
Przedmiotowy system oceniania wraz z wymaganiami na poszczególne oceny z 

matematyki w Szkole Podstawowej nr 1 im. K. Hoffmanowej w Tarnowie 

 

I. Postanowienia ogólne 

Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie wymienionych poniżej dokumentów: 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1534) 

2. Programy  nauczania :  

• w klasach 4, 5 i 6  „Matematyka z kluczem”, wydawnictwo Nowa Era, autorzy: M.Braun, A. 

Mańkowska, M.Paszyńska 

• w klasach 7 i 8  „Matematyka”, wydawnictwo WSiP, autorzy: B.Dubiecka-Kruk, P. Piskorski, 

A.Makowski, A. Toruńska, M.Pietrzak 

 

3. Podstawa programowa kształcenia ogólnego z matematyki; 

4. Wewnątrzszkolny System Oceniania; 

5. Statut szkoły. 

II. Przedmiotem oceny są:   

osiągnięcia edukacyjne ucznia  w opanowaniu przez niego wiadomości i umiejętności matematycznych w 

stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole 

programów nauczania matematyki. 

III. Ocenie podlegają:  

prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, prace domowe, ćwiczenia praktyczne, praca 

ucznia na lekcji, prace dodatkowe oraz szczególne osiągnięcia. 

Prace klasowe/sprawdziany przeprowadza się w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie 
wiadomości i umiejętności ucznia z zakresu danego działu. 

• Prace klasowe/sprawdziany planuje się na zakończenie każdego działu. 

• Uczeń jest informowany o planowanej pracy klasowej/sprawdzianie z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem. 

• Każdą pracę klasową/sprawdzian poprzedza lekcja powtórzeniowa (lub dwie lekcje), podczas której 

nauczyciel zwraca uwagę uczniów na najważniejsze zagadnienia z danego działu. 

• Praca klasowa/sprawdzian umożliwia sprawdzenie wiadomości i umiejętności na wszystkich 

poziomach wymagań edukacyjnych – od koniecznego do wykraczającego. 

• Zadania z pracy klasowej/sprawdzianu są przez nauczyciela omawiane po oddaniu ocenionych prac. 



Kartkówki przeprowadza się w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiadomości i umiejętności 

ucznia z zakresu programowego 2-3 ostatnich jednostek lekcyjnych. 

• Nauczyciel nie ma obowiązku uprzedzania uczniów o terminie i zakresie programowym kartkówki. 

• Kartkówka jest tak skonstruowana, by uczeń mógł wykonać wszystkie polecenia w czasie nie 

dłuższym niż 15 minut. 

Prace pisemne są punktowane i oceniane według skali: 

stopień ocena 

100% (praca bezbłędna) celujący 

90% - 99% bardzo dobry 

75% - 89% dobry 

50% - 74% dostateczny 

30% - 49% dopuszczający 

0% - 29% niedostateczny 

 

Odpowiedź ustna obejmuje zakres programowy aktualnie realizowanego działu. Oceniając odpowiedź 

ustną, nauczyciel     bierze pod uwagę: 

• zgodność wypowiedzi z postawionym pytaniem, 

• prawidłowe posługiwanie się pojęciami, 

• zawartość merytoryczną wypowiedzi, 

• sposób formułowania wypowiedzi. 
 

Praca domowa jest pisemną lub ustną formą ćwiczenia umiejętności i utrwalania wiadomości zdobytych 

przez ucznia podczas lekcji. 

• Pisemną pracę domową uczeń wykonuje w zeszycie, w zeszycie ćwiczeń lub w formie zleconej przez 

nauczyciela. 

• Przy wystawianiu oceny za pracę domową nauczyciel bierze pod uwagę samodzielność i 

poprawność wykonania. 

Prace dodatkowe obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych uczniów. 

 

Uczeń jest zobowiązany do posiadania na lekcjach i w domu zeszytu przedmiotowego, (co najmniej 32-

kartkowy zeszyt w kratkę) i  zeszytu ćwiczeń, kompletu przezroczystych przyborów geometrycznych 

(ekierki, linijki i kątomierza), cyrkla, ołówka, gumki do mazania oraz kolorowych kredek/długopisów.  

Prace pisemne są oceniane i oddawane w ciągu dwóch tygodni  (wyjątek: nieobecność nauczyciela). 

Uczeń ma  prawo poprawić ocenę z pracy klasowej/sprawdzianu w terminie do tygodnia od dnia oddania 

pracy /w terminie ustalonym z nauczycielem/. Obydwie oceny, z danej pracy pisemnej i jej poprawy, 

zostają wpisane do dziennika.  W uzasadnionych przypadkach uczeń może również poprawić ocenę z 

kartkówki. 



Jeśli uczeń  nie pisał pracy klasowej lub sprawdzianu i jego nieobecność nie została usprawiedliwiona, pisze 

tę pracę na najbliższej lekcji bez uprzedzenia, jeśli nieobecność jest usprawiedliwiona to pracę pisze w 

terminie dodatkowym, uzgodnionym z nauczycielem. 

Dwa razy w ciągu semestru uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do zajęć bez podania przyczyny. 

Należy na początku lekcji, przed sprawdzeniem obecności, złożyć karteczkę z podpisem i datą, informującą 

o nieprzygotowaniu. Nie zwalnia  to ucznia  z aktywnej pracy w czasie lekcji. 

  

IV. Kryteria i sposoby oceniania 

Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i 

ponadpodstawowych. 

Założeniem jest, aby ocenę 

• dopuszczającą otrzymywał uczeń, który nabył większość umiejętności sprzyjających osiągnięciu 

wymagań podstawowych i potrafi je wykorzystać w sytuacjach typowych, 

• dostateczną otrzymywał uczeń, który nabył wszystkie umiejętności sprzyjające osiągnięciu wymagań 

podstawowych i potrafi je wykorzystać w sytuacjach typowych, 

• dobrą otrzymywał uczeń, który nabył wszystkie umiejętności sprzyjające osiągnięciu wymagań 

podstawowych, niektóre umiejętności sprzyjające osiągnięciu wymagań ponadpodstawowych i potrafi je 

wykorzystać w sytuacjach typowych, 

• bardzo dobrą otrzymywał uczeń, który nabył wszystkie umiejętności sprzyjające osiągnięciu wymagań 

podstawowych i potrafi je wykorzystywać w sytuacjach nietypowych oraz nabył niektóre umiejętności 

sprzyjające osiągnięciu wymagań ponadpodstawowych i potrafi je wykorzystać w sytuacjach typowych, 

• celującą otrzymywał uczeń, który nabył wszystkie umiejętności sprzyjające osiągnięciu wymagań 

podstawowych i ponadpodstawowych i potrafi je wykorzystywać w sytuacjach nietypowych. 

 

V. Wymagania na poszczególne oceny: 

klasa IV 

Dział I – Liczby naturalne – część 1 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeśli: 

1. odczytuje współrzędne punktów zaznaczonych na osi liczbowej (proste przypadki) 

2. odczytuje i zapisuje słownie liczby zapisane cyframi (w zakresie 1 000 000) 

3. zapisuje cyframi liczby podane słowami (w zakresie 1 000 000) 

4. dodaje liczby bez przekraczania progu dziesiątkowego 

5. odejmuje liczby w zakresie 100 bez przekraczania progu dziesiątkowego 

6. mnoży liczby jednocyfrowe 

7. dzieli liczby dwucyfrowe przez liczby jednocyfrowe (w zakresie tabliczki mnożenia) 

8. rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania, odejmowania, mnożenia 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeśli spełnia wszystkie wymagania na ocenę dopuszczającą oraz dodatkowo:  

1. zaznacza podane liczby naturalne na osi liczbowej 

2. odczytuje i zapisuje słownie liczby zapisane cyframi 

3. zapisuje cyframi liczby podane słowami, zapisuje słownie i cyframi kwoty złożone z banknotów i monet 

o podanych nominałach 4. dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100 z przekraczaniem progu dziesiątkowego 

5. stosuje prawa łączności i przemienności dodawania (mnożenia) 

6. oblicza składnik, gdy jest podana suma i drugi składnik (w zakresie 100) 



7. oblicza odjemną, gdy jest podany odjemnik i różnica (w zakresie 100) 

8. oblicza odjemnik, gdy jest podana odjemna i różnica (w zakresie 100) 

9. oblicza jeden czynnik, gdy dany jest drugi czynnik i iloczyn (w zakresie 100) 

10. oblicza dzielną, gdy dane są dzielnik i iloraz (w zakresie 100) 

11. oblicza dzielnik, gdy dane są dzielna i iloraz (w zakresie 100) 

12. wymienia dzielniki danej liczby dwucyfrowej 

13. wykonuje dzielenie z resztą (w zakresie 100) 

14. rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem dzielenia lub dzielenia z resztą 

15. dzieli liczbę dwucyfrową przez liczbę jednocyfrową (w zakresie 100) 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeśli spełnia wymagania na niższe oceny oraz dodatkowo: 

1. dodaje i odejmuje w pamięci liczby naturalne z przekraczaniem progu dziesiątkowego 

2. mnoży w pamięci liczby jednocyfrowe przez liczby dwucyfrowe (w zakresie 100) 

3. rozwiązuje zadania z wykorzystaniem mnożenia i dzielenia 

 

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeśli spełnia wymagania na niższe oceny oraz dodatkowo:  

1. ustala jednostkę na osi liczbowej na podstawie podanych współrzędnych punktów 

2. rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe 

 

Uczeń otrzymuje ocenę celującą, jeśli spełnia wymagania na niższe oceny oraz dodatkowo:  

1. stosuje posiadane umiejętności w sytuacjach nietypowych i problemowych 

 

 

Dział II – Liczby naturalne – część 2 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeśli: 

1. zamienia jednostki czasu (godziny na minuty, minuty na sekundy, kwadranse na minuty, godziny na 

kwadranse) 2. zapisuje słownie godziny przedstawione na zegarze 

3. oblicza upływ czasu, np. od 12.30 do 12.48 

4. zna cyfry rzymskie (I, V, X) 

5. zapisuje cyframi rzymskimi liczby naturalne (do 12) zapisane cyframi arabskimi 

6. podaje czas trwania roku zwykłego i roku przestępnego (liczbę dni) 

7. spośród podanych liczb wybiera liczby podzielne przez 10, przez 5, przez 2 

8. przedstawia drugą i trzecią potęgę za pomocą iloczynu takich samych czynników 

9. oblicza wartości dwudziałaniowych wyrażeń arytmetycznych 

10. mnoży i dzieli liczby zakończone zerami przez liczby jednocyfrowe 

11. szacuje wynik dodawania dwóch liczb dwu- lub trzycyfrowych 

 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeśli spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą oraz dodatkowo: 

1. oblicza upływ czasu, np. od 14.29 do 15.25 

2. zapisuje cyframi rzymskimi liczby naturalne (do 39) zapisane cyframi arabskimi 

3. zapisuje daty z wykorzystaniem cyfr rzymskich 

4. rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z wykorzystaniem obliczeń kalendarzowych i zegarowych 

5. przypisuje podany rok do odpowiedniego stulecia 

6. oblicza kwadrat i sześcian liczby naturalnej 



7. zapisuje iloczyn takich samych dwóch lub trzech czynników za pomocą potęgi 

8. podaje przykłady liczb podzielnych przez 10, przez 5, przez 2 

9. wybiera spośród podanych liczb liczby podzielne przez 9, przez 3 

10. mnoży i dzieli liczby z zerami na końcu 

11. oblicza wartości trójdziałaniowych wyrażeń arytmetycznych 

12. szacuje wynik odejmowania dwóch liczb (dwucyfrowych, trzycyfrowych) 

13. szacuje wynik mnożenia dwóch liczb 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeśli spełnia wymagania na niższe oceny oraz dodatkowo:  

1. wykonuje obliczenia zegarowe i kalendarzowe 

2. zapisuje cyframi arabskimi liczby do 39 zapisane cyframi rzymskimi 

3. rozwiązuje zadania z zastosowaniem cech podzielności przez 10, przez 5, przez 2 

4. oblicza wartości wielodziałaniowych wyrażeń arytmetycznych 

5. rozwiązuje typowe zadania tekstowe z zastosowaniem mnożenia i dzielenia liczb zakończonych zerami 

 

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeśli spełnia wymagania na niższe oceny oraz dodatkowo: 

1. wyznacza liczbę naturalną, znając jej kwadrat, np. 25, 49 

2. oblicza wartość wielodziałaniowego wyrażenia arytmetycznego 

3. stosuje cechy podzielności przy wyszukiwaniu liczb spełniających dany warunek 

4. rozwiązuje zadania z zastosowaniem cech podzielności przez 9 i przez 3 

5. rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe z zastosowaniem mnożenia i dzielenia liczb zakończonych 

zerami 
 

Uczeń otrzymuje ocenę celującą, jeśli spełnia wymagania na niższe oceny oraz dodatkowo:  

1. stosuje posiadane umiejętności w sytuacjach nietypowych i problemowych 

 

Dział III – Działania pisemne 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeśli: 

1. dodaje i odejmuje pisemnie liczby z przekraczaniem kolejnych progów dziesiątkowych 

2. mnoży pisemnie liczbę wielocyfrową przez liczbę jednocyfrową 

3. rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania pisemnego 

4. rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem mnożenia liczby wielocyfrowej przez liczbę 

jednocyfrową  

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeśli spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą oraz dodatkowo: 

1. mnoży pisemnie przez liczby dwucyfrowe 

2. mnoży pisemnie liczby zakończone zerami 

3. dzieli pisemnie liczby wielocyfrowe przez liczby jednocyfrowe 

4. sprawdza poprawność wykonanych działań 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeśli spełnia wymagania na niższe oceny oraz dodatkowo: 

