

informuje ucznia o spełnieniu lub niespełnieniu wymagań na ocenę wyższą niż 

przewidywana i ustala ocenę z przedmiotu. 

 

VII. Inne ustalenia 

1. Wszystkie oceny są jawne. 

2. W ocenianiu stosuje się skalę ocen przyjętą w statucie. 

3. Uczeń będzie informowany o swoich postępach w nauce poprzez oceny i ich motywacje, 

rodzice o postępach  ucznia poprzez dzienniczek ucznia, konsultacje i zebrania rodzicielskie. 

4. Sprawy nie ujęte w PZO rozstrzygane będą zgodnie ze Statutem Zespołu Szkol w Dobrem 

oraz rozporządzeniami MEN i S 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE  I  

 
 
 
 

POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH:  

(2) - ocena dopuszczająca (2); 

(3) - ocena dostateczna (3);  

(4) - ocena dobra (4); 

(5) - ocena bardzo dobra (5); 

(6) - ocena celująca (6); 

 

 

 

UWAGA: 

 Na ocenę wyższą obowiązują również wszystkie wymagania na oceny niższe. 
 Na ocenę celującą uczeń dodatkowo powinien startować w konkursach matematycznych i odnosić 

w nich sukcesy. 
 Szarym kolorem zostały zaznaczone treści, które nie znajdują się w podstawie programowej. 

  



DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA 
 

TEMAT 
ZAJĘĆ 

CELE PODSTAWOWE CELE PONADPODSTAWOWE 

1. Lekcja 
organizacyjna. 
Zapoznanie 
uczniów 
z wymaganiam
i edukacyjnymi 
i PSO. 

Uczeń: 

• zna podręcznik i zeszyt ćwiczeń, z których będzie 
korzystał w ciągu roku szkolnego na lekcjach 
matematyki (2) 

• zna PSO (2) 

Uczeń: 

 

2. Liczby. 

 

   

• zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej (2) 
• rozumie pojęcie zbioru liczb wymiernych (3) 
• rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne 

(2) 
• umie porównywać liczby wymierne (2-3) 
• umie zaznaczać liczbę wymierną na osi liczbowej (2) 
• umie znajdować liczbę wymierną leżącą pomiędzy 

dwiema danymi na osi liczbowej (3) 
• umie zamieniać ułamek zwykły na dziesiętny i 

odwrotnie (2-3) 

• umie znajdować liczby spełniające określone warunki 
(4) 

3. Rozwiniecia 
dziesiętne 
liczb 
wymiernych 

• zna pojęcia: rozwinięcie dziesiętne skończone, 
nieskończone, okres (2) 

• umie zapisać liczby wymierne w postaci rozwinięć 
dziesiętnych skończonych i rozwinięć dziesiętnych 
nieskończonych okresowych (2) 

• zna warunek konieczny zamiany ułamka zwykłego na 
ułamek dziesiętny skończony (3) 

• umie porównywać liczby wymierne (3) 
• umie określić na podstawie rozwinięcia dziesiętnego, 

czy dana liczba jest liczbą wymierną (3) 

• umie przedstawić rozwinięcie dziesiętne nieskończone 
okresowe w postaci ułamka zwykłego (4-5) 

 

4. 
Zaokrąglanie. 
Szacowanie 
wyników. 

• zna sposób zaokrąglania liczb (2) 
• rozumie potrzebę zaokrąglania liczb (2-3) 
• umie zaokrąglić liczbę do danego rzędu (2-3) 
• umie zaokrąglić liczbę o rozwinięciu dziesiętnym 

nieskończonym okresowym do danego rzędu (3) 
• umie szacować wyniki działań (2-3) 

• umie dokonać porównań poprzez szacowanie w 
zadaniach tekstowych (4) 

• umie znajdować liczby spełniające określone warunki 
(4-6) 

5. Dodawanie 
i odejmowanie 
liczb 
dodatnich. 

• zna algorytm dodawania i odejmowania liczb 
wymiernych dodatnich (2)  

• umie dodawać i odejmować liczby wymierne dodatnie 
zapisane w jednakowej postaci (2) 

• umie dodawać i odejmować liczby wymierne dodatnie 
zapisane w różnych postaciach (3) 

 

6. Mnożenie i 
dzielenie liczb 
dodatnich. 

• zna algorytm mnożenia i dzielenia liczb wymiernych 
dodatnich (2) 

• umie podać liczbę odwrotną do danej (2) 
• umie mnożyć i dzielić przez liczbę naturalną (2) 
• umie mnożyć i dzielić liczby wymierne dodatnie (3) 
• umie obliczać ułamek danej liczby naturalnej (2) 
• umie obliczać liczbę na podstawie danego jej ułamka 

(3) 
 

• umie zamieniać jednostki długości, masy (4) 
• zna przedrostki mili i kilo (4) 
• umie zamieniać jednostki długości na mikrony i 

jednostki masy na karaty (4) 
 

7. Wyrażenia 
arytmetyczne. 

• zna kolejność wykonywania działań (2) 
• umie wykonywać działania łączne na liczbach 

wymiernych dodatnich (3) 

• umie wykonywać działania łączne na liczbach 
wymiernych dodatnich (4) 

• umie obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych 
zawierających większą liczbę działań (4-5) 

• umie zapisać podane słownie wyrażenie arytmetyczne i 
obliczyć jego wartość (4) 

• umie tworzyć wyrażenia arytmetyczne na podstawie 
treści zadań i obliczać ich wartości (4-6) 

• umie wykorzystać kalkulator (4) 
• umie uzupełniać brakujące liczby w dodawaniu, 

odejmowaniu, mnożeniu i dzieleniu tak, by otrzymać 
ustalony wynik (4) 



• umie wstawiać nawiasy tak, by otrzymać żądany wynik 
(5) 

8. Działania na 
liczbach 
dodatnich 
i ujemnych. 

• umie dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić dwie 
liczby ujemne oraz o różnych znakach (2) 

• zna pojęcie liczb przeciwnych (2) 
• umie obliczać potęgi liczb wymiernych (3) 
• umie stosować prawa działań (3) 

• umie obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych 
zawierających wartość bezwzględną (4) 

• umie stosować prawa działań (4) 
• umie obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych (3-5) 
• umie rozwiązywać zadania z zastosowaniem ułamków 

(4-5) 
• umie obliczać wartości ułamków piętrowych (6) 

9. Oś 
liczbowa. 
Odległość liczb 
na osi 
liczbowej. 

• umie odczytać z osi liczbowej liczby spełniające 
określony warunek (2) 

• umie opisać zbiór liczb za pomocą nierówności (2) 
• umie zaznaczyć na osi liczbowej liczby spełniające 

określoną nierówność (2-3) 
• umie zapisać nierówność, jaką spełniają liczby z 

zaznaczonego na osi liczbowej zbioru (3) 
• zna pojęcie odległości między dwiema liczbami na osi 

liczbowej (2) 
• umie na podstawie rysunku osi liczbowej określić 

odległość między liczbami (2)  
• umie obliczyć odległość między liczbami na osi 

liczbowej (3)  

• umie zaznaczać na osi liczbowej zbiór liczb, które 
spełniają jednocześnie dwie nierówności (4-5) 

• umie znajdować zbiór liczb spełniających kilka 
warunków (4-5) 

• umie znaleźć liczby znajdujące się w określonej 
odległości na osi liczbowej od danej liczby (4-5) 

• umie wykorzystywać wartość bezwzględną do obliczeń 
odległości liczb na osi liczbowej (4-6) 

• umie znaleźć rozwiązanie równania z wartością 
bezwzględną (4-6) 

 

 

DZIAŁ 2. PROCENTY 

 
1. Procenty i ułamki. 

 

• zna pojęcie procentu (2) 
• rozumie potrzebę stosowania procentów w 

życiu codziennym (2) 
• umie wskazać przykłady zastosowań 

procentów w życiu codziennym (2) 
• umie zamienić procent na ułamek (2) 
• umie zamienić ułamek na procent (2-3) 
• umie zamienić liczbę wymierną na procent (3) 
• umie określić procentowo zaznaczoną część 

figury (2-3)  i zaznaczyć procent danej figury 
(2-3) 

• zna pojęcie promila (4) 
• umie zamieniać ułamki i procenty na promile i 

odwrotnie (4) 

2. Diagramy 
procentowe. 

 

• zna pojęcie diagramu procentowego (2) 
• rozumie potrzebę stosowania diagramów do 

wizualizacji informacji (3) 
• umie z diagramów odczytać potrzebne 

informacje (2-3) 

• potrafi wybrać z diagramu informacje i je 
zinterpretować (4-5) 

• potrafi zobrazować dowolnym diagramem wybrane 
informacje (4-5)  

3. Jaki to procent? • zna sposób obliczania jakim procentem jednej 
liczby jest druga liczba (3) 

• umie obliczyć jakim procentem jednej liczby 
jest druga liczba (3) 

• umie obliczyć jakim procentem jednej liczby jest druga 
liczba (4) 

• umie rozwiązać zadanie tekstowe dotyczące obliczania 
jakim procentem jednej liczby jest druga liczba (4-6) 

4. Obliczanie procentu 
danej liczby. 

• umie obliczyć procent danej liczby (2-3)          • umie rozwiązać zadanie tekstowe dotyczące obliczania 
procentu danej liczby (4-6) 

• umie wykorzystać diagramy do rozwiązywania zadań 
tekstowych 

  (4-6) 

5. Podwyżki i obniżki. 

 

• rozumie pojęcia podwyżka (obniżka) o pewien 
procent (2) 

• wie jak obliczyć podwyżkę (obniżkę) o pewien 
procent (2) 

• umie obliczyć podwyżkę (obniżkę) o pewien 
procent (2-3) 

• umie rozwiązać zadanie tekstowe dotyczące obliczania 
podwyżek i obniżek o pewien procent (4-6) 

6. Obliczanie liczby, 
gdy dany jest jej 
procent. 

• umie obliczyć liczbę na podstawie jej procentu 
(3) 

• umie obliczyć liczbę na podstawie jej procentu (4) 
• umie rozwiązać zadanie tekstowe dotyczące obliczania 

liczby na podstawie jej procentu (4-6) 

7. O ile procent więcej, 
o ile mniej. Punkty 

• zna i rozumie określenie punkty procentowe 
(3) 

• umie obliczyć o ile procent jest większa (mniejsza) 
liczba od danej (4) 

• umie zastosować powyższe obliczenia w zdaniach 



procentowe. tekstowych (4-6) 