1. mnoży pisemnie liczby wielocyfrowe 

2. korzysta z obliczeń pisemnych do wyznaczenia odjemnej, gdy są podane odjemnik i różnica 

3. korzysta z obliczeń pisemnych do wyznaczenia odjemnika, gdy są podane odjemna i różnica 

4. rozwiązuje typowe zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania, odejmowania i mnożenia przez 

liczby jednocyfrowe sposobem pisemnym 
 



Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeśli spełnia wymagania na niższe oceny oraz dodatkowo: 

1. rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania sposobem pisemnym 

2. rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe z zastosowaniem mnożenia sposobem pisemnym 

 

Uczeń otrzymuje ocenę celującą, jeśli spełnia wymagania na niższe oceny oraz dodatkowo:  

1. stosuje posiadane umiejętności w sytuacjach nietypowych i problemowych 

 

 

Dział IV – Figury geometryczne – część 1 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeśli: 

1. rozpoznaje podstawowe figury geometryczne: punkt, odcinek, prostą 

2. wskazuje punkty należące do odcinka i do prostej 

3. wskazuje na rysunku proste i odcinki prostopadłe oraz równoległe 

4. rysuje odcinek o podanej długości 

5. rozróżnia wśród czworokątów prostokąty i kwadraty 

6. rysuje prostokąty, których wymiary są wyrażone taką samą jednostką 

7. rysuje kwadraty o podanych wymiarach 

8. rysuje przekątne prostokątów 

9. wyróżnia wśród innych figur wielokąty i podaje ich nazwy 

10. wymienia różne jednostki długości 

11. oblicza obwód wielokąta, którego długości boków są wyrażone taką samą jednostką 

12. wybiera spośród podanych figur te, które mają oś symetrii 

13. wskazuje środek, promień i średnicę koła i okręgu 

14. rysuje okrąg i koło o danym promieniu i o danej średnicy 

15. rysuje odcinek o podanej długości w podanej skali 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeśli spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą oraz dodatkowo:  

1. rysuje prostą równoległą i prostą prostopadłą do danej prostej 

2. rozwiązuje elementarne zadania z wykorzystaniem własności boków i kątów prostokąta i kwadratu 

3. podaje liczbę przekątnych w wielokącie 

4. zamienia jednostki długości, np. metry na centymetry, centymetry na milimetry 

5. rysuje osie symetrii figury 

6. podaje zależność między promieniem a średnicą koła i okręgu 

7. oblicza wymiary figur geometrycznych i obiektów w skali wyrażonej niewielkimi liczbami naturalnymi 

8. oblicza w prostych przypadkach rzeczywistą odległość na podstawie mapy ze skalą mianowaną 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeśli spełnia wymagania na niższe oceny oraz dodatkowo:  

1. rysuje odcinek równoległy i odcinek prostopadły do danego odcinka 

2. wymienia własności boków i kątów prostokąta i kwadratu 

3. rysuje wielokąty spełniające określone warunki 

4. oblicza długość boku prostokąta przy danym obwodzie i drugim boku 

5. rysuje figurę mającą dwie osie symetrii 

6. oblicza rzeczywiste wymiary obiektów, znając ich wymiary w podanej skali 

 

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeśli spełnia wymagania na niższe oceny oraz dodatkowo: 



1. rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe z wykorzystaniem własności wielokątów, koła i okręgu 

2. rysuje figurę symetryczną z zadanymi osiami symetrii 

3. dobiera skalę do narysowanych przedmiotów 

4. wyznacza rzeczywistą odległość między obiektami na planie i na mapie, posługując się skalą mianowaną i 

liczbową  

Uczeń otrzymuje ocenę celującą, jeśli spełnia wymagania na niższe oceny oraz dodatkowo:  

1. stosuje posiadane umiejętności w sytuacjach nietypowych i problemowych 

 

Dział V – Ułamki zwykłe  

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeśli: 

1. wskazuje i nazywa: licznik, mianownik, kreskę ułamkową 

2. odczytuje i zapisuje ułamki zwykłe (słownie i cyframi) 

3. porównuje ułamki zwykłe o jednakowych mianownikach 

4. przedstawia ułamek właściwy w postaci ilorazu 

5. zapisuje iloraz w postaci ułamka zwykłego 

6. rozszerza i skraca ułamek zwykły przez podaną liczbę 

7. dodaje i odejmuje ułamki zwykłe o jednakowych mianownikach bez przekraczania jedności 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeśli spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą oraz dodatkowo:  

1. zamienia ułamki niewłaściwe na liczby mieszane 

2. zamienia liczby mieszane na ułamki niewłaściwe 

3. dodaje ułamki zwykłe do całości 

4. odejmuje ułamki zwykłe od całości 

5. rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i z zastosowaniem odejmowania 

ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach 6. mnoży ułamek zwykły przez liczbę naturalną bez przekraczania jedności 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeśli spełnia wymagania na niższe oceny oraz dodatkowo:  

1. zaznacza na osi liczbowej ułamki zwykłe 

2. dodaje lub odejmuje liczby mieszane o takich samych mianownikach 

3. porównuje ułamki zwykłe o takich samych licznikach 

4. rozwiązuje zadania, wykorzystując rozszerzanie i skracanie ułamków zwykłych 

5. rozwiązuje zadania z zastosowaniem dodawania i odejmowania ułamków zwykłych o jednakowych 

mianownikach oraz mnożenia ułamków zwykłych przez liczby naturalne 

 

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeśli spełnia wymagania na niższe oceny oraz dodatkowo: 

1. porównuje liczby mieszane i ułamki niewłaściwe 

2. doprowadza ułamki do postaci nieskracalnej 

 

Uczeń otrzymuje ocenę celującą, jeśli spełnia wymagania na niższe oceny oraz dodatkowo:  

1. stosuje posiadane umiejętności w sytuacjach nietypowych i problemowych 

 

Dział VI – Ułamki dziesiętne 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeśli: 



1. odczytuje i zapisuje ułamek dziesiętny 

2. dodaje i odejmuje ułamki dziesiętne sposobem pisemnym – proste przypadki 

3. dodaje i odejmuje ułamki dziesiętne w pamięci – proste przypadki 

4. mnoży i dzieli ułamki dziesiętne przez 10, 100, 1000 – proste przypadki (bez dopisywania dodatkowych zer) 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeśli spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą oraz dodatkowo: 

1. porównuje ułamki dziesiętne 

2. dodaje i odejmuje ułamki dziesiętne sposobem pisemnym 

3. mnoży i dzieli ułamki dziesiętne przez 10, 100, 1000 (z dopisywaniem dodatkowych zer) 

4. zamienia ułamek dziesiętny na ułamek zwykły (liczbę mieszaną), a ułamek zwykły (liczbę mieszaną) na 

ułamek dziesiętny – proste przypadki 

5. rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania ułamków 

dziesiętnych 

6. rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych 

przez 10, 100, 1000 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeśli spełnia wymagania na niższe oceny oraz dodatkowo:  

1. zaznacza na osi liczbowej ułamki dziesiętne 

2. porządkuje ułamki dziesiętne według podanych kryteriów 

3. rozwiązuje zadania z zastosowaniem dodawania i odejmowania ułamków dziesiętnych 

4. rozwiązuje zadania z zastosowaniem mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000 

5. zamienia jednostki długości i masy z wykorzystaniem ułamków dziesiętnych 

 

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeśli spełnia wymagania na niższe oceny oraz dodatkowo: 

1. zamienia ułamki zwykłe (liczby mieszane) na ułamki dziesiętne metodą rozszerzania 

2. rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem zamiany ułamków 

3. rozwiązuje nietypowe zadania z zastosowaniem dodawania i odejmowania ułamków dziesiętnych 

 

Uczeń otrzymuje ocenę celującą, jeśli spełnia wymagania na niższe oceny oraz dodatkowo:  

1. stosuje posiadane umiejętności w sytuacjach nietypowych i problemowych 

 

Dział VII – Figury geometryczne – część 2 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeśli: 

1. mierzy i porównuje pola figur za pomocą kwadratów jednostkowych 

2. wymienia podstawowe jednostki pola 

3. wskazuje przedmioty, które mają kształt: prostopadłościanu, sześcianu, graniastosłupa, walca, stożka, kuli 

4. wymienia podstawowe jednostki objętości 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeśli spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą oraz dodatkowo: 

1. oblicza pole prostokąta i kwadratu, których wymiary są wyrażone tą samą jednostką 

2. rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem obliczania pola i obwodu prostokąta 

3. opisuje prostopadłościan i sześcian, wskazując wierzchołki, krawędzie, ściany 

4. opisuje graniastosłup, wskazując ściany boczne, podstawy, krawędzie, wierzchołki 

5. mierzy objętość sześcianu sześcianem jednostkowym 

 



Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeśli spełnia wymagania na niższe oceny oraz dodatkowo: 

1. oblicza pole prostokąta, którego wymiary podano w różnych jednostkach 

2. szacuje wymiary oraz pole powierzchni określonych obiektów 

3. rysuje figurę o danym polu 

4. rysuje rzut sześcianu 

 

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeśli spełnia wymagania na niższe oceny oraz dodatkowo:  

1. oblicza obwód kwadratu przy danym polu 

2. rozwiązuje zadania tekstowe wymagające obliczenia pola kwadratu lub prostokąta 

3. rysuje rzut prostopadłościanu i graniastosłupa 

4. określa objętość prostopadłościanu za pomocą sześcianów jednostkowych 

5. rozwiązuje zadania tekstowe wymagające wyznaczenia objętości brył zbudowanych z sześcianów 

jednostkowych 

6. porównuje własności graniastosłupa z własnościami ostrosłupa 

 

Uczeń otrzymuje ocenę celującą, jeśli spełnia wymagania na niższe oceny oraz dodatkowo:  

1. stosuje posiadane umiejętności w sytuacjach nietypowych i problemowych 

 

klasa V 

Dział I – Liczby naturalne 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeśli: 

1. dodaje i odejmuje liczby naturalne w zakresie 200 

2. mnoży i dzieli liczby naturalne w zakresie 100 

3. rozwiązuje proste zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia liczb 

naturalnych 4. odczytuje kwadraty i sześciany liczb 

5. zapisuje iloczyn dwóch lub trzech tych samych czynników w postaci potęgi 

6. stosuje właściwą kolejność wykonywania działań w wyrażeniach dwudziałaniowych 

7. zna cyfry rzymskie (I, V, X, L, C, D, M) 

8. zapisuje cyframi rzymskimi liczby zapisane cyframi arabskimi (w zakresie do 39) 

9. dodaje i odejmuje pisemnie liczby trzy- i czterocyfrowe 

10. sprawdza wynik odejmowania za pomocą dodawania 

11. mnoży pisemnie liczby dwu- i trzycyfrowe przez liczbę jedno- i dwucyfrową 

12. podaje wielokrotności liczby jednocyfrowej 

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

14. stosuje cechy podzielności przez 2, 5, 10 i 100 

15. wykonuje dzielenie z resztą (proste przykłady) 

16. dzieli pisemnie liczby wielocyfrowe przez liczby jednocyfrowe 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeśli spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą oraz dodatkowo:  

1. stosuje w obliczeniach przemienność i łączność dodawania i mnożenia  

2. stosuje rozdzielność mnożenia względem dodawania i odejmowania przy mnożeniu liczb dwucyfrowych 

przez jednocyfrowe 

3. mnoży liczby zakończone zerami, pomijając zera przy mnożeniu i dopisując je w wyniku 

4. dzieli liczby zakończone zerami, pomijając tyle samo zer w dzielnej i dzielniku 

5. rozwiązuje proste zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia liczb 

naturalnych 



6. odczytuje potęgi o dowolnym naturalnym wykładniku 

7. zapisuje potęgę w postaci iloczynu 

8. zapisuje iloczyn tych samych czynników w postaci potęgi 

9. oblicza potęgi liczb, także z wykorzystaniem kalkulatora 

10. rozwiązuje proste zadania tekstowe z zastosowaniem potęgowania 

11. oblicza wartość trójdziałaniowego wyrażenia arytmetycznego 

12. dopasowuje zapis rozwiązania do treści zadania tekstowego 

13. zapisuje cyframi arabskimi liczby zapisane cyframi rzymskimi (w zakresie do 39) 

14. szacuje wynik pojedynczego działania: dodawania lub odejmowania 

15. stosuje szacowanie w sytuacjach praktycznych (czy starczy pieniędzy na zakup, ile pieniędzy zostanie) 

16. rozwiązuje proste zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania pisemnego 

17. rozwiązuje proste zadania tekstowe z zastosowaniem mnożenia pisemnego przez liczby dwu- i trzycyfrowe 

18. stosuje cechy podzielności przez 3, 9 i 4 

19. rozwiązuje proste zadania tekstowe z zastosowaniem dzielenia z resztą i interpretuje wynik działania 

stosownie do treści zadania 

20. rozpoznaje liczby pierwsze 

21. rozpoznaje liczby złożone na podstawie cech podzielności przez 2, 3, 4, 5, 9, 10 i 100 

22. zapisuje liczbę dwucyfrową w postaci iloczynu czynników pierwszych 

23. znajduje brakujący czynnik w iloczynie, dzielnik lub dzielną w ilorazie 

24. rozwiązuje proste zadania tekstowe z zastosowaniem dzielenia pisemnego 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeśli spełnia wymagania na oceny niższe oraz dodatkowo: 

1. stosuje rozdzielność mnożenia i dzielenia względem dodawania i odejmowania przy mnożeniu i dzieleniu 

liczb kilkucyfrowych przez jednocyfrowe 

2. zapisuje bez użycia potęgi liczbę podaną w postaci 10n  

3. rozwiązuje typowe zadania z zastosowaniem potęgowania 

4. układa zadanie tekstowe do prostego wyrażenia arytmetycznego 

5. zapisuje rozwiązanie zadania tekstowego w postaci jednego kilkudziałaniowego wyrażenia 

6. zapisuje cyframi rzymskimi liczby zapisane cyframi arabskimi (w zakresie do 3000) 

7. dodaje i odejmuje pisemnie liczby wielocyfrowe 

8. mnoży pisemnie liczby wielocyfrowe 

9. dzieli pisemnie liczby wielocyfrowe przez liczby dwu- i trzycyfrowe 

10. rozwiązuje typowe zadania z zastosowaniem działań pisemnych 

 

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeśli spełnia wymagania na oceny niższe oraz dodatkowo:  

1. rozwiązuje nietypowe zadania z zastosowaniem działań na liczbach naturalnych 

2. rozwiązuje nietypowe zadania z zastosowaniem potęgowania 

3. oblicza wartości wielodziałaniowych wyrażeń arytmetycznych (także z potęgowaniem) 

4. zapisuje rozwiązanie zadania tekstowego z zastosowaniem porównywania różnicowego i ilorazowego 

w postaci jednego kilkudziałaniowego wyrażenia 

5. rozwiązuje nietypowe zadania dotyczące kolejności wykonywania działań 

6. uzupełnia wyrażenie arytmetyczne tak, aby dawało podany wynik 

7. zapisuje cyframi arabskimi liczby zapisane cyframi rzymskimi (w zakresie do 3000) 

8. szacuje wartość wyrażenia zawierającego więcej niż jedno działanie 

9. rozwiązuje nietypowe zadania z zastosowaniem dodawania i odejmowania pisemnego 

10. rozwiązuje nietypowe zadania z zastosowaniem mnożenia pisemnego 

11. rozwiązuje nietypowe zadania z zastosowaniem cech podzielności i wielokrotności liczb 

12. rozkłada na czynniki pierwsze liczby kilkucyfrowe 

13. rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe z zastosowaniem cech podzielności, dzielenia pisemnego oraz 

porównywania ilorazowego 

 



Uczeń otrzymuje ocenę celującą, jeśli spełnia wymagania na niższe oceny oraz dodatkowo:  

1. stosuje posiadane umiejętności w sytuacjach nietypowych i problemowych 

 

Dział II – Figury geometryczne 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeśli: 

1. rozumie pojęcia: prosta, półprosta, odcinek 

2. rysuje i oznacza prostą, półprostą i odcinek 

3. określa wzajemne położenia dwóch prostych na płaszczyźnie 

4. wskazuje proste (odcinki) równoległe i prostopadłe 

5. rozwiązuje proste zadania dotyczące prostych, półprostych, odcinków i punktów 

6. wskazuje w kącie wierzchołek, ramiona i wnętrze 

7. rozpoznaje, wskazuje i rysuje kąty ostre, proste, rozwarte 

8. porównuje kąty 

9. posługuje się kątomierzem do mierzenia kątów 

10. rozpoznaje trójkąt ostrokątny, prostokątny i rozwartokątny 

11. zna twierdzenie o sumie kątów w trójkącie 

12. rozpoznaje trójkąt równoboczny, równoramienny i różnoboczny 

13. wskazuje ramiona i podstawę w trójkącie równobocznym 

14. oblicza obwód trójkąta 

15. oblicza długość boku trójkąta równobocznego przy danym obwodzie 

16. rozpoznaje odcinki, które są wysokościami trójkąta 

17. wskazuje wierzchołek, z którego wychodzi wysokość, i bok, na który jest opuszczona 

18. rysuje wysokości trójkąta ostrokątnego 

19. rozpoznaje i rysuje kwadrat i prostokąt 

20. rozpoznaje równoległobok, romb, trapez 

21. wskazuje boki prostopadłe, boki równoległe, przekątne w prostokątach i równoległobokach 

22. rysuje równoległobok 

23. oblicza obwód równoległoboku 

24. wskazuje wysokości równoległoboku 

25. rysuje co najmniej jedną wysokość równoległoboku 

26. rysuje trapezy o danych długościach podstaw 

27. wskazuje poznane czworokąty jako części innych figur 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeśli spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą oraz dodatkowo: 

1. rozwiązuje typowe zadania dotyczące prostych, półprostych, odcinków i punktów 

2. rysuje proste (odcinki) prostopadłe i równoległe 

3. rozpoznaje, wskazuje i rysuje kąty pełne, półpełne, wklęsłe 

4. rozpoznaje kąty przyległe i wierzchołkowe 

5. rozwiązuje typowe zadania z zastosowaniem różnych rodzajów kątów 

6. szacuje miary kątów przedstawionych na rysunku 

7. rysuje kąty o mierze mniejszej niż 180° 

8. rozwiązuje proste zadania dotyczące obliczania miar kątów 

9. stosuje nierówność trójkąta 

10. rozwiązuje typowe zadania dotyczące obliczania miar kątów trójkąta 

11. oblicza obwód trójkąta, mając dane zależności (różnicowe i ilorazowe) między długościami boków 

12. wskazuje różne rodzaje trójkątów jako części innych wielokątów 

13. rysuje różne rodzaje trójkątów 

14. rysuje wysokości trójkąta prostokątnego 

15. rozwiązuje proste zadania dotyczące wysokości trójkąta 

16. rysuje kwadrat o danym obwodzie, prostokąt o danym obwodzie i danym jednym boku 



17. oblicza długość boku rombu przy danym obwodzie 

18. rysuje dwie różne wysokości równoległoboku 

19. rozpoznaje rodzaje trapezów 

20. rysuje trapez o danych długościach podstaw i wysokości 

21. oblicza długości odcinków w trapezie 

22. wykorzystuje twierdzenie o sumie kątów w czworokącie do obliczania miary kątów czworokąta 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeśli spełnia wymagania na oceny niższe oraz dodatkowo:  

1. rozwiązuje typowe zadania związane z mierzeniem kątów 

2. korzysta z własności kątów przyległych i wierzchołkowych 

3. rozwiązuje typowe zadania dotyczące obliczania miar kątów 

4. oblicza miary kątów w trójkącie na podstawie podanych zależności między kątami 

5. rysuje trójkąt o danych dwóch bokach i danym kącie między nimi 

6. w trójkącie równoramiennym wyznacza przy danym jednym kącie miary pozostałych kątów 

7. w trójkącie równoramiennym wyznacza przy danym obwodzie i danej długości jednego boku długości 

pozostałych boków 

8. wskazuje osie symetrii trójkąta 

9. rozwiązuje typowe zadania dotyczące własności trójkątów 

10. rysuje wysokości trójkąta rozwartokątnego 

11. rozwiązuje typowe zadania związane z rysowaniem, mierzeniem i obliczaniem długości odpowiednich 

odcinków w równoległobokach, trapezach 12. rysuje trapez o danych długościach boków i danych kątach 

 

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeśli spełnia wymagania na oceny niższe oraz dodatkowo: 

1. rozwiązuje nietypowe zadania dotyczące prostych, półprostych, odcinków i punktów 

2. wskazuje różne rodzaje kątów na bardziej złożonych rysunkach 

3. rozwiązuje nietypowe zadania dotyczące rodzajów kątów 

4. rozwiązuje nietypowe zadania dotyczące rodzajów i własności trójkątów, a także ich wysokości 

5. rysuje równoległobok spełniający określone warunki 

6. rozwiązuje nietypowe zadania z zastosowaniem własności różnych rodzajów czworokątów 

 

Uczeń otrzymuje ocenę celującą, jeśli spełnia wymagania na niższe oceny oraz dodatkowo:  

1. stosuje posiadane umiejętności w sytuacjach nietypowych i problemowych 

 

Dział III – Ułamki zwykłe 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeśli: 

1. zapisuje ułamek w postaci dzielenia 

2. zamienia liczby mieszane na ułamki niewłaściwe i ułamki niewłaściwe na liczby mieszane 

3. porównuje ułamki o takich samych mianownikach 

4. rozszerza ułamki do wskazanego mianownika 

5. skraca ułamki (proste przypadki) 

6. dodaje i odejmuje ułamki lub liczby mieszane o takich samych mianownikach 

7. rozwiązuje proste zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania ułamków o takich samych 

mianownikach 

8. dodaje i odejmuje ułamki ze sprowadzeniem do wspólnego mianownika jednego z ułamków 

9. mnoży ułamek i liczbę mieszaną przez liczbę naturalną, z wykorzystaniem skracania przy mnożeniu 

10. mnoży ułamki, stosując przy tym skracanie 

11. znajduje odwrotności ułamków, liczb naturalnych i liczb mieszanych 

12. dzieli ułamki, stosując przy tym skracanie 



 

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeśli spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą oraz dodatkowo: 

1. zapisuje w postaci ułamka rozwiązania prostych zadań tekstowych 

2. porównuje ułamki o takich samych licznikach 

3. rozszerza ułamki do wskazanego licznika 

4. skraca ułamki 

5. wskazuje ułamki nieskracalne 

6. doprowadza ułamki właściwe do postaci nieskracalnej, a ułamki niewłaściwe i liczby mieszane 

do najprostszej postaci 

7. znajduje licznik lub mianownik ułamka równego danemu po skróceniu lub rozszerzeniu 

8. sprowadza ułamki do wspólnego mianownika 

9. rozwiązuje typowe zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania ułamków o takich 

samych mianownikach 

10. dodaje i odejmuje ułamki lub liczby mieszane o różnych mianownikach 

11. rozwiązuje proste zadania z zastosowaniem dodawania i odejmowania ułamków o różnych mianownikach 

12. porównuje ułamki z wykorzystaniem ich różnicy 

13. oblicza ułamek liczby naturalnej 

14. mnoży liczby mieszane, stosując przy tym skracanie 

15. rozwiązuje proste zadania z zastosowaniem mnożenia ułamków, liczb mieszanych 

16. dzieli liczby mieszane, stosując przy tym skracanie 

17. rozwiązuje proste zadania z zastosowaniem dzielenia ułamków 

18. oblicza kwadraty i sześciany ułamków 

19. oblicza wartości dwudziałaniowych wyrażeń na ułamkach zwykłych, stosując przy tym ułatwienia 

(przemienność, skracanie) 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeśli spełnia wymagania na oceny niższe oraz dodatkowo: 

1. porównuje dowolne ułamki 

2. rozwiązuje typowe zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania ułamków o takich 

samych mianownikach 

3. oblicza składnik w sumie lub odjemnik w różnicy ułamków o różnych mianownikach 

4. rozwiązuje typowe zadania z zastosowaniem dodawania i odejmowania ułamków zwykłych o różnych 

mianownikach oraz porównywania różnicowego 

5. oblicza ułamek liczby mieszanej i ułamek ułamka 

6. oblicza brakujący czynnik w iloczynie 

7. mnoży liczby mieszane i wyniki doprowadza do najprostszej postaci 

8. oblicza dzielnik lub dzielną przy danym ilorazie 

9. rozwiązuje typowe zadania z zastosowaniem mnożenia ułamków i liczb mieszanych 

10. rozwiązuje typowe zadania z zastosowaniem dzielenia ułamków i liczb mieszanych 

11. oblicza potęgi ułamków i liczb mieszanych 

12. oblicza wartości wyrażeń zawierających trzy i więcej działań na ułamkach zwykłych i liczbach mieszanych 

 

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeśli spełnia wymagania na oceny niższe oraz dodatkowo: 

1. rozwiązuje nietypowe zadnia z zastosowaniem dodawania i odejmowania ułamków 

2. rozwiązuje nietypowe zadania z zastosowaniem mnożenia ułamków i liczb mieszanych 

3. rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem obliczania ułamka liczby 

4. rozwiązuje nietypowe zadania z zastosowaniem dzielenia ułamków i liczb mieszanych 

5. rozwiązuje nietypowe zadania z zastosowaniem działań na ułamkach 

 

Uczeń otrzymuje ocenę celującą, jeśli spełnia wymagania na niższe oceny oraz dodatkowo:  



1. stosuje posiadane umiejętności w sytuacjach nietypowych i problemowych 

 

Dział IV – Ułamki dziesiętne 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeśli: 

1. zapisuje ułamek dziesiętny w postaci ułamka zwykłego 

2. zamienia ułamek zwykły na dziesiętny poprzez rozszerzanie ułamka 

3. odczytuje i zapisuje słownie ułamki dziesiętne 

4. zapisuje cyframi ułamki dziesiętne zapisane słownie (proste przypadki) 

5. odczytuje ułamki dziesiętne zaznaczone na osi liczbowej 

6. dodaje i odejmuje ułamki dziesiętne sposobem pisemnym 

7. rozwiązuje proste zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania ułamków dziesiętnych 

8. mnoży i dzieli w pamięci ułamki dziesiętne przez 10, 100, 1000… 

9. mnoży pisemnie ułamki dziesiętne 

10. dzieli pisemnie ułamek dziesiętny przez jednocyfrową liczbę naturalną 

11. zna podstawowe jednostki masy, monetarne (polskie), długości i zależności między nimi 

12. zamienia większe jednostki na mniejsze 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeśli spełnia wymagania na ocenę dopuszczająca oraz dodatkowo:  

1. słownie zapisane ułamki dziesiętne zapisuje przy pomocy cyfr (trudniejsze sytuacje, np. trzy i cztery setne) 

2. zaznacza ułamki dziesiętne na osi liczbowej 

3. porównuje ułamki dziesiętne 

4. dodaje i odejmuje ułamki dziesiętne w pamięci 

5. porównuje ułamki dziesiętne z wykorzystaniem ich różnicy 

6. znajduje dopełnienie ułamka dziesiętnego do całości 

7. oblicza składnik sumy w dodawaniu, odjemną lub odjemnik w odejmowaniu ułamków dziesiętnych 

8. rozwiązuje typowe zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania ułamków dziesiętnych 

9. mnoży w pamięci ułamek dziesiętny przez liczbę naturalną (proste przypadki) 

10. rozwiązuje proste zadania tekstowe z zastosowaniem mnożenia ułamków dziesiętnych 

11. dzieli w pamięci ułamek dziesiętny przez liczbę naturalną (proste przypadki) 

12. dzieli pisemnie ułamek dziesiętny przez liczbę naturalną 

13. rozwiązuje proste zadania tekstowe z zastosowaniem dzielenia ułamków dziesiętnych 

i porównywania ilorazowego 
14. rozwiązuje proste zadania tekstowe z zastosowaniem jednostek (np. koszt zakupu przy danej cenie za kg) 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeśli spełnia wymagania na oceny niższe oraz dodatkowo:  

1. porównuje ułamki dziesiętne z ułamkami zwykłymi o mianownikach 2, 4 lub 5 

2. oblicza wartości dwudziałaniowych wyrażeń zawierających dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych 

3. zapisuje i odczytuje duże liczby za pomocą skrótów (np. 2,5 tys.) 