8. Zadania tekstowe - 
obliczenia procentowe. 

 • umie przedstawić dane w postaci diagramu (4-5) 
• umie odczytać z diagramu informacje potrzebne w 

zadaniu (4-5) 
• umie rozwiązywać zadania związane z procentami (4-

5) 
• umie stosować własności procentów w sytuacji ogólnej 

(6) 

 

DZIAŁ 3. FIGURY NA PŁASZCZYŹNIE 
1. Proste i odcinki. • zna podstawowe pojęcia: punkt, prosta, odcinek 

(2) 
• zna pojęcie prostych prostopadłych i 

równoległych (2) 
• umie kreślić proste i odcinki prostopadłe 

przechodzące przez dany punkt (3) 
• umie konstruować odcinek przystający do 

danego (2) 
• umie podzielić odcinek na połowy (3) 

• umie kreślić proste i odcinki równoległe 
przechodzące przez dany punkt (4) 

 

2. Kąty. • zna pojęcie kąta (2) 
• zna pojęcie miary kąta (2) 
• zna rodzaje kątów (2-3) 
• umie konstruować kąt przystający do danego 

(2) 
• zna nazwy kątów utworzonych przez dwie 

przecinające się proste oraz kątów utworzonych 
pomiędzy dwiema prostymi równoległymi 
przeciętymi trzecia prostą i związki pomiędzy 
nimi (2-3) 

• umie obliczyć miary kątów przyległych 
(wierzchołkowych, odpowiadających, 
naprzemianległych), gdy dana jest miara 
jednego z nich (3) 

• umie kreślić geometryczną sumę i różnicę kątów (4) 
• umie obliczać na podstawie rysunku miary kątów (4) 
• umie rozwiązywać zadania tekstowe dotyczące kątów 

(4-6)                                                                       

3. Trójkąty. • zna pojęcie wielokąta (2) 
• zna sumę miar kątów wewnętrznych trójkąta (2) 
• umie kreślić poszczególne rodzaje trójkątów (2-

3) 
• umie obliczać na podstawie rysunku miary 

kątów w trójkącie (3-4) 

• zna warunek istnienia trójkąta (4) 
• rozumie zasadę klasyfikacji trójkątów (4) 
• umie klasyfikować trójkąty ze względu na boki i kąty 

(4) 
• umie stosować zależności między bokami i kątami w 

trójkącie podczas rozwiązywania zadań tekstowych 
(4-6) 

4. Przystawanie 
trójkątów. 

• zna definicję figur przystających (2) 
• zna cechy przystawania trójkątów (3) 
• umie wskazać figury przystające (2) 
• umie konstruować trójkąt o danych trzech 

bokach (3) 
• umie rozpoznawać trójkąty przystające (3-4) 
 

• umie konstruować trójkąt o danych dwóch bokach i 
kącie między nimi zawartym (4) 

• umie konstruować trójkąt, gdy dany jest bok i dwa 
kąty do niego przyległe (5) 

• umie rozwiązywać zadania konstrukcyjne z 
wykorzystaniem własności trójkątów (5-6) 

• umie uzasadniać przystawanie trójkątów (4-5) 

5. Czworokąty. • zna definicję prostokąta i kwadratu (2) 
• zna definicję trapezu, równoległoboku i rombu 

(3) 
• umie rozróżniać poszczególne rodzaje 

czworokątów (2) 
• umie podać własności czworokątów (3) 
• umie rysować przekątne (2) 
• umie rysować wysokości czworokątów (2-3) 
• umie obliczać miary kątów w  poznanych 

czworokątach (3) 

• rozumie zasadę klasyfikacji czworokątów (4) 
• umie klasyfikować czworokąty ze względu na boki i 

kąty (4) 
• umie stosować własności czworokątów do 

rozwiązywania zadań  
  (4-6) 

6. Pole prostokąta. 
Jednostki pola. 

• zna jednostki miary pola (2) 
• zna zależności pomiędzy jednostkami pola (2-

3) 
• umie zamieniać jednostki (3) 
• zna wzór na pole prostokąta (2) 
• zna wzór na pole kwadratu (2) 
• umie obliczać pole prostokąta, którego boki są 

wyrażone w tych samych jednostkach (2) i 

• umie zamieniać jednostki (4) 
• umie rozwiązywać trudniejsze zadania dotyczące 

pola prostokąta 
  (4-5) 



różnych jednostkach (3) 
7. Pola wielokątów. • zna wzory na obliczanie pól powierzchni 

wielokątów (2) 
• umie obliczać pola wielokątów (2) 

• umie rozwiązywać zadania tekstowe związane z 
obliczaniem pól i obwodów wielokątów na 
płaszczyźnie (4-5) 

• umie obliczać pola wielokątów (4-6) 
8. Układ 
współrzędnych. 

• umie narysować układ współrzędnych (2)  
• zna pojęcie układu współrzędnych (2) 
• umie odczytać współrzędne punktów (2) 
• umie zaznaczyć punkty o danych 

współrzędnych (2) 
• umie rysować odcinki w układzie 

współrzędnych (2) 
• umie rysować wielokąty w układzie 

współrzędnych (3) 
• umie obliczyć długość odcinka równoległego do 

jednej z osi układu współrzędnych (3) 

• umie rozwiązywać zadania tekstowe związane z 
obliczaniem pól i obwodów wielokątów w układzie 
współrzędnych (4-5) 

• umie wyznaczyć współrzędne brakujących 
wierzchołków prostokąta, równoległoboku i trójkąta 
(4) 

 

DZIAŁ 4. WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE 
1. Do czego służą 
wyrażenia 
algebraiczne? 

• zna pojęcie wyrażenia algebraicznego (2) 
• rozumie zasadę nazywania wyrażeń 

algebraicznych (3) 
• umie budować proste wyrażenia algebraiczne 

(2) 
• umie rozróżnić pojęcia: suma, różnica, iloczyn, 

iloraz (2) 
• umie budować i odczytywać wyrażenia 

algebraiczne (2-3) 

• umie budować i odczytywać wyrażenia o konstrukcji 
wielodziałaniowej (4-5) 

2. Wartości liczbowe 
wyrażeń 
algebraicznych. 

• umie obliczyć wartość liczbową wyrażenia bez 
jego przekształcenia dla zmiennych 
wymiernych (2-3) 

• umie określić dziedzinę wyrażenia wymiernego (6) 
 

3. Jednomiany. • zna pojęcie jednomianu (2) 
• zna pojęcie jednomianów podobnych (2) 
• umie porządkować jednomiany (2-3) 
• umie określić współczynniki liczbowe 

jednomianu (2) 
• umie rozpoznać jednomiany podobne (2) 

• umie zapisywać warunki zadania w postaci 
jednomianu (4-6) 

 

4. Sumy algebraiczne. • zna pojęcie sumy algebraicznej (2) 
• zna pojęcie wyrazów podobnych (2) 
• rozumie zasadę przeprowadzania redukcji 

wyrazów podobnych (3) 
• umie odczytać wyrazy sumy algebraicznej (2) 
• umie wskazać współczynniki sumy 

algebraicznej (2) 
• umie wyodrębnić wyrazy podobne (2) 
• umie zredukować wyrazy podobne (2-3) 

• umie obliczyć sumę algebraiczną znając jej wartość 
dla podanych wartości występujących w niej 
zmiennych (5)  

• umie zapisywać warunki zadania w postaci sumy 
algebraicznej (4-6) 

 

5. Dodawanie 
i odejmowanie sum 
algebraicznych. 

• umie opuścić nawiasy (3) 
• umie zredukować wyrazy podobne (2-3) 
• umie rozpoznawać sumy algebraiczne 

przeciwne (3) 
• umie obliczyć wartość liczbową wyrażenia dla 

zmiennych wymiernych po przekształceniu do 
postaci dogodnej do obliczeń (3) 

• umie obliczyć wartość liczbową wyrażenia dla 
zmiennych wymiernych po przekształceniu do postaci 
dogodnej do obliczeń 

  (4-5) 

• umie wstawić nawiasy w sumie algebraicznej tak, by 
wyrażenie spełniało podany warunek (5) 

• umie stosować dodawanie i odejmowanie sum 
algebraicznych w zadaniach tekstowych (5-6) 

6. Mnożenie 
jednomianów przez 
sumy algebraiczne. 

• umie przemnożyć każdy wyraz sumy 
algebraicznej przez liczbę (2) 

• umie przemnożyć każdy wyraz sumy 
algebraicznej przez jednomian (3) 

• umie obliczyć wartość liczbową wyrażenia dla 
zmiennych wymiernych po przekształceniu do 
postaci dogodnej do obliczeń (3) 

• umie podzielić sumę algebraiczną przez liczbę 
wymierną (3) 

• umie zinterpretować geometrycznie iloczyn sumy 
algebraicznej przez jednomian (5)  

• umie mnożyć sumy algebraiczne przez sumy 
algebraiczne (6) 

• umie obliczyć wartość wyrażenia dla zmiennych 
wymiernych po przekształceniu do postaci dogodnej 
do obliczeń (4-5) 

• umie stosować mnożenie jednomianów przez sumy 
algebraiczne w zadaniach tekstowych (5-6)  

7. Wyłączanie 
wspólnego czynnika 

• umie wyłączyć wspólny czynnik (liczbę) przed 
nawias (3) 

• umie wyłączyć wspólny czynnik (jednomian) przed 
nawias (4-5) 



przed nawias. • umie zapisać sumę w postaci iloczynu (3) • umie zapisać sumę w postaci iloczynu (4-5) 
• umie stosować wyłączanie wspólnego czynnika w 

zadaniach na dowodzenie (6) 
 

DZIAŁ 5. RÓWNANIA I NIERÓWNOŚCI 
1. Do czego służą 
równania? 