4. dzieli w pamięci ułamki dziesiętne (proste przypadki) 

5. dzieli ułamki dziesiętne sposobem pisemnym 

6. rozwiązuje typowe zadania tekstowe z zastosowaniem działań na ułamkach dziesiętnych 

7. oblicza dzielną lub dzielnik w ilorazie ułamków dziesiętnych 

8. zapisuje wyrażenie dwumianowane w postaci ułamka dziesiętnego 

9. zapisuje wielkość podaną za pomocą ułamka dziesiętnego w postaci wyrażenia dwumianowanego  

10. porównuje wielkości podane w różnych jednostkach 

 

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeśli spełnia wymagania na oceny niższe oraz dodatkowo: 

1. porównuje ułamek dziesiętny z ułamkiem zwykłym o mianowniku 8 

2. rozwiązuje nietypowa zadania tekstowe z zastosowaniem porównywania ułamków dziesiętnych 



3. rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania ułamków dziesiętnych 

4. rozwiązuje nietypowe zadania z zastosowaniem mnożenia ułamków dziesiętnych 

5. rozwiązuje nietypowe zadania z zastosowaniem dzielenia ułamków dziesiętnych 

6. rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe z zastosowaniem zamiany jednostek 

7. rozwiązuje zadania wymagające działań na ułamkach zwykłych i dziesiętnych 

 

Uczeń otrzymuje ocenę celującą, jeśli spełnia wymagania na niższe oceny oraz dodatkowo:  

1. stosuje posiadane umiejętności w sytuacjach nietypowych i problemowych 

 

Dział V – Pola figur  

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeśli: 

1. rozumie pojęcie pola figury jako liczby kwadratów jednostkowych 

2. oblicza pole prostokąta 

3. oblicza pole równoległoboku 

4. oblicza pole trójkąta przy danym boku i odpowiadającej mu wysokości 

5. zna wzór na pole trapezu 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeśli spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą oraz dodatkowo:  

1. oblicza pola figur narysowanych na kratownicy 

2. oblicza pole prostokąta przy danym jednym boku i zależności ilorazowej lub różnicowej drugiego boku 

3. oblicza długość boku prostokąta przy danym polu i drugim boku 

4. rozwiązuje proste zadania tekstowe z zastosowaniem pola prostokąta 

5. oblicza pole rombu z wykorzystaniem długości przekątnych 

6. rozwiązuje proste zadania z zastosowaniem pól równoległoboku i rombu 

7. oblicza pole trójkąta 

8. oblicza pole trójkąta prostokątnego o danych przyprostokątnych 

9. oblicza pole trapezu o danych podstawach i danej wysokości 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeśli spełnia wymagania na oceny niższe oraz dodatkowo:  

1. rozwiązuje typowe zadania tekstowe dotyczące pola prostokąta 

2. oblicza długość boku równoległoboku przy danym polu i danej wysokości 

3. oblicza wysokość równoległoboku przy danym polu i danej długości boku 

4. rozwiązuje typowe zadania dotyczące pól równoległoboku i rombu 

5. oblicza długość podstawy trójkąta przy danym polu i danej wysokości 

6. oblicza pole trapezu o danej sumie długości podstaw i wysokości 

7. rozwiązuje typowe zadania tekstowe z zastosowaniem pola trapezu 

8. wyraża pole powierzchni figury o danych wymiarach w różnych jednostkach (bez zamiany jednostek pola) 

9. rozwiązuje proste zadania tekstowe z wykorzystaniem jednostek pola 

 

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeśli spełnia wymagania na oceny niższe oraz dodatkowo: 

1. rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe dotyczące pola prostokąta, równoległoboku, trapezu, trójkąta 

2. oblicza pola figur złożonych z prostokątów, równoległoboków i trójkątów 

3. oblicza wysokości trójkąta prostokątnego opuszczoną na przeciwprostokątną przy danych trzech bokach 

4. oblicza wysokość trapezu przy danych podstawach i polu 

5. oblicza długość podstawy trapezu przy danej wysokości, drugiej podstawie i danym polu 

6. oblicza pola figur, które można podzielić na prostokąty, równoległoboki, trójkąty, trapezy 



7. rozwiązuje zadania tekstowe z wykorzystaniem różnych jednostek pola 

8. zamienia jednostki pola 

9. porównuje powierzchnie wyrażone w różnych jednostkach 

 

Uczeń otrzymuje ocenę celującą, jeśli spełnia wymagania na niższe oceny oraz dodatkowo:  

1. stosuje posiadane umiejętności w sytuacjach nietypowych i problemowych 

 

Dział VI – Matematyka i my 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeśli: 

1. oblicza upływ czasu pomiędzy wskazaniami zegara bez przekraczania godziny 

2. oblicza godzinę po upływie podanego czasu od podanej godziny bez przekraczania godziny 

3. zamienia jednostki masy 

4. oblicza średnią arytmetyczną dwóch liczb naturalnych 

5. odczytuje liczby całkowite zaznaczone na osi liczbowej 

6. zaznacza na osi liczbowej podane liczby całkowite 

7. odczytuje temperaturę z termometru 

8. dodaje dwie liczby całkowite jedno- i dwucyfrowe 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeśli spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą oraz dodatkowo: 

1. oblicza upływ czasu pomiędzy wskazaniami zegara z przekraczaniem godziny 

2. oblicza godzinę po upływie podanego czasu od podanej godziny z przekraczaniem godziny 

(bez przekraczania doby) 3. oblicza datę po upływie podanej liczby dni od podanego dnia 

4. rozwiązuje proste zadania dotyczące czasu, także z wykorzystaniem informacji podanych w tabelach 

i kalendarzu 5. oblicza koszt zakupu przy podanej cenie za kilogram lub metr 

6. oblicza średnią arytmetyczną kilku liczb naturalnych 

7. rozwiązuje proste zadania tekstowe dotyczące obliczania średniej arytmetycznej (np. średnia odległość) 

8. wyznacza liczbę przeciwną do danej 

9. porównuje dwie liczby całkowite 

10. oblicza sumę kilku liczb całkowitych jedno- lub dwucyfrowych 

11. rozwiązuje proste zadania z zastosowaniem dodawania liczb całkowitych 

12. korzystając z osi liczbowej, oblicza o ile różnią się liczby całkowite 

13. oblicza różnicę między temperaturami wyrażonymi za pomocą liczb całkowitych 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeśli spełnia wymagania na oceny niższe oraz dodatkowo:  

1. rozwiązuje typowe zadania dotyczące czasu, także z wykorzystaniem informacji podanych w tabelach 

i kalendarzu 

2. oblicza na jaką ilość towaru wystarczy pieniędzy przy podanej cenie jednostkowej 

3. rozwiązuje typowe zadania tekstowe z zastosowaniem średniej arytmetycznej 

4. porządkuje liczby całkowite w kolejności rosnącej lub malejącej 

5. oblicza temperaturę po spadku (wzroście) o podaną liczbę stopni 

6. wskazuje liczbę całkowitą różniącą się od danej o podaną liczbę naturalną 

 

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeśli spełnia wymagania na oceny niższe oraz dodatkowo: 

1. rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe dotyczące czasu i kalendarza 

2. rozwiązuje zadania, w których szacuje i oblicza łączny koszt zakupu przy danych cenach jednostkowych 

oraz wielkość reszty 3. rozwiązuje zadania z zastosowaniem obliczania średniej wielkości wyrażonych w różnych jednostkach  

(np. długości) 



4. oblicza sumę liczb na podstawie podanej średniej 

5. oblicza jedną z wartości przy danej średniej i pozostałych wartościach 

6. oblicza średnią arytmetyczną liczb całkowitych 

7. rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem porównywania różnicowego i dodawania liczb całkowitych 

 

Uczeń otrzymuje ocenę celującą, jeśli spełnia wymagania na niższe oceny oraz dodatkowo:  

1. stosuje posiadane umiejętności w sytuacjach nietypowych i problemowych 

 

Dział VII – Figury przestrzenne 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeśli: 

1. rozróżnia graniastosłupy, ostrosłupy, prostopadłościany, kule, walce i stożki 

2. rozróżnia i wskazuje krawędzie, wierzchołki, ściany boczne, podstawy brył 

3. podaje liczbę krawędzi, wierzchołków i ścian graniastosłupów i ostrosłupów 

4. oblicza objętości brył zbudowanych z sześcianów jednostkowych 

5. stosuje jednostki objętości 

6. dobiera jednostkę do pomiaru objętości danego przedmiotu 

7. rozpoznaje siatki prostopadłościanów i graniastosłupów 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeśli spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą oraz dodatkowo: 

1. rysuje rzuty prostopadłościanów, graniastosłupów i ostrosłupów 

2. oblicza objętości prostopadłościanu o wymiarach podanych w tych samych jednostkach 

3. oblicza objętość sześcianu o podanej długości krawędzi 

4. rozumie pojęcie siatki prostopadłościanu 

5. rysuje siatkę sześcianu o podanej długości krawędzi 

6. rysuje siatkę prostopadłościanu o danych długościach krawędzi 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeśli spełnia wymagania na oceny niższe oraz dodatkowo: 

1. podaje przykłady brył o danej liczbie wierzchołków 

2. podaje przykłady brył, których ściany spełniają dany warunek 

3. oblicza objętości prostopadłościanu o wymiarach podanych w różnych jednostkach 

4. rozwiązuje typowe zadania tekstowe dotyczące objętości prostopadłościanu 

5. dobiera siatkę do modelu prostopadłościanu 

6. oblicza objętość prostopadłościanu, korzystając z jego siatki 

7. rysuje siatki graniastosłupów przy podanym kształcie podstawy i podanych długościach krawędzi 

8. dobiera siatkę do modelu graniastosłupa 

 

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeśli spełnia wymagania na oceny niższe oraz dodatkowo:  

1. rozwiązuje nietypowe zadania dotyczące graniastosłupów i ostrosłupów 

2. rozwiązuje nietypowe zadania dotyczące objętości 

3. oblicza wysokość prostopadłościanu przy danej objętości i danych długościach dwóch krawędzi 

4. rozwiązuje nietypowe zadania dotyczące objętości prostopadłościanu 

5. rozwiązuje nietypowe zadania dotyczące siatek graniastosłupów 

 

Uczeń otrzymuje ocenę celującą, jeśli spełnia wymagania na niższe oceny oraz dodatkowo:  

1. stosuje posiadane umiejętności w sytuacjach nietypowych i problemowych 



 

klasa VI 

Dział I – Liczby całkowite 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeśli: 

1. wskazuje liczby należące do zbioru liczb całkowitych 

2. objaśnia, że liczba dodatnia jest większa od zera, liczba ujemna jest mniejsza od zera, a zero nie jest ani 

liczbą dodatnią, ani ujemną 

3. podaje przykłady stosowania liczb ujemnych w różnych sytuacjach praktycznych (np. temperatura, długi, 

obszary znajdujące się poniżej poziomu morza) 

4. wyznacza liczby przeciwne do danych 

5. odczytuje liczby całkowite zaznaczone na osi 

6. porównuje dwie liczby całkowite 

7. dodaje liczby przeciwne 

8. dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli liczby całkowite jedno- i dwucyfrowe 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeśli: 

1. porządkuje liczby w zbiorze liczb całkowitych 

2. wyznacza liczby odwrotne do danych 

3. oblicza temperaturę po spadku lub wzroście o podaną liczbę stopni 

4. oblicza wartość bezwzględną liczby całkowitej 

5. interpretuje operację dodawania na osi liczbowej 

6. oblicza sumę kilku liczb całkowitych złożonych z pełnych setek i tysięcy 

7. stosuje przemienność i łączność dodawania 

8. potęguje liczby całkowite jedno- i dwucyfrowe 

9. oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych złożonych z kilku działań i liczb całkowitych jednocyfrowych 

10. rozwiązuje proste zadania tekstowe z zastosowaniem działań na liczbach całkowitych 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeśli: 

1. porównuje liczby dodatnie i ujemne, które nie są liczbami całkowitymi 

2. dodaje, odejmuje, mnoży, dzieli i potęguje liczby całkowite 

3. wskazuje liczbę całkowitą różniącą się od danej liczby o podaną liczbę naturalną 

4. oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych złożonych z kilku działań i liczb całkowitych 

5. rozwiązuje typowe zadania tekstowe z zastosowaniem działań na liczbach całkowitych 

 

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeśli: 

1. rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem działań na liczbach całkowitych 

2. oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych zawierających wartość bezwzględną 

3. podaje przykłady liczb spełniających proste równania z wartością bezwzględną 

 

Uczeń otrzymuje ocenę celującą, jeśli spełnia wymagania na niższe oceny oraz dodatkowo:  

1. stosuje posiadane umiejętności w sytuacjach nietypowych i problemowych 

 

Dział II – Działania na liczbach – część 1 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeśli: 



1. czyta ze zrozumieniem krótki tekst zawierający informacje liczbowe 

2. wskazuje różnice między krótkimi tekstami o podobnej treści 

3. weryfikuje odpowiedź do prostego zadania tekstowego 

4. dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli liczby naturalne wielocyfrowe oraz dodatnie ułamki dziesiętne za pomocą 

kalkulatora 

5. rozróżnia pojęcia cyfry i liczby 

6. nazywa rzędy pozycyjne poniżej miliarda 

7. określa znaczenie wskazanej cyfry w liczbie 

8. odczytuje oraz zapisuje słownie liczby zapisane cyframi i odwrotnie 

9. odczytuje liczby naturalne zaznaczone na osi 

10. zaznacza liczby naturalne na osi 

11. podaje wielokrotności liczb jednocyfrowych 

12. podaje dzielniki liczb nie większych niż 100 

13. korzysta z cech podzielności do rozpoznania liczb podzielnych przez 2, 5, 10, 100 

14. rozpoznaje liczby pierwsze i liczby złożone nie większe niż 100 

15. rozkłada liczby dwucyfrowe na czynniki pierwsze 

16. oblicza NWD liczb jedno- i dwucyfrowych 

17. oblicza NWW liczb jednocyfrowych 

18. nazywa rzędy pozycyjne w ułamkach dziesiętnych 

19. stosuje ze zrozumieniem pojęcia: ułamek właściwy, ułamek niewłaściwy oraz liczba mieszana 

20. odczytuje dodatnie i ujemne ułamki dziesiętne, ułamki zwykłe i liczby mieszane zaznaczone na osi liczbowej 

21. zaznacza dodatnie i ujemne ułamki dziesiętne, ułamki zwykłe i liczby mieszane na osi liczbowej 

22. rozszerza i skraca ułamki zwykłe do wskazanego mianownika 

23. zapisuje ułamek dziesiętny skończony w postaci ułamka zwykłego lub liczby mieszanej 

24. zamienia ułamek zwykły o mianowniku typu 2, 5, 20, 50 na ułamek dziesiętny przez rozszerzanie ułamka 

25. szacuje wyniki dodawania i odejmowania liczb naturalnych 

26. dodaje i odejmuje w pamięci liczby naturalne, ułamki dziesiętne i ułamki zwykłe (proste przypadki) 

27. dodaje i odejmuje pisemnie liczby naturalne i ułamki dziesiętne 

28. dodaje i odejmuje ułamki i liczby mieszane o jednakowych i o różnych mianownikach 

29. dodaje i odejmuje w pamięci dodatnie i ujemne ułamki tego samego typu (proste przypadki) 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeśli: 

1. układa plan rozwiązania prostego zadania tekstowego 

2. szacuje wyniki działań 

3. rozwiązuje proste zadania tekstowe, wykorzystując kalkulator do obliczeń 

4. zaokrągla liczbę z podaną dokładnością 

5. korzysta z cech podzielności do rozpoznania liczb podzielnych przez 3, 4, 9 

6. oblicza NWW liczb dwucyfrowych 

7. porównuje dodatnie i ujemne ułamki dziesiętne, ułamki zwykłe i liczby mieszane, wykorzystując oś liczbową 

8. doprowadza ułamki do postaci nieskracalnej 

9. zamienia ułamek zwykły o mianowniku typu 2, 5, 20 na ułamek dziesiętny przez rozszerzanie ułamka 

10. zamienia liczby mieszane na ułamki niewłaściwe i ułamki niewłaściwe na liczby mieszane 

11. oblicza sumę ułamka zwykłego i dziesiętnego (proste przypadki) 

12. stosuje własności działań odwrotnych do rozwiązywania prostych równań 

13. rozwiązuje proste zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania liczb naturalnych i ułamków 

14. dodaje i odejmuje w pamięci dodatnie i ujemne ułamki tego samego typu 

15. oblicza wartości dwu- i trzydziałaniowych wyrażeń zawierających dodawanie i odejmowanie ułamków tego 

samego typu 

16. rozwiązuje proste zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania dodatnich i ujemnych 

ułamków tego samego typu 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeśli: 



1. czyta ze zrozumieniem kilkuzdaniowy tekst zawierający informacje liczbowe 

2. układa plan rozwiązania typowego zadania tekstowego 

3. weryfikuje odpowiedź do zadania tekstowego 

4. dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli liczby dodatnie i ujemne za pomocą kalkulatora 

5. nazywa rzędy pozycyjne od miliarda wzwyż 

6. zaokrągla liczbę z podaną dokładnością w trudniejszych przykładach 

7. wskazuje przybliżone położenie danej liczby na osi 

8. rozwiązuje zadania-łamigłówki z wykorzystaniem cech podzielności przez 2, 3, 4, 5, 9, 10, 100 

9. podaje wielokrotności liczb dwucyfrowych i większych 

10. podaje dzielniki liczb większych niż 100 

11. rozpoznaje liczby pierwsze i liczby złożone większe niż 100 

12. rozwiązuje typowe zadania tekstowe z zastosowaniem NWD i NWW 

13. porządkuje rosnąco lub malejąco kilka dodatnich i ujemnych ułamków dziesiętnych i zwykłych 

14. dodaje kilka dodatnich i ujemnych ułamków zwykłych oraz dziesiętnych 

15. oblicza różnicę dodatniego ułamka zwykłego i dodatniego ułamka dziesiętnego 

16. odejmuje dodatnie i ujemne ułamki zwykłe oraz dziesiętne występujące w tej samej różnicy 

17. porównuje liczby z wykorzystaniem ich różnicy 

18. rozwiązuje typowe zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania dodatnich i ujemnych 

ułamków zwykłych oraz dziesiętnych występujących w tej samej sumie (różnicy) 

 

 

 

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeśli: 

1. układa plan rozwiązania zadania tekstowego 

2. oblicza za pomocą kalkulatora wartości wyrażeń wielodziałaniowych 

3. wskazuje liczby, których zaokrąglenia spełniają podane warunki; określa, ile jest takich liczb 

4. rozumie różnicę między zaokrąglaniem liczby a zaokrąglaniem jej zaokrąglenia 

5. rozkłada liczby trzycyfrowe i większe na czynniki pierwsze 

6. rozkłada liczby na czynniki pierwsze, jeśli przynajmniej jeden z czynników jest liczbą większą niż 10 

7. oblicza NWD oraz NWW liczb trzycyfrowych i większych 

8. rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe z zastosowaniem NWD i NWW 

9. zamienia ułamek zwykły na dziesiętny przez rozszerzanie ułamka 

10. oblicza wartości wielodziałaniowych wyrażeń zawierających dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych i 

dziesiętnych 

11. rozwiązuje zadania tekstowe dotyczące porównywania ułamków z wykorzystaniem ich różnicy 

12. rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania liczb naturalnych 

i ułamków 

13. rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania (odejmowania) dodatnich i ujemnych 

ułamków zwykłych oraz dziesiętnych występujących w tej samej sumie (różnicy) 

 

Uczeń otrzymuje ocenę celującą, jeśli spełnia wymagania na niższe oceny oraz dodatkowo:  

1. stosuje posiadane umiejętności w sytuacjach nietypowych i problemowych 

 

Dział III – Działania na liczbach – część 2 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeśli: 

1. mnoży i dzieli w pamięci liczby całkowite, dodatnie i ujemne ułamki dziesiętne oraz zwykłe (proste 

przypadki) 

2. mnoży pisemnie liczby naturalne i ułamki dziesiętne 



3. mnoży i dzieli dodatnie i ujemne ułamki zwykłe oraz liczby mieszane (proste przypadki) 

4. dzieli pisemnie liczby naturalne i ułamki dziesiętne przez liczby naturalne 

5. zaokrągla ułamki dziesiętne z dokładnością do części dziesiątych, setnych i tysięcznych 

6. wskazuje okres ułamka dziesiętnego nieskończonego okresowego 

7. stosuje zamiennie zapis ułamka okresowego w formie wielokropka lub nawiasu 

8. oblicza, jakim ułamkiem jednej liczby całkowitej jest druga liczba całkowita 

9. oblicza ułamek danej liczby całkowitej (proste przypadki) 

10. dopasowuje zapis rozwiązania do treści zadania (proste przypadki) 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeśli: 

1. szacuje iloczyn liczb całkowitych i ułamków dziesiętnych 

2. mnoży dodatnie i ujemne ułamki zwykłe oraz liczby mieszane 

3. dzieli ułamki zwykłe (dodatnie i ujemne) 

4. dzieli ułamki dziesiętne (dodatnie i ujemne) 

5. oblicza kwadraty i sześciany liczb całkowitych, dodatnich i ujemnych ułamków zwykłych oraz dziesiętnych 

6. zapisuje wynik dzielenia w postaci z resztą 

7. oblicza wartości wyrażeń złożonych z dwóch lub trzech działań na dodatnich i ujemnych ułamkach 

zwykłych oraz dziesiętnych 

8. rozwiązuje proste zadania tekstowe wymagające wykonania jednego działania na liczbach całkowitych, 

dodatnich i ujemnych ułamkach dziesiętnych oraz zwykłych 

9. rozwiązuje proste zadania tekstowe dotyczące średniej arytmetycznej 

10. znajduje okres rozwinięcia dziesiętnego ułamka, jeśli okres jest co najwyżej dwucyfrowy 

11. zaokrągla dane liczbowe do postaci, w której warto je znać lub są używane na co dzień 

12. oblicza ułamek danej liczby całkowitej 

13. oblicza liczbę na podstawie jej ułamka, jeśli licznik ułamka jest równy 1 

14. rozwiązuje proste zadania tekstowe dotyczące obliczania ułamka danej liczby 

15. układa zadania do prostego wyrażenia arytmetycznego 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeśli: 

1. oblicza iloczyny kilku liczb, wśród których są jednocześnie liczby całkowite, dodatnie i ujemne ułamki 

zwykłe oraz dziesiętne 

2. oblicza potęgi o wykładnikach naturalnych liczb całkowitych, dodatnich i ujemnych ułamków zwykłych oraz 

dziesiętnych 

3. rozwiązuje typowe zadania tekstowe z zastosowaniem działań na liczbach całkowitych, dodatnich 

i ujemnych ułamkach zwykłych oraz dziesiętnych 

4. dzieli wielocyfrowe liczby całkowite 

5. dzieli dodatnie i ujemne ułamki zwykłe oraz dziesiętne występujące jednocześnie w tym samym ilorazie 

6. oblicza wartości wyrażeń złożonych z więcej niż trzech działań na liczbach całkowitych, dodatnich 

i ujemnych ułamkach zwykłych oraz dziesiętnych (proste przypadki) 

7. zapisuje wynik dzielenia w różnych postaciach i interpretuje go stosownie do treści zadania 

8. rozwiązuje typowe zadania tekstowe wymagające wykonania mnożenia lub dzielenia 

9. zamienia ułamki zwykłe na ułamki dziesiętne skończone z wykorzystaniem dzielenia licznika przez mianownik 

10. znajduje okres rozwinięcia dziesiętnego ułamka 

11. używa kalkulatora do zamiany ilorazu dużych liczb na liczbę mieszaną z wykorzystaniem dzielenia z resztą 

12. oblicza ułamek danego ułamka zwykłego lub dziesiętnego 

13. oblicza liczbę na podstawie jej ułamka 

14. rozwiązuje typowe zadania tekstowe dotyczące obliczania ułamka danej liczby 

15. rozwiązuje typowe zadania tekstowe wymagające obliczenia liczby z danego jej ułamka 

 

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeśli: 



1. oblicza wartości wyrażeń złożonych z więcej niż trzech działań na liczbach całkowitych, dodatnich 

i ujemnych ułamkach zwykłych oraz dziesiętnych (trudniejsze przypadki) 

2. oblicza wartość wyrażenia arytmetycznego podanego w postaci ułamka, w którym licznik i mianownik są 

wyrażeniami arytmetycznymi 

3. zapisuje wyrażenie o podanej wartości, spełniające podane warunki 

4. rozwiązuje trudniejsze zadania tekstowe wymagające wykonania kilku działań na liczbach całkowitych, 

dodatnich i ujemnych ułamkach dziesiętnych oraz zwykłych 

5. rozwiązuje zadania tekstowe dotyczące średniej arytmetycznej 

6. podaje cyfrę, która będzie na danym miejscu po przecinku w ułamku dziesiętnym okresowym 

7. stawia i sprawdza proste hipotezy dotyczące zamiany ułamków zwykłych na ułamki dziesiętne 

nieskończone okresowe oraz zaobserwowanych regularności 

8. rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe dotyczące obliczania ułamka danej liczby 

9. rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe wymagające obliczenia liczby z danego jej ułamka 

 

Uczeń otrzymuje ocenę celującą, jeśli spełnia wymagania na niższe oceny oraz dodatkowo:  

1. stosuje posiadane umiejętności w sytuacjach nietypowych i problemowych 

 

Dział IV – Figury na płaszczyźnie 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeśli: 

1. używa ze zrozumieniem pojęć: koło i okrąg 

2. wskazuje środek, promień, średnicę, cięciwę koła i okręgu 

3. rysuje koła i okręgi o podanych promieniach lub średnicach 

4. mierzy odległość punktu od prostej 

5. wskazuje wierzchołek i ramiona kąta 

6. rozpoznaje rodzaje kątów 

7. rozróżnia kąty wklęsłe i wypukłe 

8. mierzy kąty wypukłe 

9. rysuje kąty wypukłe o danych miarach 

10. konstruuje trójkąt o danych bokach 

11. rozpoznaje trójkąt ostrokątny, prostokątny i rozwartokątny 

12. rozpoznaje trójkąt równoboczny, równoramienny i różnoboczny 

13. oblicza miary kątów trójkąta (proste przypadki) 