• zna pojęcie równania (2) 
• umie zapisać zadanie w postaci równania (2-

3) 

• umie zapisać zadanie w postaci równania (4-5) 
• umie zapisać problem w postaci równania (6) 

2. Liczby spełniające 
równania. 

• zna pojęcie rozwiązania równania (2) 
• zna pojęcia: równania równoważne, 

tożsamościowe, sprzeczne (3) 
• rozumie pojęcie rozwiązania równania (2) 
• umie sprawdzić, czy dana liczba spełnia 

równanie (2) 
• umie rozpoznać równania równoważne (3) 
• umie zbudować równanie o podanym 

rozwiązaniu (3) 

• umie zbudować równanie o podanym rozwiązaniu (4) 
• wyszukuje wśród równań z wartością bezwzględną 

równania sprzeczne (4-5) 
 

3. Rozwiązywanie 
równań. 

• zna metodę równań równoważnych (2-3) 
• umie stosować metodę równań 

równoważnych (2-3) 
• umie rozwiązywać równania posiadające 

jeden pierwiastek, równania sprzeczne i 
tożsamościowe (2 -3) 

• umie rozwiązywać równania bez stosowania 
przekształceń na wyrażeniach algebraicznych 
(2) 

• umie rozwiązywać równania z zastosowaniem 
prostych przekształceń na wyrażeniach 
algebraicznych (3) 

• umie stosować metodę równań równoważnych (4) 
• umie rozwiązywać równania posiadające jeden 

pierwiastek, równania sprzeczne i tożsamościowe (4-5) 
• umie rozwiązywać równania z zastosowaniem 

przekształceń na wyrażeniach algebraicznych (4-5) 
 

4. Zadania tekstowe. • podejmuje próby rozwiązywania prostych 
zadań z treścią na zastosowanie równań (2-3) 

 

• umie analizować treść zadania o prostej konstrukcji (4) 
• umie wyrazić treść zadania za pomocą równania (4-6) 
• umie rozwiązać zadanie tekstowe za pomocą równania 

i sprawdzić poprawność rozwiązania (4-6) 
• umie rozwiązać zadanie tekstowe za pomocą równania 

(5-6) 
5. Procenty w 
zadaniach tekstowych. 

 • umie wyrazić treść zadania z procentami za pomocą 
równania (4-6) 

• umie rozwiązać zadanie tekstowe z procentami za 
pomocą równania i sprawdzić (4-6) 

6. Nierówności. • zna pojęcie nierówności i jej rozwiązania  
• rozumie pojęcie rozwiązania nierówności  
• umie sprawdzić, czy dana liczba spełnia 

nierówność  
• umie rozpoznać nierówności równoważne  
• umie rozwiązywać nierówności bez 

stosowania przekształceń na wyrażeniach 
algebraicznych 

• umie rozwiązywać nierówności z 
zastosowaniem prostych przekształceń na 
wyrażeniach algebraicznych  

• umie przedstawić zbiór rozwiązań 
nierówności na osi liczbowej 

• umie rozwiązywać nierówności z zastosowaniem 
przekształceń na wyrażeniach algebraicznych 

• umie zapisać zbiór rozwiązań w postaci przedziału 
• umie wyrazić treść zadania za pomocą nierówności  
• umie rozwiązać zadanie tekstowe za pomocą 

nierówności  

7. Przekształcanie 
wzorów. 

• przekształca proste wzory (np. na prędkość w 
ruchu jednostajnym prostoliniowym) (2-3) 

• umie przekształcać wzory, w tym fizyczne i 
geometryczne (4-5) 

• umie wyznaczyć ze wzoru określoną wielkość (4-6) 

 

DZIAŁ 6. PROPORCJONALNOŚĆ 
1. Proporcje • zna pojęcie proporcji i jej własności (2-3) 

• umie podać przykłady proporcji (2) 
• umie rozwiązywać równania w postaci 

proporcji (2-3) 

• umie wyrazić treść zadania za pomocą proporcji (4-6) 
• umie rozwiązać zadanie tekstowe za pomocą proporcji 

(4-6) 
• umie rozwiązywać trudniejsze równania zapisane w 

postaci proporcji (4-5) 
2. Wielkości wprost • rozumie pojęcie proporcjonalności prostej (3) • umie rozwiązywać zadania tekstowe związane z 



proporcjonalne. • umie rozpoznawać wielkości wprost 
proporcjonalne (3) 

 

wielkościami wprost proporcjonalnymi (4-5) 
• umie rozwiązywać trudniejsze zadania tekstowe 

związane z wielkościami wprost proporcjonalnymi (5-6) 

3. Wielkości odwrotnie 
proporcjonalne. 

 

• zna pojęcie proporcjonalności odwrotnej (3) 
• umie rozpoznawać wielkości odwrotnie 

proporcjonalne (3) 

• umie rozwiązywać zadania tekstowe związane z 
wielkościami odwrotnie proporcjonalnymi (4-5) 

• umie rozwiązywać zadania tekstowe związane z 
wielkościami odwrotnie proporcjonalnymi (5-6) 

 

4. Powtórzenie – 
rozwiązywanie zadań 
dotyczących wielkości 
wprost i odwrotnie 
proporcjonalnych. 

• umie rozpoznać wielkości wprost 
proporcjonalne i odwrotnie proporcjonalne w 
różnych sytuacjach (3) 

• rozumie różnice pomiędzy wielkościami 
wprost- i odwrotnie proporcjonalnymi (3) 

• umie rozwiązywać zadania tekstowe wykorzystując 
wiedzę na temat  wielkości wprost i odwrotnie 
proporcjonalnych (4-6) 

 

 

DZIAŁ 7. SYMETRIE 
1. Symetria względem 
prostej. 

• zna pojęcie punktów symetrycznych 
względem prostej (2) 

• umie rozpoznawać figury symetryczne 
względem prostej (2) 

• umie określić własności punktów 
symetrycznych (3) 

• umie rozwiązywać zadania tekstowe związane z 
symetrią względem prostej (4-6) 

2. Rysowanie figur 
symetrycznych 
względem prostej. 

• zna pojęcie figur symetrycznych względem 
prostej (2) 

• umie wykreślić punkt symetryczny do danego 
(2) 

• umie rysować figury w symetrii osiowej, gdy 
figura i oś: 
-nie mają punktów wspólnych (2) 
-mają punkty wspólne (3) 

• umie wykreślić oś symetrii, względem której 
punkty są symetryczne (3) 

• umie wykreślić oś symetrii, względem której figury są 
symetryczne (4) 

• stosuje własności punktów symetrycznych w zadaniach 
(4-6) 

3. Oś symetrii figury. • zna pojęcie osi symetrii figury (2) 
• rozumie pojęcie figury osiowosymetrycznej (3) 
• umie podać przykłady figur, które mają oś 

symetrii (2) 
• umie narysować oś symetrii figury (3) 

• umie wskazać wszystkie osie symetrii figury (4) 
• rysuje figury posiadające więcej niż jedną oś symetrii 

(4-6) 

4. Symetralna odcinka. • zna pojęcie symetralnej odcinka (2) 
• rozumie pojęcie symetralnej odcinka i jej 

własności (3) 
• umie konstruować symetralną odcinka (2) 
• umie konstrukcyjnie znajdować środek 

odcinka (2) 

• umie dzielić odcinek na 2n równych części (4) 
• umie wykorzystać własności symetralnej odcinka w 

zadaniach (5-6) 

5. Dwusieczna kąta. • zna pojęcie dwusiecznej kąta i jej własności 
(2-3) 

• rozumie pojęcie dwusiecznej kąta i jej 
własności (2-3) 

• umie konstruować dwusieczną kąta (2) 

• umie dzielić kąt na 2n równych części (4) 
• umie wykorzystać własności dwusiecznej kąta w 

zadaniach (5-6) 
• umie konstruować kąty o miarach 30º, 60º i 45º (5-6) 

6. Symetria względem 
punktu. 

• zna pojęcie punktów symetrycznych 
względem punktu (2) 

• umie rozpoznawać figury symetryczne 
względem punktu (2) 

• umie wykreślić punkt symetryczny do danego 
(2) 

• umie rysować figury w symetrii środkowej, 
gdy środek symetrii: 
-nie należy do figury (2) 
-należy do figury (3) 

• umie wykreślić środek symetrii, względem 
którego punkty są symetryczne (3) 

• umie podać własności punktów 
symetrycznych (3) 

• umie wykreślić środek symetrii, względem którego 
figury są symetryczne (4) 

• umie znaleźć obraz figury w złożeniu symetrii 
środkowych (5-6) 

• umie stosować własności punktów symetrycznych w 
zadaniach (4-6) 

7. Środek symetrii • zna pojęcie środka symetrii figury (3) 
• umie podać przykłady figur, które mają środek 

• umie rysować figury posiadające więcej niż jeden 
środek symetrii (4) 



figury. symetrii (3) 
• umie rysować figury posiadające środek 

symetrii (3) 
• umie wskazać środek symetrii figury (3) 
• umie wyznaczyć środek symetrii odcinka (3) 

• umie podawać przykłady figur będących jednocześnie 
osiowo- i środkowosymetrycznymi lub mających jedną 
z tych cech (4) 

• umie stosować własności figur 
środkowosymetrycznych w zadaniach (4-6) 

8. Symetrie w układzie 
współrzędnych. 

• umie odnaleźć punkty symetryczne względem 
osi oraz początku układu współrzędnych (2-3) 

• umie zapisać współrzędne punktów 
symetrycznych względem osi oraz początku 
układu współrzędnych (3) 

• umie zastosować równania do wyznaczania 
współrzędnych punktów symetrycznych względem osi 
oraz początku układu współrzędnych (4-5) 

• umie wyznaczać współrzędne wierzchołków 
wielokątów będących środkowo- lub 
osiowosymetrycznymi (4-6) 

 
 

DZIAŁ 8. Twierdzenie Pitagorasa 
 

1. Twierdzenie 
Pitagorasa. 

• zna twierdzenie Pitagorasa (2) 
• rozumie potrzebę stosowania twierdzenia 

Pitagorasa (2) 
• umie obliczyć długość przeciwprostokątnej 

na podstawie twierdzenia Pitagorasa (2) 
• umie obliczyć długości przyprostokątnych 

na podstawie twierdzenia Pitagorasa (3) 

• rozumie konstrukcję odcinka o długości wyrażonej 
liczbą niewymierną (4) 

• umie konstruować odcinek o długości wyrażonej liczbą 
niewymierną (4-5) 

• umie konstruować kwadraty o polu równym sumie pól 
danych kwadratów (6) 

• umie uzasadnić twierdzenie Pitagorasa (6) 
2. Twierdzenie odwrotne 
do twierdzenia 
Pitagorasa. 