14. wskazuje wysokości trójkąta 

15. wskazuje wierzchołek trójkąta, z którego prowadzona jest wysokość, i bok, do którego jest ona prostopadła 

16. oblicza pole trójkąta przy danej długości boku i prostopadłej do niego wysokości, wyrażonych w tej samej 

jednostce 

17. oblicza obwód wielokąta o długościach boków wyrażonych w tej samej jednostce 

18. rozpoznaje czworokąty i ich rodzaje 

19. wskazuje boki, wierzchołki i przekątne czworokąta 

20. opisuje własności różnych rodzajów czworokątów 

21. rysuje czworokąty spełniające podane warunki (proste przypadki) 

22. wskazuje wysokości czworokątów (o ile jest to możliwe) 

23. oblicza pole prostokąta, kwadratu, równoległoboku, rombu, trapezu, których wymiary są wyrażone w tej 

samej jednostce 

24. rysuje na kratce 5 mm trójkąty i czworokąty o danych wymiarach 

25. określa własności figur narysowanych na kratce 

26. odczytuje długości odcinków narysowanych na kratce 5 mm 

27. oblicza obwody figur narysowanych na kratce 5 mm 

28. oblicza pola trójkątów i czworokątów narysowanych na kratce 5 mm (proste przypadki) 

 



Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeśli: 

1. stosuje własności koła i okręgu do rozwiązywania prostych zadań geometrycznych 

2. korzysta ze skali do obliczania wymiarów figur 

3. szacuje miarę kąta w stopniach 

4. mierzy kąty 

5. rysuje kąty o danych miarach 

6. oblicza miary kątów na podstawie danych kątów przyległych, wierzchołkowych i dopełniających do 360° 

7. rozwiązuje proste zadania z zastosowaniem różnych rodzajów kątów 

8. stosuje nierówność trójkąta 

9. oblicza pole trójkąta przy danych dwóch bokach (wysokościach) i jednej wysokości (jednym boku), 

wyrażonych w tej samej jednostce 

10. oblicza pole trójkąta prostokątnego o danych przyprostokątnych, wyrażonych w tej samej jednostce 

11. oblicza obwód trójkąta przy danym jednym boku i podanych zależnościach między pozostałymi bokami 

12. oblicza miary kątów czworokąta (proste przypadki) 

13. oblicza obwód wielokąta o danych długościach boków 

14. klasyfikuje czworokąty 

15. oblicza pole prostokąta, kwadratu, równoległoboku, rombu, trapezu 

16. oblicza pole kwadratu przy danym obwodzie 

17. oblicza pola wielokątów, stosując podział wielokąta na dwa czworokąty 

18. rozwiązuje proste zadania dotyczące własności czworokątów i ich pól 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeśli: 

1. stosuje własności kątów powstałych w wyniku przecięcia prostą dwóch prostych równoległych 

2. rozwiązuje typowe zadania z wykorzystaniem własności kątów 

3. oblicza miary kątów trójkąta i czworokąta (bardziej złożone przypadki) 

4. oblicza długość podstawy (wysokość) trójkąta, gdy są znane jego pole i wysokość (długość podstawy) 

5. oblicza pole wielokąta powstałego po odcięciu z prostokąta części w kształcie trójkątów prostokątnych 

6. rysuje czworokąty spełniające podane warunki 

7. rozwiązuje typowe zadania dotyczące obwodów czworokątów 

8. oblicza długość boku (wysokość) równoległoboku przy danym polu i danej wysokości (długości boku) 

9. ustala długości odcinków narysowanych na kratce innej niż 5 mm, której jednostka jest podana 

 

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeśli: 

1. rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe z wykorzystaniem własności koła i okręgu 

2. rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe z wykorzystaniem odległości punktu od prostej 

3. wyznacza miarę kąta wklęsłego 

4. wskazuje oraz oblicza miary różnych rodzajów kątów na bardziej złożonych rysunkach 

5. rozwiązuje nietypowe zadania z wykorzystaniem własności kątów 

6. oblicza wysokości trójkąta przy danych bokach i jednej wysokości 

7. rozwiązuje trudniejsze zadania dotyczące pola trójkąta 

8. rozwiązuje nietypowe zadania dotyczące obliczania miar kątów trójkątów i czworokątów 

9. oblicza wysokość trapezu przy danych podstawach i polu 

10. oblicza długość podstawy trapezu o danym polu, danej wysokości i danej długości drugiej podstawy 

11. oblicza pola wielokątów metodą podziału na czworokąty lub uzupełniania do większych wielokątów, 

również narysowanych na kratce 

12. rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe dotyczące obwodów i pól figur, również narysowanych na kratce 

 

Uczeń otrzymuje ocenę celującą, jeśli spełnia wymagania na niższe oceny oraz dodatkowo:  

1. stosuje posiadane umiejętności w sytuacjach nietypowych i problemowych 



 

Dział V – Równania 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeśli: 

1. wskazuje lewą i prawą stronę równania 

2. oznacza niewiadomą za pomocą litery 

3. układa równania do prostych zadań tekstowych 

4. sprawdza, czy dana liczba jest rozwiązaniem równania, obliczając wartość lewej i prawej strony równania 

(proste przypadki) 

5. rozwiązuje proste równania typu: ax + b = c 

6. sprawdza poprawność otrzymanego rozwiązania równania 

7. upraszcza równania, w których niewiadoma występuje po jednej stronie, np. 2 · x – 7 + x = 8 

8. analizuje treść zadania tekstowego, ustala wielkości dane i niewiadome (proste przypadki) 

9. określa kolejne kroki rozwiązania zadania tekstowego (proste przypadki) 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeśli: 

1. układa równanie, którego rozwiązaniem jest dana liczba 

2. sprawdza rozwiązanie równania z warunkami zadania 

3. rozwiązuje równania typu: 2 · x – 7 + x = 8 

4. rozwiązuje proste zadania tekstowe za pomocą równań 

5. rozwiązuje proste zadania geometryczne za pomocą równań 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeśli: 

1. układa równania do typowych zadań tekstowych 

2. układa zadania tekstowe do prostego równania 

3. sprawdza, czy podana liczba jest rozwiązaniem danego równania (trudniejsze przypadki) 

4. wskazuje równania, które potrafi rozwiązać poznanymi metodami 

5. upraszcza równania typu: 2 · x – 7 + x – 18 = 8 + x – 17 – 5 · x 

6. analizuje treść zadania tekstowego, ustala wielkości dane i niewiadome 

7. określa kolejne kroki rozwiązania zadania tekstowego 

8. układa równania do zadań tekstowych 

9. rozwiązuje typowe zadania tekstowe za pomocą równań 

10. rozwiązuje typowe zadania geometryczne za pomocą równań 

 

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeśli: 

1. układa równania do zadań tekstowych 

2. układa zadania tekstowe do danego równania 

3. wskazuje przykłady równań, które mają jedno rozwiązanie, kilka rozwiązań, nieskończenie wiele rozwiązań 

lub nie mają rozwiązań 

4. ustala, jakie operacje zostały wykonane na równaniach równoważnych 

5. rozwiązuje równania typu: 2 · x – 7 + x – 18 = 8 + x – 17 – 5 · x 

6. rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe za pomocą równań 

7. rozwiązuje nietypowe zadania geometryczne za pomocą równań 

 

Uczeń otrzymuje ocenę celującą, jeśli spełnia wymagania na niższe oceny oraz dodatkowo:  

1. stosuje posiadane umiejętności w sytuacjach nietypowych i problemowych 

 



Dział VI – Bryły 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeśli: 

1. rozpoznaje oraz nazywa ostrosłupy i graniastosłupy proste 

2. wskazuje oraz nazywa podstawy, ściany boczne, krawędzie, wierzchołki ostrosłupa i graniastosłupa 

3. podaje liczbę wierzchołków, krawędzi i ścian graniastosłupa i ostrosłupa o danej podstawie 

4. rysuje rzut graniastosłupa prostego i ostrosłupa 

5. oblicza objętość bryły zbudowanej z sześcianów jednostkowych 

6. oblicza objętość sześcianu o danej długości krawędzi 

7. oblicza objętość prostopadłościanu o wymiarach podanych w tej samej jednostce 

8. zamienia jednostki długości (w przypadkach typu 2 cm 7 mm = 27 mm) 

9. stosuje jednostki objętości i pojemności 

10. rozpoznaje siatki graniastosłupów i ostrosłupów 

11. dopasowuje bryłę do jej siatki 

12. rozpoznaje i nazywa graniastosłup na podstawie jego siatki 

13. określa na podstawie siatki wymiary wielościanu 

14. rysuje siatki prostopadłościanów o podanych wymiarach 

15. rozumie pojęcie pola powierzchni całkowitej graniastosłupa 

 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeśli: 

1. oblicza objętość graniastosłupa prostego przy danym polu podstawy i danej wysokości bryły 

2. rozwiązuje proste zadania dotyczące objętości i pojemności 

3. zamienia jednostki długości 

4. wyraża objętość danej bryły w różnych jednostkach (proste przypadki) 

5. rozwiązuje proste zadania tekstowe z wykorzystaniem jednostek pola, objętości i pojemności 

6. wskazuje na siatce graniastosłupa i ostrosłupa sklejane wierzchołki i krawędzie 

7. oblicza pole powierzchni całkowitej prostopadłościanu o wymiarach podanych w tej samej jednostce 

8. rozwiązuje proste zadania tekstowe dotyczące pola powierzchni całkowitej prostopadłościanu 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeśli: 

1. określa rodzaj graniastosłupa lub ostrosłupa na podstawie informacji o liczbie jego wierzchołków, krawędzi 

lub ścian 

2. oblicza objętość prostopadłościanu o wymiarach podanych w różnych jednostkach 

3. oblicza objętość prostopadłościanu, którego wymiary spełniają podane zależności 

4. oblicza objętość graniastosłupa o podanej wysokości i podstawie, której pole potrafi obliczyć 

5. rozwiązuje typowe zadania tekstowe z wykorzystaniem różnych jednostek pola, objętości i pojemności 

6. oblicza objętość graniastosłupa na podstawie jego siatki 

7. wskazuje na siatce ściany bryły, które są sąsiadujące, równoległe, prostopadłe 

8. oblicza pole powierzchni całkowitej graniastosłupa o podanych wymiarach 

9. rozwiązuje typowe zadania tekstowe z wykorzystaniem pola powierzchni całkowitej i objętości 

 

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeśli: 

1. oblicza pole podstawy (wysokość) graniastosłupa przy danych objętości i wysokości bryły (danym polu 

podstawy) 

2. oblicza wysokość graniastosłupa przy danej objętości i danym polu podstawy 

3. rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe dotyczące objętości graniastosłupa prostego 

4. rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe z wykorzystaniem różnych jednostek pola, objętości i pojemności 

5. rysuje siatki graniastosłupów prostych 



6. oblicza pole powierzchni całkowitej ostrosłupa o podanych wymiarach 

7. oblicza długość krawędzi sześcianu przy danym jego polu powierzchni 

8. rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe z wykorzystaniem pola powierzchni całkowitej i objętości 

 

Uczeń otrzymuje ocenę celującą, jeśli spełnia wymagania na niższe oceny oraz dodatkowo:  

1. stosuje posiadane umiejętności w sytuacjach nietypowych i problemowych 

 

Dział VII – Matematyka i my 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeśli: 

1. odczytuje dane zamieszczone w tabelach 

2. rozwiązuje proste zadania tekstowe z wykorzystaniem danych podanych w jednej tabeli 

3. odczytuje dane przedstawione na diagramie 

4. odczytuje dane przedstawione na wykresie 

5. interpretuje 1% jako 1/100 całości 

6. ustala, jaki procent figury został zamalowany 

7. wyraża procenty za pomocą ułamków 

8. oblicza procent liczby naturalnej w przypadkach: 10%, 25%, 50% 

9. interpretuje prędkość jako drogę pokonaną w danej jednostce czasu 

10. oblicza prędkość w km/h przy drodze podanej w km i czasie podanym w pełnych godzinach 

11. czas określony jako ułamek godziny wyraża w postaci minut 

12. czas określony w minutach wyraża jako część godziny 

13. oblicza wartość wyrażenia algebraicznego dla podanych wartości zmiennych 

14. zapisuje proste wyrażenia algebraiczne opisujące zależności podane w kontekście praktycznym 

15. posługuje się mapą i planem w podstawowym zakresie 

16. rozpoznaje kierunki geograficzne w terenie i na mapie 

17. stosuje różne sposoby zapisywania skali (liczbowa, liniowa, mianowana) 

18. mierzy odległość między obiektami na planie, mapie 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeśli: 

1. stosuje skróty w zapisie liczb (np. 5,7 tys., 1,42 mln) 

2. tworzy diagram ilustrujący zbiór danych 

3. rozwiązuje proste zadania tekstowe z wykorzystaniem danych przedstawionych na diagramie 

4. rozwiązuje proste zadania tekstowe z wykorzystaniem danych przedstawionych na wykresie 

5. wyraża ułamki za pomocą procentów 

6. oblicza, jakim procentem całości jest dana wielkość w przypadkach 10%, 25%, 50% 

7. rozwiązuje elementarne zadania tekstowe dotyczące procentów 

8. oblicza długość drogi w km przy prędkości podanej w km/h i czasie podanym w pełnych godzinach 

9. oblicza czas w godzinach przy drodze podanej w km i prędkości podanej w km/h 

10. rozwiązuje elementarne zadania tekstowe dotyczące prędkości 

11. oblicza prędkość w km/h przy drodze podanej w km i czasie, który jest ułamkiem godziny 

12. oblicza długość drogi w km przy prędkości podanej w km/h i czasie, który jest ułamkiem godziny 

13. oblicza czas, który jest ułamkiem godziny, przy drodze podanej w km i prędkości podanej w km/h 