• zna twierdzenie odwrotne do twierdzenia 
Pitagorasa (2) 

• rozumie potrzebę stosowania twierdzenia 
odwrotnego do twierdzenia Pitagorasa (2) 

• umie sprawdzić, czy trójkąt o danych 
bokach jest prostokątny (2-3) 

 

• umie sprawdzić, czy trójkąt o danych bokach jest 
prostokątny (4) 

• umie stosować twierdzenie odwrotne do twierdzenia 
Pitagorasa w zadaniach tekstowych (4-5) 

• umie określić rodzaj trójkąta znając jego boki (6) 

3. Zastosowania 
twierdzenia Pitagorasa. 

• umie wskazać trójkąt prostokątny w figurze 
(2) 

• umie stosować twierdzenie Pitagorasa w 
prostych zadaniach o trójkątach, 
prostokątach, trapezach, rombach (2-3) 

• umie stosować twierdzenie Pitagorasa w zadaniach  
   o trójkątach, prostokątach, trapezach, rombach (4-5) 

• umie stosować twierdzenie Pitagorasa w zadaniach 
rachunkowych i konstrukcyjnych (4-5) 

 

4. Twierdzenie 
Pitagorasa w układzie 
współrzędnych. 

• umie odczytać odległość między dwoma 
punktami o równych odciętych lub rzędnych 
(2) 

• umie wyznaczyć odległość między dwoma 
punktami, których współrzędne wyrażone 
są liczbami całkowitymi (2) 

 

• umie obliczyć długości boków wielokąta leżącego w 
układzie współrzędnych (4) 

• umie sprawdzić, czy trójkąt leżący w układzie 
współrzędnych jest prostokątny (4-5) 

• umie sprawdzić, czy punkty leżą na okręgu lub w kole 
umieszczonym w układzie współrzędnych (4-5) 

5. Przekątna kwadratu.  

Wysokość trójkąta 
równobocznego. 

• zna wzór na obliczanie długości przekątnej 
kwadratu (2) 

• zna wzór na obliczanie długości wysokości 
trójkąta równobocznego (2) 

• zna wzór na obliczanie pola trójkąta 
równobocznego (3) 

• umie wyprowadzić wzór na obliczanie 
długości przekątnej kwadratu (3) 

• umie obliczyć długość przekątnej kwadratu, 
znając jego bok (2-3) 

• umie obliczyć wysokość lub pole trójkąta 
równobocznego, znając jego bok (3) 

• umie obliczyć długość boku lub pole 
kwadratu, znając jego przekątną (3) 

• umie rozwiązać zadanie tekstowe związane 
z przekątną kwadratu i wysokością trójkąta 
równobocznego (3) 

• umie wyprowadzić wzór na obliczanie długości 
wysokości trójkąta równobocznego (4) 

• umie obliczyć wysokość lub pole trójkąta 
równobocznego, znając jego bok (4) 

• umie obliczyć długość boku lub pole kwadratu, znając 
jego przekątną (4) 

• umie obliczyć długość boku lub pole trójkąta 
równobocznego, znając jego wysokość (4-5) 

• umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z 
przekątną kwadratu i wysokością trójkąta 
równobocznego (4-6) 
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KATALOG WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE 
SZKOLNE – klasa 1 
K − dopuszczający D − bardzo dobry 
P − dostateczny W − celujący 
R − dobry 
 

Stopień Poziom wymagań  
6  
 

5  4  3  2   
 

 
      Wymagania konieczne określają: wiadomości i umiejętności, które 

umożliwiają uczniowi świadome korzystanie z lekcji i wykonywanie 
prostych zadań z życia codziennego. 

K 

 Wymagania podstawowe określają: wiadomości i umiejętności sto-
sunkowo łatwe do opanowania, użyteczne w życiu codziennym i ab-
solutnie niezbędne do kontynuowania nauki na wyższym poziomie. 

K ∪ P 

  Wymagania rozszerzające określają: wiadomości i umiejętności 
średnio trudne, wspierające tematy podstawowe, rozwijane na 
wyższym etapie kształcenia. 

K ∪ P ∪ R 

   Wymagania dopełniające określają: wiadomości i umiejętności zło-
żone lub o charakterze problemowym. K ∪ P ∪ R ∪ D 

    
Wymagania wykraczające określają: wiadomości i umiejętności 
spoza podstawy programowej, często związane ze szczególnymi 
zainteresowaniami ucznia z danej dziedziny. 

K ∪ P ∪ R ∪ D ∪ W 
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WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE KLASA I 
 
 

I. UŁAMKI ZWYKŁE I DZESIĘTNE 

Stopień Umiejętności 
6 5 4 3 2 

     • Rozpoznaje ułamki właściwe i niewłaściwe. 
• Rozszerza ułamek zwykły. 
• Skraca ułamek zwykły. 
• Zapisuje ułamek niewłaściwy w postaci liczby mieszanej. 
• Sprowadza dwa ułamki do wspólnego mianownika. 
• Porównuje ułamki zwykłe o jednakowych mianownikach. 
• Stosuje do ułamków porównywanie różnicowe i ilorazowe. 
• Dodaje i odejmuje ułamki zwykłe w wyrażeniach dwuargumentowych. 
• Mnoży ułamki zwykłe w wyrażeniach dwuargumentowych. 
• W zbiorze liczb wskazuje liczby odwrotne. 
• Dzieli ułamki zwykłe w wyrażeniach dwuargumentowych. 
• Zamienia ułamek dziesiętny na zwykły i odwrotnie oraz przybliża je z określoną dokładnością. 
• Dodaje i odejmuje ułamki dziesiętne sposobem pisemnym. 
• Mnoży ułamki dziesiętne sposobem pisemnym. 
• Wykonuje działanie dwuargumentowe na ułamkach zwykłych i dziesiętnych. 
• Stosuje kolejność wykonywania działań przy obliczaniu wartości wyrażenia złożonego z co najwyżej 
trzech działań. 
• Zapisuje działania sformułowane słownie. 
• Podaje przybliżenia dziesiętne liczb. Szacuje wyniki. 
• Oblicza ułamek z liczby i stosuje ten typ obliczeń w zadaniach praktycznych. 

 • Porównuje ułamki zwykłe o jednakowych licznikach i różnych mianownikach. 
• Sprowadza ułamki zwykłe do najmniejszego wspólnego mianownika. 
• Dodaje i odejmuje ułamki zwykłe w wyrażeniach kilkuargumentowych. 
• Mnoży więcej niż dwa ułamki zwykłe. 
• Znajduje liczbę odwrotną do danej. 
• Oblicza wartość wyrażenia zawierającego więcej niż trzy działania arytmetyczne. 
• Zamienia dowolny ułamek dziesiętny na zwykły i odwrotnie. 
• Dodaje i odejmuje więcej niż dwa ułamki dziesiętne. 
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Stopień Umiejętności 
6 5 4 3     

 
 
 
 

 

2 
 
 
 
 

 
    • Sprowadza więcej niż dwa ułamki zwykłe do wspólnego mianownika.       
• Dobiera najdogodniejszą metodę porównywania ułamków zwykłych.           
• Oblicza liczbę na podstawie jej ułamka.                                                 
• Oblicza, jaką częścią jednej liczby jest druga liczba.                                  
• Porównuje ułamek zwykły i dziesiętny.                                                     
• Wskazuje okresy rozwinięć dziesiętnych nieskończonych okresowych.          
• Oblicza niewiadomy składnik, odjemnik, odjemną, dzielnik, dzielną, czynnik.  
• Rozwiązuje zadania praktyczne prowadzące do porównywania różnicowego i ilorazowego, obliczania ułamka z liczby, 
liczby na podstawie jej ułamka oraz wartości wyrażenia. 

 • Porządkuje zbiory liczb zawierające ułamki zwykłe i dziesiętne dowolną metodą.        
• Wstawia nawiasy w wyrażeniu tak, by otrzymać równość.                
• Zamienia jednostki, np. długości, masy.                                                  
• Wybiera ze zbioru ułamków zwykłych te, które mają rozwinięcie dziesiętne skończone lub nieskończone okresowe.                                                  
• Rozwiązuje zadania złożone lub problemowe zadania tekstowe, m.in. z zastosowaniem obliczeń na ułamkach.                                                

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
• Buduje kwadrat magiczny z wykorzystaniem ułamków.                                                                      
• Wyjaśnia, kiedy nie można zamienić ułamka zwykłego na ułamek dziesiętny skończony.                                                                                           
• Oblicza wartość wyrażenia zawierającego ułamek wielopiętrowy.                

• Zamienia ułamek okresowy na zwykły.                                                                                 
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II. PROCENTY 
Stopień Umiejętności 

6 5 4 3 2  
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

• Zapisuje ułamki o mianownikach np. 100, 25, 4 w postaci procentów.        

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

• Zapisuje procent wyrażony liczbą całkowitą w postaci ułamka.                   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

• Odczytuje i zaznacza wskazany procent pola figury (25%, 50%).                                         

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

• Stosuje algorytm obliczania procentu danej liczby całkowitej, wykorzystując również kalkulator.                                                                       

 
 

 
 

 
 

 
 

 • Zamienia każdą liczbę na procent.                                                           

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

• Zamienia procenty na liczbę.                                                                  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

• Odczytuje  i zaznacza wskazany procent figury (20%, 25%, 50%, 75%).                         

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

• Stosuje obliczanie procentu danej wielkości w zadaniach praktycznych (np. dotyczące ceny).                                                                                             

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

• Stosuje wybrany algorytm obliczania liczby na podstawie danego jej procentu.                                                                                        

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

• Stosuje wybrany algorytm obliczania, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba.                                                                                     

 
 

 
 

 
 

 • Zaznacza dowolny procent figury.                                                            

 
 

 
 

 
 

 
 

• Odczytuje, jaki procent figury jest zaznaczony − złożone przypadki.                               

 
 

 
 

 
 

 
 

• Oblicza liczbę na podstawie danego jej procentu oraz jakim procentem jednej liczby jest druga liczba.                                                             

 
 

 
 

 
 

 
 

• Rozwiązuje typowe zadania tekstowe dotyczące obliczeń procentowych – obniżki, podwyżki, oprocentowanie lokat 
i kredytów, stężenia procentowe, próby złota i srebra. 

 
 

 
 

 
 

 
 

• Stosuje wzór na odsetki od kapitału (bez jego przekształcania) przy dowolnej lokacie terminowej.                                                                            

 
 

 
 

 • Stosuje podstawowe obliczenia procentowe w zadaniach złożonych, problemach.                                                                                         

 
 

 
 

 
 

• Stosuje w sytuacjach praktycznych wzór na kapitalizację odsetek.                

 
 

 • Zdobyte wiadomości stosuje w praktyce np. potrafi efektywnie oszacować oprocentowania w różnych bankach, 
określić stężenie roztworu.                                       

 
 

 
 

• Swobodnie stosuje pojęcie promila w zadaniach praktycznych z zakresu jubilerstwa.                                                   

 
 

 
 

• Stosuje w sytuacjach praktycznych wzór na procent składany.                     
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III. FIGURY PŁASKIE, 
 ICH WŁASNOŚCI, OBWODY  I  POLA 
 

Stopień Umiejętności 

6 5 4 3 2  
  

 
    • Wskazuje i nazywa podstawowe figury geometryczne.                               