14. rozwiązuje elementarne zadania tekstowe dotyczące prędkości 

15. dopasowuje opis słowny do wzoru 

16. dopasowuje wzór do opisu słownego 

17. rozwiązuje proste zadania tekstowe wymagające wykorzystania podanego wzoru 

18. zamienia skalę liczbową na mianowaną 

19. oblicza rzeczywistą odległość między obiektami na podstawie planu, mapy 

20. oblicza odległość między obiektami na planie, mapie na podstawie ich rzeczywistej odległości w terenie 



 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeśli: 

1. projektuje tabele potrzebne do zapisania zgromadzonych danych 

2. interpretuje dane zamieszczone w tabeli, przedstawione na diagramie lub wykresie 

3. rozwiązuje zadania tekstowe z wykorzystaniem danych podanych w kilku tabelach 

4. oblicza dany procent liczby naturalnej 

5. oblicza, jakim procentem całości jest dana wielkość 

6. oblicza prędkość przy podanej drodze i podanym czasie 

7. oblicza prędkość średnią 

8. oblicza długość drogi przy podanej prędkości i podanym czasie 

9. oblicza czas przy podanej drodze i podanej prędkości 

10. zapisuje w postaci wyrażenia algebraicznego zauważone zależności 

11. rozwiązuje zadania tekstowe wymagające wykorzystania podanego wzoru 

12. odczytuje informacje podane na mapie, planie 

 

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeśli: 

1. rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności z wykorzystaniem danych zamieszczonych 

w tabelach, przedstawionych na diagramie lub wykresie 

2. rozwiązuje zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności dotyczące procentów 

3. rozwiązuje zadania tekstowe dotyczące co najmniej dwóch różnych prędkości lub gdy rozwiązanie wymaga 

zamiany jednostek długości i/lub czasu 

4. znajduje wartość zmiennej dla podanej wartości wyrażenia algebraicznego 

5. rozwiązuje bardziej złożone problemy i zadania tekstowe wymagające korzystania z mapy, planu 

 

Uczeń otrzymuje ocenę celującą, jeśli spełnia wymagania na niższe oceny oraz dodatkowo:  

1. stosuje posiadane umiejętności w sytuacjach nietypowych i problemowych 

 

Dział VIII – Matematyka na co dzień 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeśli: 

1. szacuje koszt zakupu określonej ilości towaru przy podanej cenie jednostkowej 

2. zamienia jednostki masy 

3. rozwiązuje elementarne zadania tekstowe dotyczące zakupów 

4. oblicza rzeczywiste wymiary figur narysowanych w skali 

5. oblicza pola czworokątów na podstawie wymiarów odczytanych z rysunków 

6. oblicza obwody i pola powierzchni pomieszczeń o podanych wymiarach 

7. zamienia jednostki długości (w przypadkach typu 2 m 63 cm = 263 cm) 

8. odczytuje dane przedstawione na rysunku, w tabeli, cenniku, na diagramie lub na mapie 

9. odczytuje informacje z rozkładu jazdy 

10. posługuje się mapą i planem w podstawowym zakresie 

11. rozpoznaje kierunki geograficzne w terenie i na mapie 

12. mierzy odległość między obiektami na planie, mapie 

13. zamienia jednostki czasu 

14. stosuje cyfry rzymskie do zapisu dat 

15. przyporządkowuje podany rok odpowiedniemu stuleciu 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeśli: 



1. oblicza, ile towaru można kupić za daną kwotę przy podanej cenie jednostkowej 

2. zamienia jednostki długości 

3. rozwiązuje zadania z wykorzystaniem jednostek: ar i hektar 

4. rozwiązuje proste zadania tekstowe dotyczące pól powierzchni w sytuacjach praktycznych 

5. oblicza rzeczywistą odległość między obiektami na podstawie planu, mapy 

6. oblicza odległość między obiektami na planie, mapie na podstawie ich rzeczywistej odległości w terenie 

7. rozwiązuje proste zadania tekstowe dotyczące obliczeń związanych z podróżą 

8. rozwiązuje proste zadania tekstowe z wykorzystaniem danych podanych w tabeli, tekście, na diagramie 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeśli: 

1. rozwiązuje typowe zadania tekstowe dotyczące zakupów 

2. zaokrągla do pełnych groszy kwoty typu 5,638 zł 

3. planuje zakupy z uwzględnieniem różnych rodzajów opakowań i cen 

4. oblicza pola i obwody figur, których wymiary są podane w skali 

5. rozwiązuje typowe zadania tekstowe dotyczące obwodu i pola powierzchni w sytuacjach praktycznych 

6. odczytuje informacje podane na mapie, planie 

7. oblicza prędkość średnią 

 

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeśli: 

1. rozwiązuje zadania, które wymagają wyszukania informacji np. w encyklopedii, gazetach, internecie 

2. rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe dotyczące obwodu i pola powierzchni w sytuacjach praktycznych 

3. rozwiązuje bardziej złożone problemy i zadania tekstowe wymagające korzystania z mapy, planu 

4. zbiera, analizuje i interpretuje informacje potrzebne do zaplanowania podróży 

5. rozwiązuje złożone zadania tekstowe dotyczące obliczeń związanych z podróżą 

6. rozwiązuje złożone zadania tekstowe z wykorzystaniem danych podanych w tabeli, tekście, na diagramie 

 

Uczeń otrzymuje ocenę celującą, jeśli spełnia wymagania na niższe oceny oraz dodatkowo:  

1. stosuje posiadane umiejętności w sytuacjach nietypowych i problemowych 

 

 

klasa VII 

W zakresie wymagań na daną ocenę znajdują się również wszystkie wymagania dotyczące ocen niższych. 

 

Temat 

Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 

konieczne 

(ocena 

dopuszczająca) 

podstawowe 

(ocena 

dostateczna) 

rozszerzające 

(ocena dobra) 

dopełniające 

(ocena bardzo 

dobra) 

wykraczające 

(ocena celująca) 

 2 3 4 5 6 

DZIAŁ 1. LICZBY 



1.1. Rzymski 

sposób zapisu 

liczb 

- zna znaki 

używane do 

zapisu liczb 

w systemie 

rzymskim 

- zapisuje za 

pomocą znaków 

rzymskich liczby 

do 3000 

- odczytuje liczby 

zapisane 

w systemie 

rzymskim 

  - rozwiązuje 

zadania 

o podwyższony

m stopniu 

trudności 

1.2. Liczby 

pierwsze 

i złożone. 

Dzielenie 

z resztą 

- rozpoznaje 

liczby podzielne 

przez 2, 5, 10, 

100, 3, 9, 4 

- rozpoznaje, czy 

liczba jest liczbą 

pierwszą czy 

złożoną 

- rozkłada liczby 

na czynniki 

pierwsze 

- znajduje NWD 

i NWW dwóch 

liczb 

- określa 

liczebność 

zbiorów liczb 

wśród podanego 

zakresu liczb 

- wyznacza resztę 

z dzielenia liczb 

naturalnych 

  - rozwiązuje 

zadania 

o podwyższony

m stopniu 

trudności 

1.3. 

Rozwinięcia 

dziesiętne liczb 

wymiernych. 

Ułamki 

okresowe 

- zamienia liczby 

dziesiętne 

skończone na 

ułamki zwykłe 

i liczby mieszane 

- zapisuje ułamek 

zwykły w postaci 

ułamka 

dziesiętnego 

skończonego 

- porównuje 

ułamki dziesiętne 

- zapisuje ułamek 

zwykły w postaci 

ułamka 

dziesiętnego 

nieskończonego 

okresowego 

- porównuje liczby 

wymierne 

  - rozwiązuje 

zadania 

o podwyższony

m stopniu 

trudności 

1.4. 

Zaokrąglanie 

liczb 

 - zaokrągla liczby 

z podaną 

dokładnością 

 - rozwiązuje 

zadania 

tekstowe, 

w których 

zaokrągla liczby 

- rozwiązuje 

zadania 

o podwyższony

m stopniu 

trudności 

1.5. Własności 

działań 

- stosuje 

prawidłową 

kolejność 

- stosuje prawa 

działań 

- wykorzystuje 

prawa działań 

na liczbach 

całkowitych do 

- rozwiązuje 

zadania tekstowe 

dotyczące liczb 

- rozwiązuje 

zadania 

o podwyższony



wykonywania 

działań 

- stosuje 

podstawowe 

prawa działań  

- wykonuje 

działania 

arytmetyczne na 

liczbach 

całkowitych 

rozwiązywania 

problemów 

w kontekście 

praktycznym 

m stopniu 

trudności 

1.6. Działania 

na ułamkach 

zwykłych 

i dziesiętnych 

- wykonuje 

działania (także 

sposobem 

pisemnym) na 

ułamkach 

dziesiętnych  

- wykonuje 

działania na 

ułamkach 

zwykłych 

- zamienia 

jednostki 

- stosuje 

obliczenia na 

liczbach 

wymiernych do 

rozwiązywania 

problemów 

w kontekście 

praktycznym 

- rozwiązuje 

zadania tekstowe 

z zastosowaniem 

ułamków 

zwykłych 

i dziesiętnych 

- rozwiązuje 

zadania 

o podwyższony

m stopniu 

trudności 

1.7. Wyrażenia 

arytmetyczne 

i ich 

szacowanie 

 - oblicza wartości 

prostych wyrażeń 

arytmetycznych 

zawierających 

ułamki zwykłe 

i dziesiętne 

- szacuje 

wartości 

wyrażeń 

arytmetycznyc

h 

- wykorzystuje 

szacowanie do 

rozwiązywania 

zadań 

tekstowych 

- oblicza 

wartości 

wyrażeń 

arytmetycznyc

h 

zawierających 

ułamki zwykłe 

i dziesiętne 

- oblicza wartości 

skomplikowanyc

h wyrażeń 

arytmetycznych 

- rozwiązuje 

zadania tekstowe 

dotyczące liczb 

- rozwiązuje 

zadania 

o podwyższony

m stopniu 

trudności 

1.8. Odległości 

na osi 

liczbowej 

- odczytuje 

współrzędne 

punktów 

zaznaczonych na 

osi liczbowej 

- wskazuje liczby 

wymierne na osi 

liczbowej 

- wskazuje na osi 

liczbowej liczby 

- oblicza odległość 

między dwiema 

liczbami na osi 

liczbowej 

- zapisuje 

w postaci 

nierówności zbiór 

zaznaczony na osi 

liczbowej 

  - rozwiązuje 

zadania 

o podwyższony

m stopniu 

trudności 



mniejsze bądź 

większe od 

ustalonej liczby 

- oblicza wartość 

wyrażenia 

arytmetycznego 

zawierającego 

wartość 

bezwzględną 

liczby 

- oblicza średnią 

arytmetyczną 

dwóch liczb 

- oblicza środek 

odcinka 

DZIAŁ 2. PROCENTY 

2.1. Ułamki 

i procenty 

- zamienia ułamki 

dziesiętne 

skończone na 

ułamki zwykłe 

- zamienia ułamki 

zwykłe na ułamki 

dziesiętne 

skończone 

- przedstawia 

część danej liczby 

w postaci ułamka 

- w prostych 

przypadkach 

oblicza liczbę na 

podstawie 

danego jej ułamka 

- podaje przykłady 

zastosowania 

procentów 

w życiu 

codziennym 

- w prostych 

przypadkach 

zamienia 

procenty na 

ułamki 

- w prostych 

przypadkach 

- zamienia 

procenty na 

ułamki 

- zamienia ułamki 

na procenty 

- oblicza liczbę na 

podstawie danego 

jej ułamka 

  - rozwiązuje 

zadania 

dotyczące 

procentów 

o podwyższony

m stopniu 

trudności 



zamienia ułamki 

na procenty 

2.2. Obliczanie 

procentu 

danej liczby 

- w prostych 

przypadkach 

oblicza procent 

danej liczby 

- w prostych 

przypadkach 

określa, jaki 

procent figury 

zaznaczono 

- oblicza w 

pamięci 1%, 10%, 

25%, 50%, 75% 

danej liczby 

- oblicza procent 

danej liczby 

- określa, jaki 

procent figury 

zaznaczono 

- oblicza nowe 

ceny po 

podwyżce lub 

obniżce o dany 

procent 

- rozwiązuje 

zadania tekstowe 

dotyczące 

obliczania 

procentu danej 

liczby 

- rozwiązuje 

zadania 

dotyczące 

procentów 

o podwyższony

m stopniu 

trudności 

2.3. 