• Mierzy odcinki.                                                                                     
• Rozróżnia rodzaje kątów i mierzy kąty ostre i rozwarte.                                                                        
• Rozróżnia kąty: wierzchołkowe, przyległe, naprzeciwległe i odpowiadające. 
• Rozróżnia i nazywa trójkąty ze względu na boki i kąty.                                
• Stosuje twierdzenie o sumie miar kątów wewnętrznych trójkąta.                                     
• Rozróżnia czworokąty.                                  
• Wskazuje trójkąty przystające.                                                       
• Stosuje podstawowe jednostki pola powierzchni. 
• Oblicza pole, zliczając kwadraty jednostkowe. 
• Rysuje wysokości w trójkącie. 
• Oblicza obwody trójkątów i czworokątów. 
• Oblicza pola: trójkąta, kwadratu, prostokąta, równoległoboku, trapezu, korzystając ze wzorów bez ich przekształcania. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

• Rysuje proste oraz odcinki prostopadłe i równoległe.                               
• Rysuje trójkąty i czworokąty. 
• Rozróżnia kąt zewnętrzny i wewnętrzny. Nazywa boki trójkąta prostokątnego.  
• Wymienia podstawowe własności czworokątów. Stosuje twierdzenie o sumie miar kątów wewnętrznych czworokąta.                                                             
• Rysuje okrąg o podanej średnicy. Określa pojęcia: promień, średnica, cięciwa.                                                                                               
• Symbolicznie zapisuje przystawanie trójkątów. Sprawdza, czy dwa trójkąty są przystające, korzystając z cech przystawania.                                            
• Oblicza pole rombu, gdy dane są jego przekątne. 
• Rozwiązuje zadania o treściach praktycznych z wykorzystaniem poznanych wzorów na pola i obwody figur płaskich.                                                            

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 • Rysuje figury w skali.                                                                            
• Rozróżnia kąty: wklęsłe i wypukłe.                                                                            
• Rozwiązuje zadania z wykorzystaniem własności trójkątów i czworokątów.                   
• Wymienia własności trójkątów przystających.                                           
• Rozwiązuje zadania dotyczące różnego położenia prostych i punktów na płaszczyźnie.                                          

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  Stopień Umiejętności 

6 5 4 3 2  
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

• Rozwiązuje zadania z wykorzystaniem wszystkich własności poznanych wielokątów. 
• Rozwiązuje zadania z wykorzystaniem własności figur przystających.           
• Określa własności wielokątów foremnych. 
• Stosuje biegle przekształcanie wzorów w rozwiązywaniu zadań tekstowych. 
• Rozwiązuje zadania dotyczące pól i obwodów różnych wielokątów, przekształcając wzory na pola, a także z 
wykorzystaniem np. obliczeń procentowych. 

• Wyprowadza wzory na obwody i pola wielokątów.                                           Wykorzystuje wiadomości i 
umiejętności w nowej sytuacji, np. z wykorzystaniem własności figur płaskich, obliczeń procentowych, 
przekształcaniem wyrażeń, skali, szacowania...                                                                
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IV. LICZBY WYMIERNE 
Stopień Umiejętności 

6 5 4 3 2  
  

 
 
 

  
 

 
 

• Zaznacza liczby całkowite na osi liczbowej.                                            

 
 

 
 

 
 

 
 

• Znajduje liczbę przeciwną do danej.                                                        

 
 

 
 

 
 

 
 

• Porównuje dwie liczby całkowite.                                                          

 
 

 
 

 
 

 
 

• Dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli liczby całkowite. 
 
 

 
 

 
 

 
 

• Wskazuje kolejność wykonywania działań w wyrażeniu. 

 
 

 
 

 
 

 
 

• Oblicza wartość niezłożonego wyrażenia arytmetycznego w zbiorze liczb całkowitych. 

 
 

 
 

 
 

 
 

• Zapisuje iloczyn jednakowych czynników w postaci potęgi i odwrotnie. 

 
 

 
 

 
 

 
 

• Oblicza pierwiastki II i III stopnia z tych liczb naturalnych, które są liczbami naturalnymi. 

 
 

 
 

 
 

 • Zaznacza na osi liczby wymierne, gdy ma odpowiednio dostosowaną jednostkę. 

 
 

 
 

 
 

 
 

• Mnoży i dzieli w zbiorze liczb wymiernych. 

 
 

 
 

 
 

 
 

• Oblicza wartość niezłożonego wyrażenia arytmetycznego w zbiorze liczb wymiernych z uwzględnieniem 
kolejności działań. 

 
 

 
 

 
 

 
 

• Oblicza potęgi liczb wymiernych o wykładniku naturalnym. 

 
 

 
 

 
 

 
 

• Oblicza pierwiastki II i III stopnia z liczb wymiernych, które są liczbami wymiernymi. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

• Samodzielnie ustala jednostkę, by zaznaczyć podane liczby wymierne na osi liczbowej. 

 
 

 
 

• Porównuje liczby wymierne.                                          

 
 

 
 

• Dodaje i odejmuje liczby wymierne.            

 
 

 
 

• Mnoży i dzieli w zbiorze liczb wymiernych.  

 
 

 
 

Rozwiązuje zadania o treści praktycznej z zastosowaniem działań na liczbach wymiernych. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

• Oblicza wartość złożonego wyrażenia arytmetycznego z wykorzystaniem potęg i pierwiastków. 

 
 

 
 

 
 

• Rozwiązuje złożone zadania z wykorzystaniem działań na liczbach wymiernych. 

 • Rozwiązuje problemy z wykorzystaniem działań na liczbach wymiernych. 

• Odróżnia liczby wymierne od niewymiernych.  

 • Wykorzystuje kalkulator do szukania rozwinięć dziesiętnych liczb niewymiernych, obliczania potęg i 
pierwiastków. 

 • Zaokrągla liczby niewymierne.                                                                                
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V. WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE 
 
Stopień Umiejętności 
6 5 4 3 2 
     • Nazywa wyrażenie algebraiczne. 

• Zapisuje wyrażenie algebraiczne opisane słownie.                                                                  

• Odczytuje współczynniki liczbowe wyrazów sumy algebraicznej.                                

• Dodaje i odejmuje sumy algebraiczne.                                                   

• Redukuje wyrazy podobne o współczynnikach całkowitych.                        

• Mnoży sumę algebraiczną przez liczbę naturalną.                                       

• Oblicza wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych w  zbiorze liczb całkowitych.                                                                                     
 
 
 
 
 
 

• Redukuje wyrazy podobne o współczynnikach wymiernych. 

• Oblicza wartości liczbowe prostych wyrażeń algebraicznych w zbiorze liczb 
wymiernych. 

• Mnoży sumę algebraiczną przez liczbę całkowitą.                                       

• Wskazuje wspólny czynnik wśród wyrazów sumy.                                      

 • Zapisuje i nazywa złożone wyrażenie algebraiczne  (z kilkoma działaniami).                                                                             
• Mnoży sumę algebraiczną przez liczbę wymierną.                                      

• Wyłącza wspólny czynnik przed nawias. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Układa wyrażenie algebraiczne do reprezentacji graficznej, rysunkowej i 
odwrotnie. 

• Rozwiązuje zadanie tekstowe prowadzące do ułożenia wyrażenia 
algebraicznego. 

• Oblicza wartości liczbowe złożonych wyrażeń algebraicznych w zbiorze liczb 
wymiernych z uwzględnieniem obliczeń procentowych. 

 • Buduje wyrażenia algebraiczne, będące uogólnieniem cyklicznie powtarzającej 
się zależności między wielkościami. 

• Rozwiązuje zadania−problemy związane z układaniem wyrażeń algebraicznych i 
obliczaniem ich wartości. 
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VI. RÓWNANIA  
 

Stopień Umiejętności 
6 5 4 3  2  

      • Sprawdza, czy dana liczba całkowita jest pierwiastkiem równania. 

• Rozwiązuje proste zadania praktyczne z zastosowaniem równań na porównywanie różnicowe i ilorazowe.                                                                 

• Wymienia kilka liczb spełniających daną nierówność. 

• Sprawdza, czy dana liczba całkowita spełnia nierówność. 

• Właściwie używa znaków >, <, =, ≠≥≤ ,, . 
• Rozwiązuje równanie i nierówność, np. z występującymi po prawej i lewej stronie sumami algebraicznymi. 

• Oblicza stosunek dwóch wielkości wyrażonych tą samą jednostką.               

• Sprawdza prawdziwość prostej proporcji.                                                  

 
 
 
 
 
 

• Sprawdza, czy dana liczba wymierna jest pierwiastkiem równania. 

• Rozwiązuje równanie pierwszego  stopnia z jedną niewiadomą, np. zawierające nawiasy okrągłe.                                                                                

• Przedstawia za pomocą równania sytuację opisaną graficznie.                      

• Rozwiązuje typowe zadanie tekstowe z zastosowaniem równań, m.in. z uwzględnieniem wzorów na pola i obwody 
figur płaskich.                                                                                    

• Sprawdza, czy dana liczba wymierna spełnia nierówność.                            

• Rozwiązuje nierówność zawierającą np. nawiasy okrągłe.                            

• Przedstawia graficznie rozwiązanie nierówności na osi liczbowej.                

 
 
 
 
 
 
 

• Oblicza stosunek danych wielkości wyrażonych w różnych jednostkach. 

• Wskazuje w proporcji wyrazy skrajne i środkowe oraz stosuje warunek prawdziwości proporcji.                                                                          

• Rozwiązuje równanie w postaci proporcji. 

 
 
 
 
 

• Przekształca wzory, by wyznaczyć dowolną wielkość.                                    

• Rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem równań, uwzględniające obliczenia procentowe.                                                                                                   

• Rozwiązuje praktyczne zadania tekstowe z zastosowaniem nierówności.       

• Rozwiązuje równanie w postaci proporcji, zawierające np. nawiasy. 

 
 
 

• Stosuje poznane wiadomości umiejętności w złożonych, nietypowych sytuacjach zadaniowych lub 
problemach. 

 
 

SYMETRIE   VII      
 

Stopień  
Umiejętności 

6 5 4 3 2 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

• Rozpoznaje figury symetryczne względem prostej i względem punktu. 

• Znajduje punkty symetryczne względem prostej i względem punktu. 

• Rozpoznaje figury osiowosymetryczne i środkowosymetryczne. 

• Stosuje własności figur symetrycznych w elementarnych zadaniach. 
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 • Podaje przykłady figur symetrycznych względem prostej i względem punktu. 
• Rysuje figurę symetryczną do danej względem prostej, która nie ma  punktów wspólnych z tą figurą. 

• Rysuje figurę symetryczną do danej względem punktu, który nie należy do tej figury. 

• Podaje przykłady figur osiowosymetrycznych i środkowosymetrycznych. 

• Rysuje oś (osie) symetrii figury osiowosymetrycznej i wskazuje środek symetrii figury 
środkowosymetrycznej. 
• Odczytuje współrzędne punktów symetrycznych względem osi układu współrzędnych i początku 
układu współrzędnych. 

  • Stosuje własności figur symetrycznych w prostych zadaniach. 

 • Znajduje prostą (punkt), względem której (którego) punkty są  symetryczne. 
• Rysuje figurę symetryczną do danej względem prostej, która ma punkty wspólne z tą figurą. 

• Rysuje figurę symetryczną do danej względem punktu, który należy do tej figury. 
• Zapisuje współrzędne punktów symetrycznych względem osi i początku układu współrzędnych. 

• Określa własności figur symetrycznych względem prostej i punktu.  

• Określa liczbę osi symetrii figury i rozstrzyga, czy figura ma środek symetrii. 
  • Stosuje własności figur symetrycznych w zadaniach o podwyższonym stopniu trudności. 

 • Uzasadnia, że punkty są lub nie są symetryczne względem prostej (punktu). 

  • Rysuje figury, mające określoną liczbę osi symetrii lub środek symetrii. 

  • Wykorzystuje własności symetrii w złożonych zadaniach. 

 • Wykonuje konstrukcje figur symetrycznych względem prostej i względem punktu. 
• Wykorzystuje równania do wyznaczenia współrzędnych punktów symetrycznych (symetria osiowa i 
środkowa). 
• Wykorzystuje własności symetrii w zadaniach problemowych. 



11/11 

 

VIII. TWIERDZENIE PITAGORASA 
Stopień Umiejętności 
6 5 4 3 2  

      • Odczytuje współrzędne punktów zaznaczonych w układzie współrzędnych. 

• Zaznacza punkty w układzie współrzędnych, mając dane ich współrzędne. 

• Wskazuje trójkąty prostokątne w zbiorze trójkątów. 

• W trójkącie prostokątnym położonym dowolnie na płaszczyźnie wskazuje przyprostokątne i przeciwprostokątną. 

• Zapisuje symbolicznie tezę tw. Pitagorasa. 

• Oblicza długość przeciwprostokątnej, gdy dane są długości przyprostokątnych (liczby naturalne). 

• Rysuje trójkąt prostokątny.                        

 • Rysuje układ współrzędnych na płaszczyźnie i nazywa jego osie. 

• Wyodrębnia założenia i tezy w twierdzeniach. 

• Konstruuje trójkąt prostokątny, mając dane przyprostokątne. 

• Oblicza długość dowolnego boku trójkąta prostokątnego, znając dwie pozostałe długości. 

• Rozwiązuje proste zadania tekstowe z zastosowaniem twierdzenia Pitagorasa. 
 

 
 
 
 

• Dzieli dowolny wielokąt na trójkąty prostokątne. 

• W układzie współrzędnych dobiera tak trzeci wierzchołek, aby otrzymać trójkąt prostokątny. 

• Uzasadnia graficznie twierdzenie Pitagorasa. 

• Oblicza wysokość w dowolnym trójkącie prostokątnym. 

• Rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem twierdzenia Pitagorasa. 

 
 
 
 

• Konstruuje trójkąt prostokątny, mając długość przeciwprostokątnej i jednej 
 przyprostokątnej. 

• Stosuje twierdzenie Pitagorasa w zadaniach dotyczących czworokątów. 

• Rozwiązuje złożone zadania tekstowe z zastosowaniem twierdzenia Pitagorasa. 

 • Podaje tezę twierdzenia odwrotnego do tw. Pitagorasa. 

• Sprawdza algebraicznie, czy trójkąt jest prostokątny. 

• Odkrywa sposób znajdowania trójkątów pitagorejskich. 

• Rozwiązuje zadania−problemy z zastosowaniem twierdzenia Pitagorasa i twierdzenia odwrotnego.   
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KATALOG WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE – 
klasa 2 
 
I. LICZBY I DZIAŁANIA 

 
Stopień  

Umiejętności 
Uczeń: 6 5 4 3 2 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

• Zapisuje liczby z systemu dziesiętnego w zakresie 3000 w systemie rzymskim i odwrotnie. 

• Zaznacza na osi liczbowej liczby o danej wartości bezwzględnej. 
• Wskazuje podstawę i wykładnik potęgi. 

• Wskazuje potęgi o tym samym wykładniku lub podstawie. 

• Oblicza w pamięci potęgę o wykładniku naturalnym - potęgi liczb całkowitych i podstawowych 
ułamków. 
 
 
 
 

• Oblicza wartość dwuargumentowego wyrażenia arytmetycznego,  zawierającego potęgi o 
wykładniku naturalnym. 

• Stosuje regułę mnożenia lub dzielenia potęg o tym samym wykładniku. 

• Stosuje regułę mnożenia lub dzielenia potęg o tej samej podstawie. 

• Stosuje regułę potęgowania potęgi. 

• Przedstawia iloczyn i iloraz potęg o wykładniku naturalnym w postaci potęgi. 

• Przedstawia potęgę potęgi za pomocą potęgi. 

• Stosuje notację wykładniczą do przedstawiania bardzo dużych liczb. 

• Przekształca proste wyrażenia algebraiczne, np. z jedną zmienną, z zastosowaniem potęgowania. 

• Oblicza pierwiastek kwadratowy i sześcienny z danej liczby.  

• Określa przybliżoną wartość liczby, przedstawionej za pomocą pierwiastka drugiego lub trzeciego 
stopnia. 

• Podnosi do potęgi pierwiastek tego samego stopnia, co wykładnik potęgi.  

• Wykorzystuje kalkulator do potęgowania i pierwiastkowania. 

 • Porównuje liczby, zapisane w systemie rzymskim. 

• Oblicza wartość bezwzględną, potęgę i pierwiastek kwadratowy i sześcienny dowolnej liczby 
wymiernej. 

• Stosuje łącznie wzory, dotyczące mnożenia, dzielenia, potęgowania potęg i pierwiastków do 
obliczania wartości prostego wyrażenia. 

• Przedstawia potęgę w postaci iloczynu potęg lub ilorazu potęg, lub w postaci potęgi. 

• Wyraża za pomocą notacji wykładniczej podstawowe jednostki długości, pola, masy, objętości. 

• Wyłącza czynnik przed znak pierwiastka i włącza czynnik pod znak pierwiastka.  

• Oblicza pierwiastek z iloczynu i ilorazu. 

• Wskazuje liczbę najmniejszą i największą w zbiorze liczb, zawierającym pierwiastki. 

 • Podaje definicję potęgi i pierwiastka. 
• Stosuje łącznie wszystkie twierdzenia, dotyczące potęgowania i pierwiastkowania, obliczając 
wartości złożonych wyrażeń. 
• Rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem notacji wykładniczej. 
• Szacuje wartość pierwiastka lub potęgi. 

 • Porównuje wartości potęg lub pierwiastków. 

• Porządkuje w ciąg, np. rosnący, zbiór potęg lub pierwiastków. 

• Stosuje łącznie wszystkie twierdzenia, dotyczące potęgowania i pierwiastkowania, obliczając 
wartości złożonych wyrażeń. 
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• Usuwa niewymierność z mianownika. 

  • Rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem potęg i pierwiastków. 

 • Zapisuje wszystkie wzory z działu Liczby i działania oraz opisuje je poprawnym językiem 
matematycznym. 

• Oblicza wartości złożonych wyrażeń, wymagających usuwania niewymierności z mianownika. 

• Oszacowuje bez użycia kalkulatora wartości złożonych wyrażeń, zawierających działania na 
potęgach i pierwiastkach. 

• Rozwiązuje zadania-problemy, np. dotyczące znajdowania ostatniej cyfry liczby, przedstawionej w 
postaci potęgi. 

 
 
 
 
II. WŁASNOŚCI FIGUR PŁASKICH 
 

Stopień  
Umiejętności 

6 5 4 3 2 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

• Dzieli konstrukcyjnie odcinek i kąt na dwie równe części. 

• Wskazuje na rysunku kąty środkowe oraz łuki, na których są one oparte. 
 
 
 
 

• Rysuje kąt środkowy. 

• Wskazuje na rysunku proste styczne do okręgu i sieczne okręgu. 

• Rysuje styczną do okręgu oraz  sieczną. 

• Wskazuje na rysunku okrąg opisany na trójkącie i wpisany w trójkąt. 

• Rozróżnia i nazywa wielokąty foremne. 

 • Dzieli konstrukcyjnie odcinek i kąt na parzystą liczbę części. 

• Oblicza miarę kąta środkowego w zależności od długości łuku, na którym jest oparty. 
• Wykorzystuje własności kąta środkowego do rozwiązywania prostych zadań. 

• Określa wzajemne położenie prostej i okręgu. 

• Wymienia własności stycznej i siecznej na podstawie danego rysunku. 

• Opisuje okrąg na trójkącie i wpisuje okrąg w trójkąt. 

• Oblicza pole pierścienia kołowego i wycinka kołowego. 

• Rysuje wielokąty foremne i określa ich własności. 

 • Rozwiązuje zadania z zastosowaniem własności symetralnej odcinka i dwusiecznej kąta. 
• Definiuje kąt środkowy. 

• Konstruuje okrąg opisany na trójkącie oraz wpisany w trójkąt i opisuje te konstrukcje. 
• Stosuje zależność między wysokością trójkąta równobocznego a promieniami okręgów – wpisanego 
w trójkąt i opisanego na trójkącie. 

• Stosuje własności wielokątów foremnych do rozwiązywania zadań. 
 • Konstruuje styczną do okręgu i opisuje tę konstrukcję. 

• Rozwiązuje złożone zadania, dotyczące: symetralnej odcinka, dwusiecznej kąta, stycznej do okręgu, 
okręgu opisanego na trójkącie i wpisanego w trójkąt, kąta środkowego oraz wielokątów foremnych. 

 • Stosuje w sytuacjach problemowych poznane wiadomości i umiejętności, związane z pojęciami koła 
i okręgu. 
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III. RACHUNEK ALGEBRAICZNY 
 
 

Stopień  
Umiejętności 

6 5 4 3 2 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

• Rozpoznaje podstawowe wyrażenia algebraiczne. 

• Zapisuje elementarne wyrażenia algebraiczne. 
 
 
 
 

• Oblicza wartość liczbową prostych wyrażeń algebraicznych. 

• Rozróżnia wyrazy podobne i przeprowadza ich redukcję. 

• Wskazuje wyrazy sumy algebraicznej. 

• Dodaje i odejmuje sumy algebraiczne. 

• Mnoży jednomian przez sumę algebraiczną - proste przypadki. 

• Wyznacza wspólny czynnik wyrazów sumy algebraicznej. 

 • Nazywa i buduje wyrażenia algebraiczne.  

• Zapisuje treść zadania w postaci wyrażenia algebraicznego – proste przypadki. 

• Przekształca proste wyrażenia algebraiczne. 

• Stosuje prawo rozdzielności mnożenia względem dodawania do wyłączania wspólnego czynnika 
przed nawias. 

 • Nazywa i buduje złożone wyrażenia algebraiczne. 
• Doprowadza wyrażenie algebraiczne do najprostszej postaci. 
• Oblicza wartość liczbową złożonych wyrażeń algebraicznych.  

• Dodaje i odejmuje złożone sumy algebraiczne. 
• Przekształca złożone wyrażenia algebraiczne z zastosowaniem mnożenia sumy przez jednomian. 
• Wyłącza przed nawias największy wspólny czynnik wyrazów sumy algebraicznej. 

 • Rozwiązuje złożone zadania tekstowe z zastosowaniem poznanych przekształceń wyrażeń 
algebraicznych.  
• Mnoży dwie sumy algebraiczne. 

 • Stosuje w sytuacjach problemowych poznane wiadomości i umiejętności, związane z rachunkiem 
algebraicznym. 
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IV. RÓWNANIA, UKŁADY RÓWNAŃ         
 

Stopień  
Umiejętności 

6 5 4 3 2 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

• Rozpoznaje równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą. 

• Sprawdza, czy dana liczba spełnia równanie. 
 
 
 
 

• Rozwiązuje proste równania. 

• Sprawdza, czy dana para liczb jest rozwiązaniem układu dwóch równań z dwiema niewiadomymi. 

• Rozwiązuje proste układy równań metodą podstawiania i metodą przeciwnych współczynników. 

• Układa równanie lub układ równań do elementarnego zadania tekstowego. 

 • Rozwiązuje równania i układy równań, zawierające współczynniki całkowite i nawiasy okrągłe oraz 
sprawdza poprawność otrzymanego rozwiązania.  

• Rozwiązuje równania w postaci proporcji. 

• Przekształca nieskomplikowane wzory. 

• Rozpoznaje wielkości wprost i odwrotnie proporcjonalne. 

• Układa równanie lub układ równań, prowadzące do rozwiązania typowego zadania praktycznego i 
rozwiązuje je. 

 • Rozwiązuje równania i układy równań, zawierające współczynniki ułamkowe i nawiasy kwadratowe 
oraz sprawdza poprawność otrzymanego rozwiązania. 
• Przekształca wzory, stosując twierdzenia o równaniach równoważnych.  

• Stosuje własności wielkości wprost i odwrotnie proporcjonalnych w zadaniach tekstowych. 

• Określa zbiór rozwiązań układu równań. 

• Rozwiązuje zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności z zastosowaniem równań i 
układów równań. 

 • Rozwiązuje złożone równania i układy równań, zawierające m.in. potęgi i pierwiastki oraz sprawdza 
poprawność otrzymanego rozwiązania. 

 • Rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe z zastosowaniem równań i układów równań. 

• Dobiera równanie do danego równania w celu otrzymania układu równań o określonym zbiorze 
rozwiązań. 

 • Stosuje w sytuacjach problemowych poznane wiadomości i umiejętności, związane z 
rozwiązywaniem równań, nierówności i układów równań. 
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 SYMETRIE         
 

Stopień  
Umiejętności 

6 5 4 3 2 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

• Rozpoznaje figury symetryczne względem prostej i względem punktu. 

• Znajduje punkty symetryczne względem prostej i względem punktu. 

• Rozpoznaje figury osiowosymetryczne i środkowosymetryczne. 

• Stosuje własności figur symetrycznych w elementarnych zadaniach. 

 • Podaje przykłady figur symetrycznych względem prostej i względem punktu. 
• Rysuje figurę symetryczną do danej względem prostej, która nie ma  punktów wspólnych z tą figurą. 

• Rysuje figurę symetryczną do danej względem punktu, który nie należy do tej figury. 

• Podaje przykłady figur osiowosymetrycznych i środkowosymetrycznych. 

• Rysuje oś (osie) symetrii figury osiowosymetrycznej i wskazuje środek symetrii figury 
środkowosymetrycznej. 
• Odczytuje współrzędne punktów symetrycznych względem osi układu współrzędnych i początku 
układu współrzędnych. 

  • Stosuje własności figur symetrycznych w prostych zadaniach. 

 • Znajduje prostą (punkt), względem której (którego) punkty są  symetryczne. 
• Rysuje figurę symetryczną do danej względem prostej, która ma punkty wspólne z tą figurą. 

• Rysuje figurę symetryczną do danej względem punktu, który należy do tej figury. 
• Zapisuje współrzędne punktów symetrycznych względem osi i początku układu współrzędnych. 

• Określa własności figur symetrycznych względem prostej i punktu.  

• Określa liczbę osi symetrii figury i rozstrzyga, czy figura ma środek symetrii. 
  • Stosuje własności figur symetrycznych w zadaniach o podwyższonym stopniu trudności. 

 • Uzasadnia, że punkty są lub nie są symetryczne względem prostej (punktu). 

  • Rysuje figury, mające określoną liczbę osi symetrii lub środek symetrii. 

  • Wykorzystuje własności symetrii w złożonych zadaniach. 

 • Wykonuje konstrukcje figur symetrycznych względem prostej i względem punktu. 
• Wykorzystuje równania do wyznaczenia współrzędnych punktów symetrycznych (symetria osiowa i 
środkowa). 
• Wykorzystuje własności symetrii w zadaniach problemowych. 
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VI. FUNKCJE        
 

Stopień  
Umiejętności 

6 5 4 3 2 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

• Rozpoznaje funkcje wśród przyporządkowań określonych: grafem, tabelką, słownie, wykresem. 

• Funkcję opisaną słownie przedstawia za pomocą grafu lub tabelki. 

• Rozróżnia argument i wartość funkcji oraz dziedzinę i zbiór wartości funkcji. 

• Sporządza wykres funkcji liczbowej na podstawie tabelki. 

 • Interpretuje proste zależności funkcyjne, występujące w sytuacjach praktycznych, przedstawione w 
postaci wykresów, np. między drogą a prędkością. 

 • Podaje przykłady przyporządkowań, które są lub nie są funkcjami. 
• Funkcję liczbową, opisaną słownie, przedstawia za pomocą wzoru – proste przypadki. 

• Wyznacza wartość funkcji dla danego argumentu oraz dziedzinę i zbiór wartości funkcji. 

• Sporządza wykres funkcji liczbowej, opisanej za pomocą wzoru. 

• Interpretuje proste zależności funkcyjne, występujące w przyrodzie, gospodarce i życiu codziennym, 
przedstawione w postaci wykresów. 

 • Opisuje słownie funkcję, opisaną za pomocą grafu, tabelki, wzoru, wykresu. 
• Uzasadnia, dlaczego przyporządkowanie określone grafem, tabelką lub opisane słownie jest lub nie 
jest funkcją. 
• Przedstawia za pomocą wzoru funkcję liczbową, opisaną słownie, za pomocą grafu, tabelki lub 
wykresu i określa jej dziedzinę. 
• Określa monotoniczność funkcji na podstawie jej wykresu. 

• Interpretuje różne zależności funkcyjne, występujące w przyrodzie, gospodarce i życiu codziennym, 
przedstawione w postaci wykresów.  

 • Odczytuje z wykresu funkcji przedziały liczbowe, w których funkcja przyjmuje wartości dodatnie 
(ujemne). 

  • Odczytuje z wykresu funkcji: miejsca zerowe, dziedzinę, zbiór wartości oraz określa, w jakich 
przedziałach liczbowych funkcja rośnie, maleje lub jest stała. 

  • Interpretuje złożone zależności funkcyjne, występujące w przyrodzie, gospodarce i życiu 
codziennym, przedstawione w postaci wykresów. 

 • Ustala na podstawie wzoru funkcji jej dziedzinę. 
• Wykonuje wykres funkcji na podstawie jej własności. 
• Wykorzystuje własności funkcji w zadaniach problemowych. 
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VII. GRANIASTOSŁUPY I OSTROSŁUPY      
 

Stopień  
Umiejętności 

6 5 4 3 2 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

• Wskazuje wśród wielościanów graniastosłupy proste i pochyłe. 

• Wskazuje na modelu lub rysunku krawędzie, wierzchołki,  ściany, wysokość i przekątne 
graniastosłupa. 

• Rysuje odręcznie graniastosłup. 

• Oblicza pole powierzchni i objętość graniastosłupa – proste przypadki. 

• Wskazuje wśród wielościanów ostrosłupy. 

• Wskazuje na modelu lub rysunku krawędzie, wierzchołki,  ściany i wysokość ostrosłupa. 

• Rysuje odręcznie ostrosłup trójkątny i czworokątny. 

• Wyróżnia ostrosłupy prawidłowe, w tym czworościan. 

• Rysuje siatkę ostrosłupa trójkątnego i czworokątnego. 

• Oblicza pole powierzchni i objętość ostrosłupa – proste przypadki. 

 • Definiuje czworościan foremny. 

• Rysuje siatkę graniastosłupa  i ostrosłupa prawidłowego w skali. 

• Oblicza pole powierzchni oraz objętość graniastosłupa oraz ostrosłupa prawidłowego. 

 • Definiuje graniastosłup i ostrosłup prawidłowy. 

• Rysuje siatkę dowolnego graniastosłupa i ostrosłupa. 

• Zamienia jednostki pola powierzchni i objętości. 

• Rozwiązuje zadania, wymagające przekształcania wzorów na pole powierzchni i objętość 
graniastosłupa i ostrosłupa. 

 • Zaznacza na rysunku lub modelu przekroje graniastosłupów i ostrosłupów. 

 • Oblicza pole powierzchni oraz objętość graniastosłupa i ostrosłupa z zastosowaniem twierdzenia 
Pitagorasa w sytuacjach praktycznych. 

 • Wyprowadza wzór na pole powierzchni lub objętość czworościanu foremnego. 

 • Wykorzystuje własności graniastosłupów i ostrosłupów w sytuacjach nietypowych 

• Rozwiązuje zadania, dotyczące obliczania pól oraz objętości graniastosłupów i ostrosłupów w 
zadaniach problemowych. 
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VIII. ELEMENTY STATYSTYKI OPISOWEJ      
 

Stopień  
Umiejętności 

6 5 4 3 2 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

• Odczytuje dane z tabel i diagramów – proste przypadki. 

• Odczytuje dane, przedstawione za pomocą prostych wykresów. 

• Porównuje dane, przedstawione w tabelach, na diagramach i wykresach. 

• Wyszukuje w prasie wyniki opinii publicznej, przedstawiane za pomocą tabel, diagramów lub 
wykresów. 

• Oblicza średnią arytmetyczną – proste przypadki. 

 • Odczytuje dane z tabel i diagramów oraz sporządza diagramy słupkowe. 

• Odczytuje dane, przedstawione za pomocą pojedynczych wykresów. 

• Wykonuje proste obliczenia, korzystając z danych, zawartych w tabelach, na diagramach i 
wykresach. 

• Odczytuje i porównuje dane z tablic rozkładu liczebności i tablic częstości. 

• Oblicza średnią arytmetyczną i medianę danych. 

 • Interpretuje dane, przedstawione za pomocą tabel, diagramów i wykresów oraz sporządza diagramy 
kołowe i wykresy. 
• Odróżnia zmienne jakościowe od ilościowych. 

• Analizuje wyniki dane za pomocą tablic rozkładu liczebności i tablic częstości i przedstawia je na 
diagramach. 
• Sporządza tablice rozkładu liczebności i tablice częstości. 

• Analizuje wyniki, przedstawione na złożonych wykresach, diagramach lub w tabelach. 

• Sprawnie korzysta z danych, zawartych w roczniku statystycznym. 

 • Oblicza średnią ważoną, rozstęp i modę. 

• Zbiera, opracowuje, analizuje i prezentuje dane, np. za pomocą histogramu, wykresu. 

• Projektuje narzędzie zbierania informacji, przeprowadza badanie, opracowuje wyniki i prezentuje je 
w czytelny sposób. 

 • Planuje, przeprowadza badanie na dowolny temat, opracowuje i prezentuje wyniki w dowolny 
sposób, np. wykorzystując komputer oraz analizuje i wyciąga wnioski. 
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Katalog wymagań na poszczególne stopnie 
szkolne – klasa 3 
Potęgi 

Stopień Umiejętności 
6 5 4 3 2  Uczeń: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 • Zamienia potęgi o wykładniku całkowitym ujemnym na odpowiednie potęgi o wykładniku 

naturalnym. 
• Oblicza wartości potęg o wykładniku ujemnym i całkowitej podstawie. 
• Oblicza wartość dwuargumentowego wyrażenia arytmetycznego zawierającego potęgi o wykładniku 

całkowitym. 
• Stosuje regułę mnożenia lub dzielenia potęg o tym samym wykładniku ujemnym. 
• Stosuje regułę mnożenia lub dzielenia potęg o tej samej podstawie i wykładniku całkowitym. 
• Stosuje regułę potęgowania potęgi o wykładnikach całkowitych. 
• Przedstawia iloczyn i iloraz potęg o wykładniku całkowitym w postaci potęgi. 
• Przedstawia potęgę potęgi o wykładniku całkowitym za pomocą potęgi  
  o wykładniku naturalnym. 
• Stosuje notację wykładniczą do przedstawiania bardzo małych liczb. 
• Przekształca proste wyrażenia algebraiczne, np. z jedną zmienną,  
   z zastosowaniem potęgowania o wykładniku całkowitym. 
• Wykorzystuje kalkulator do potęgowania. 

 
• Stosuje łącznie wzory dotyczące mnożenia, dzielenia, potęgowania potęg             o wykładniku 

całkowitym do obliczania wartości prostego wyrażenia. 
• Przedstawia potęgę o wykładniku całkowitym w postaci iloczynu potęg lub ilorazu potęg, lub w 

postaci potęgi. 
• Wyraża za pomocą notacji wykładniczej o wykładniku całkowitym podstawowe jednostki miar. 
• Wskazuje liczbę najmniejszą i największą w zbiorze liczb zawierającym potęgi    o wykładniku 

całkowitym. 

 • Podaje definicję potęgi o wykładniku całkowitym. 
• Stosuje łącznie wszystkie twierdzenia dotyczące potęgowania o wykładniku całkowitym do obliczania 

wartości złożonych wyrażeń. 
• Rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem notacji wykładniczej wyrażającej bardzo małe liczby. 
• Szacuje wartość potęgi o wykładniku całkowitym. 

 
• Porównuje wartości potęg o wykładnikach całkowitych. 
• Porządkuje w ciąg, np. rosnący, zbiór potęg o wykładniku całkowitym. 
• Rozwiązuje złożone zadania tekstowe z zastosowaniem potęg o wykładnikach całkowitych.   

 
• Zapisuje wszystkie wzory z działu Potęgi o wykładniku całkowitym oraz opisuje je poprawnym 

językiem matematycznym. 
• Oszacowuje bez użycia kalkulatora wartości złożonych wyrażeń zawierających działania na potęgach 

o wykładniku całkowitym. 
• Rozwiązuje zadania-problemy, np. dotyczące badania podzielności liczb podanych w postaci 

wyrażenia zawierającego potęgi o wykładniku całkowitym. 
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Podobieństwo figur 

Stopień Umiejętności 
6 5 4 3 2  Uczeń: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 • Wskazuje figury podobne na rysunku lub w swoim otoczeniu. 

• Określa skalę podobieństwa dwóch figur – proste przypadki. 
• Wskazuje figury przystające i określa ich skalę podobieństwa. 

• Rysuje figury podobne w skali 2 i 
2
1 . 

• Rozpoznaje trójkąty prostokątne podobne. 
 

• Wyznacza stosunki długości odpowiednich boków w wielokątach podobnych. 
• Zapisuje w postaci równania stosunki długości odpowiednich boków w trójkątach 

prostokątnych podobnych. 
• Stosuje cechy podobieństwa trójkątów prostokątnych podobnych do rozwiązywania prostych 

zadań. 
• Oblicza długości boków wielokątów podobnych przy podanej skali. 

 • Rysuje figury podobne w dowolnej skali. 
• Oblicza skalę podobieństwa, mając dane obwody figur podobnych. 
• Stosuje cechy podobieństwa dowolnych trójkątów podobnych do rozwiązywania prostych 

zadań. 
• Oblicza skalę podobieństwa, mając dane pola figur podobnych. 

  
• Oblicza pole figury podobnej przy danej skali podobieństwa. 
• Rozwiązuje złożone zadania dotyczące podobieństwa dowolnych trójkątów. 

 
• Stosuje poznane wiadomości i umiejętności, związane z podobieństwem figur,    w sytuacjach 

problemowych. 
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Bryły obrotowe 

Stopień Umiejętności 
6 5 4 3 2  Uczeń: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 • Wskazuje bryły obrotowe wśród przedmiotów życia codziennego. 

• Wskazuje przekroje osiowe brył obrotowych. 
• Wyróżnia wśród innych brył walec, stożek i kulę. 
• Wskazuje na modelach elementy brył obrotowych. 
• Oblicza pola powierzchni walca, stożka i kuli, stosując odpowiednie wzory. 
• Oblicza objętości walca, stożka i kuli, stosując odpowiednie wzory. 

 • Rysuje bryły obrotowe powstałe przez obrót prostokąta, trójkąta, koła.  
• Odróżnia przekrój poprzeczny od przekroju osiowego walca i stożka. 
• Przekształca wzory na pole powierzchni i objętość walca, stożka i kuli. 
• Zamienia jednostki pola i objętości. 

   • Rysuje siatkę walca i stożka. 
  • Formułuje własnymi słowami definicje walca, stożka i kuli. 
  • Oblicza pole powierzchni i objętość walca, stożka i kuli z zastosowaniem własności tych brył.  

   • Projektuje siatki walca i stożka, np. mając dane pole powierzchni bocznej.  
  • Wyprowadza wzory na pole powierzchni i objętość walca i stożka. 
  • Rozwiązuje złożone zadania z zastosowaniem własności brył obrotowych. 

   • Stosuje poznane wiadomości i umiejętności, związane z bryłami obrotowymi,    w sytuacjach 
problemowych. 
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Elementy rachunku prawdopodobieństwa 

Stopień Umiejętności 
6 5 4 3 2  Uczeń: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 • Rozpoznaje doświadczenia losowe. 

• Przedstawia wyniki doświadczeń losowych w postaci tabel liczebności i 
histogramów. 

• Określa zdarzenie elementarne w prostych doświadczeniach losowych, np. 
jednokrotnym rzucie kostką, rzucie monetą. 

• Określa zbiór zdarzeń elementarnych w prostych doświadczeniach losowych,   
np. jednokrotnym rzucie kostką, rzucie monetą. 

• Rozpoznaje zdarzenia sprzyjające danemu zdarzeniu doświadczenia losowego – 
proste przypadki. 

• Rozpoznaje zdarzenie pewne i niemożliwe danego zdarzenia w doświadczeniu 
losowym i zna wartości ich prawdopodobieństwa – proste przypadki. 

• Oblicza prawdopodobieństwo zdarzenia prostego doświadczenia losowego. 

 • Podaje przykłady doświadczeń losowych.  
• Przedstawia wyniki doświadczeń losowych w postaci diagramów procentowych. 
• Określa zbiór zdarzeń elementarnych w doświadczeniach losowych, np. 

kilkakrotnym rzucie kostką, rzucie monetą. 
• Określa zbiór zdarzeń sprzyjających danemu zdarzeniu w doświadczeniach 

losowych opisanych wyżej. 
• Określa zdarzenie pewne i niemożliwe dla danego zdarzenia w doświadczeniach 

losowych opisanych wyżej. 
• Oblicza prawdopodobieństwo dla danego zdarzenia w doświadczeniach 

losowych opisanych wyżej. 

 • Przedstawia wyniki doświadczeń losowych w postaci drzewa. 
• Określa zbiór zdarzeń elementarnych w doświadczeniach losowych, np. 

wyciąganiu losów, układaniu liczb z kilku cyfr. 
• Określa zbiór zdarzeń sprzyjających danemu zdarzeniu w doświadczeniach 

losowych opisanych wyżej. 
• Określa zdarzenie pewne i niemożliwe dla danego zdarzenia w doświadczeniach 

losowych opisanych wyżej. 
• Oblicza prawdopodobieństwo dla danego zdarzenia w doświadczeniach 

losowych opisanych wyżej. 

 • Opisuje doświadczenie losowe na podstawie zbioru jego zdarzeń elementarnych. 
• Określa zbiór zdarzeń sprzyjających danemu zdarzeniu w różnych 

doświadczeniach losowych. 
• Oblicza prawdopodobieństwo dla danego zdarzenia w różnych doświadczeniach 

losowych. 

 • Stosuje poznane wiadomości i umiejętności, związane rachunkiem 
prawdopodobieństwa, w sytuacjach problemowych. 
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