Obliczanie, 

jakim 

procentem 

jednej 

liczby jest 

druga liczba 

 - w prostych 

przypadkach 

oblicza, jakim 

procentem jednej 

liczby jest druga 

liczba 

- oblicza, jakim 

procentem 

jednej liczby 

jest druga 

liczba 

- rozwiązuje 

zadania tekstowe 

dotyczące 

obliczania, jakim 

procentem 

jednej liczby jest 

druga liczba 

- rozwiązuje 

zadania 

dotyczące 

procentów 

o podwyższony

m stopniu 

trudności 

2.4. Obliczanie 

liczby, gdy 

dany jest jej 

procent 

 - w prostych 

przypadkach 

oblicza liczbę, 

mając dany jej 

procent 

- oblicza liczbę, 

mając dany jej 

procent 

- rozwiązuje 

zadania tekstowe 

dotyczące 

obliczania liczby 

na podstawie 

danego procentu 

- rozwiązuje 

zadania 

dotyczące 

procentów 

o podwyższony

m stopniu 

trudności 

2.5. Obliczenia 

procentowe 

- oblicza nowe 

ceny po 

podwyżce lub 

obniżce o dany 

procent 

- w prostych 

przypadkach 

oblicza, o ile 

procent obniżono, 

podwyższono 

cenę, mając cenę 

początkową lub 

końcową 

- wykonuje 

obliczenia 

związane z 

VAT, ceną 

brutto i netto 

- oblicza 

odsetki dla 

lokaty rocznej 

- oblicza zysk z 

lokat i akcji, 

koszty 

kredytów 

- oblicza 

stężenia 

procentowe 

roztworów 

- stosuje 

obliczenia 

procentowe do 

rozwiązywania 

bardziej 

złożonych zadań 

tekstowych 

- za pomocą 

równań 

rozwiązuje 

zadania tekstowe 

dotyczące 

procentów 

- rozwiązuje 

zadania 

dotyczące 

procentów 

o podwyższony

m stopniu 

trudności 



- oblicza nowe 

ceny po 

wielokrotnych 

podwyżkach 

lub obniżkach 

- rozróżnia 

punkty 

procentowe 

i procenty 

2.6. Diagramy 

procentowe 

- w prostych 

przypadkach 

odczytuje dane 

z diagramów  

- rysuje diagram 

słupkowy 

- odczytuje 

informacje 

z diagramów 

- rysuje 

odpowiedni 

diagram do 

danej sytuacji 

- rozwiązuje 

zadania tekstowe 

zawierające 

diagramy 

- odczytuje 

informacje z kilku 

wykresów, 

poprawnie je 

porównuje 

i interpretuje 

- rozwiązuje 

zadania 

tekstowe 

dotyczące 

diagramów 

o podwyższony

m stopniu 

trudności 

DZIAŁ 3. TRÓJKĄTY 

3.1. Kąty - zna położenie 

dwóch prostych 

względem siebie 

na płaszczyźnie 

- wskazuje kąty: 

wierzchołkowe, 

przyległe, 

odpowiadające, 

naprzemianległe 

- rozpoznaje kąty: 

proste, pełne, 

półpełne, ostre, 

rozwarte 

- korzysta 

z zależności 

pomiędzy kątami 

utworzonymi 

przez prostą 

przecinającą dwie 

proste równoległe 

- zna i stosuje 

twierdzenie 

o równości kątów 

wierzchołkowych  

- zna i stosuje 

zależność między 

kątami 

przyległymi 

- rozwiązuje 

zadania 

tekstowe 

dotyczące 

kątów 

 - rozwiązuje 

zadania 

o podwyższony

m stopniu 

trudności 

3.2. Trójkąty. 

Przystawanie 

trójkątów 

- rozpoznaje 

figury przystające 

- wskazuje 

najdłuższy 

i najkrótszy bok 

trójkąta o danych 

kątach 

- zna i stosuje 

warunek istnienia 

trójkąta 

- zna i stosuje 

własności trójkąta 

równoramienneg

o 

- zna cechy 

przystawania 

trójkątów 

i korzysta 

z nich 

w prostych 

przypadkach 

- uzasadnia 

przystawanie 

trójkątów 

- rozwiązuje 

zadania z treścią 

dotyczące 

- rozwiązuje 

zadania 

o podwyższony

m stopniu 

trudności 



- wskazuje 

najmniejszy 

i największy kąt 

trójkąta o danych 

bokach 

- korzysta 

z warunku 

istnienia 

trójkątów i wie, 

kiedy zachodzi 

w nim równość 

- przeprowadza 

proste dowody 

geometryczne 

trójkątów 

przystających 

- przeprowadza 

dowody 

geometryczne 

DZIAŁ 4. WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE 

4.1. Przykłady 

wyrażeń 

algebraicznych 

- poprawnie czyta 

proste wyrażenia 

algebraiczne 

- poprawnie 

zapisuje proste 

wyrażenia 

algebraiczne 

podane słownie 

- poprawnie czyta 

trudniejsze 

wyrażenia 

algebraiczne 

- poprawnie 

zapisuje 

trudniejsze 

wyrażenia 

algebraiczne 

podane słownie 

- zapisuje proste 

zależności 

w zadaniach 

tekstowych za 

pomocą wyrażeń 

algebraicznych 

- zapisuje 

i nazywa 

złożone 

wyrażenia 

algebraiczne 

- zapisuje 

trudniejsze 

zależności 

w zadaniach 

tekstowych za 

pomocą 

wyrażeń 

algebraicznych 

- zapisuje złożone 

zależności 

w zadaniach 

tekstowych za 

pomocą wyrażeń 

algebraicznych 

- rozwiązuje 

zadania 

o podwyższony

m stopniu 

trudności 

4.2. Wartości 

liczbowe 

wyrażeń 

algebraicznych 

- oblicza wartości 

liczbowe wyrażeń 

algebraicznych 

w prostych 

przypadkach 

- oblicza wartości 

liczbowe wyrażeń 

algebraicznych 

w trudniejszych 

przypadkach 

- zapisuje proste 

zależności 

w zadaniach 

tekstowych za 

pomocą wyrażeń 

algebraicznych 

i oblicza ich 

wartość liczbową 

 - zapisuje 

skomplikowane 

zależności 

w zadaniach 

tekstowych za 

pomocą wyrażeń 

algebraicznych 

i oblicza ich 

wartość liczbową 

- rozwiązuje 

zadania 

o podwyższony

m stopniu 

trudności 

4.3. Redukcja 

wyrazów 

podobnych 

- rozpoznaje 

jednomian 

- porządkuje 

jednomian 

- przedstawia 

jednomiany 

w postaci 

uporządkowanej 

 - zapisuje złożone 

zależności 

w zadaniach 

tekstowych za 

pomocą sumy 

- rozwiązuje 

zadania 

o podwyższony



- podaje 

współczynnik 

liczbowy 

jednomianu 

uporządkowaneg

o 

- rozpoznaje 

jednomiany 

podobne 

- rozpoznaje sumę 

algebraiczną 

- redukuje wyrazy 

podobne 

w prostych 

przypadkach 

w trudniejszych 

przypadkach 

- redukuje wyrazy 

podobne 

w trudniejszych 

przypadkach 

- zapisuje proste 

zależności 

w zadaniach 

tekstowych za 

pomocą sumy 

algebraicznej 

i redukuje wyrazy 

podobne 

algebraicznej 

i redukuje wyrazy 

podobne 

m stopniu 

trudności 

4.4. 

Dodawanie 

i odejmowanie 

sum 

algebraicznych 

- dodaje 

i odejmuje sumy 

algebraiczne 

w prostych 

przypadkach 

- poprawnie 

opuszcza nawiasy 

w wyrażeniach 

algebraicznych 

- dodaje 

i odejmuje sumy 

algebraiczne 

- stosuje 

dodawanie 

i odejmowanie 

sum 

algebraicznych 

w prostych 

zadaniach 

tekstowych 

- stosuje 

dodawanie 

i odejmowanie 

sum 

algebraicznych 

w zadaniach 

tekstowych 

- rozwiązuje 

zadania 

o podwyższony

m stopniu 

trudności 

4.5. Mnożenie 

sum 

algebraicznych 

przez 

jednomiany 

 - mnoży sumę 

algebraiczną przez 

liczbę 

- mnoży 

jednomiany 

- mnoży sumę 

algebraiczną 

przez 

jednomian  

- stosuje 

mnożenie sum 

algebraicznych 

przez 

jednomian 

w prostych 

zadaniach 

tekstowych 

- stosuje 

mnożenie sum 

algebraicznych 

przez jednomian 

w zadaniach 

tekstowych 

- wyłącza przed 

nawias wspólny 

czynnik liczbowy 

- rozwiązuje 

zadania 

o podwyższony

m stopniu 

trudności 

4.6. Mnożenie 

sum 

algebraicznych 

  - mnoży sumy 

algebraiczne 

w prostych 

przypadkach 

- mnoży sumy 

algebraiczne 

- rozwiązuje 

zadania 

o podwyższony

m stopniu 

trudności 

DZIAŁ 5. RÓWNANIA 



5.1. Przykłady 

równań 

- podaje przykłady 

równań 

- sprawdza, czy 

dana liczba 

spełnia równanie 

- rozpoznaje 

równanie 

pierwszego 

stopnia z jedną 

niewiadomą 

- opisuje prostą 

sytuację życiową 

za pomocą 

równania 

- opisuje sytuację 

życiową za 

pomocą równania  

- podaje przykład 

równania, które 

spełnia dana 

liczba 

  - rozwiązuje 

zadania 

o podwyższony

m stopniu 

trudności 

5.2. 

Rozwiązywanie 

równań 

- rozwiązuje 

proste równania 

stopnia 

pierwszego 

z jedną 

niewiadomą 

- rozpoznaje 

równania 

równoważne 

- rozwiązuje 

proste równania 

metodą równań 

równoważnych 

- rozwiązuje 

trudniejsze 

równania 

metodą 

równań 

równoważnych 

 - rozwiązuje 

zadania 

o podwyższony

m stopniu 

trudności 

5.3. Zadania 

tekstowe 

 - rozwiązuje 

proste zadania 

tekstowe za 

pomocą równań 

- rozwiązuje 

zadania 

tekstowe za 

pomocą 

równań 

 - rozwiązuje 

zadania 

o podwyższony

m stopniu 

trudności 

5.4. Wielkości 

wprost 

proporcjonaln

e 

 - rozpoznaje 

proporcję 

- zapisuje ilorazy 

w postaci 

proporcji 

- rozpoznaje 

wielkości wprost 

proporcjonalne 

- podaje przykłady 

wielkości wprost 

proporcjonalnych 

- wykorzystuje 

proporcje do 

rozwiązywania 

zadań 

tekstowych 

- rozwiązuje 

równania 

zawierające 

proporcje 

 - rozwiązuje 

zadania 

o podwyższony

m stopniu 

trudności 

5.5. 

Przekształcani

e wzorów 

 - przekształca 

proste wzory 

- przekształca 

wzory 

- przekształca 

wzory i podaje 

niezbędne 

założenia 

- rozwiązuje 

zadania 

o podwyższony



m stopniu 

trudności 

DZIAŁ 6. WIELOKĄTY 

6.1. Kąty 

w wielokątach 

- rozpoznaje 

wielokąty 

foremne 

- rozróżnia 

czworokąty: 

prostokąt, 

kwadrat, romb, 

równoległobok, 

trapez, deltoid 

- stosuje 

własności kątów 

i przekątnych 

w czworokątach 

- oblicza miary 

kątów 

w trójkątach 

i czworokątach 

- stosuje 

własności 

trójkątów 

i czworokątów 

do 

rozwiązywania 

zadań 

- rozwiązuje 

zadania 

tekstowe 

dotyczące 

kątów 

w wielokątach 

- oblicza miary 

kątów 

wewnętrznych 

i zewnętrznych 

wielokątów 

foremnych 

- rozwiązuje 

zadania 

o podwyższony

m stopniu 

trudności 

6.2. Pola 

wielokątów 

- zna wzory na 

pole trójkąta 

i znanych 

czworokątów 

- oblicza pola 

wielokątów 

w prostych 

przypadkach 

- oblicza pola 

wielokątów 

- zamienia 

jednostki pola 

- oblicza pola 

wielokątów 

narysowanych 

na płaszczyźnie 

- stosuje 

własności 

trójkątów 

i czworokątów 

do 

rozwiązywania 

zadań 

- rozwiązuje 

zadania 

tekstowe 

dotyczące pól 

wielokątów 

 - rozwiązuje 

zadania 

o podwyższony

m stopniu 

trudności 

6.3. Figury 

w układzie 

współrzędnych 

- odczytuje 

współrzędne 

punktów 

zaznaczonych 

w układzie 

współrzędnych 

- zaznacza 

w układzie 

współrzędnych 

punkty o danych 

współrzędnych 

- rysuje trójkąty 

i czworokąty 

w układzie 

współrzędnych 

i oblicza ich pole 

- wyznacza 

współrzędne 

środka odcinka 

- dla danych 

punktów 

kratowych A i B 

- znajduje 

współrzędne 

końca odcinka, 

gdy dane są 

współrzędne 

jego drugiego 

końca oraz 

środka 

- oblicza pola 

wielokątów 

w układzie 

współrzędnych 

- rozwiązuje 

zadania 

o podwyższony

m stopniu 

trudności 



- rozpoznaje, 

w których 

ćwiartkach układu 

współrzędnych 

leżą dane punkty 

znajduje inne 

punkty kratowe 

należące do 

prostej AB 

DZIAŁ 7. POTĘGI 

7.1. Potęgi 

liczb 

całkowitych 

- zapisuje 

w postaci potęgi 

liczb całkowitych 

iloczyn tych 

samych 

czynników 

i odwrotnie 

- oblicza potęgi 

liczb całkowitych 

o wykładniku 

naturalnym 

- zapisuje liczbę 

w postaci iloczynu 

potęg liczb 

pierwszych 

- oblicza wartości 

wyrażeń 

zawierających 

potęgi liczb 

całkowitych 

- zapisuje liczbę 

w postaci 

potęgi 

o podanym 

wykładniku 

i podstawie 

będącej liczbą 

całkowitą 

- oblicza wartości 

złożonych 

wyrażeń, 

w których 

występują potęgi 

liczb całkowitych 

- rozwiązuje 

zadania 

dotyczące potęg 

liczb całkowitych 

o podwyższony

m stopniu 

trudności 

7.2. Potęgi 

o wykładniku 

naturalnym 

- zapisuje 

w postaci potęgi 

iloczyn tych 

samych 

czynników 

i odwrotnie 

- oblicza potęgi 

o wykładniku 

naturalnym 

- określa znak 

potęgi bez 

wykonywania 

obliczeń 

- oblicza wartości 

wyrażeń 

zawierających 

potęgi 

- zapisuje liczbę 

w postaci 

potęgi 

o podanym 

wykładniku  

- oblicza wartości 

złożonych 

wyrażeń, 

w których 

występują potęgi 

- rozwiązuje 

zadania 

dotyczące potęg 

o podwyższony

m stopniu 

trudności 

7.3. Mnożenie 

i dzielenie 

potęg o tej 

samej 

podstawie 

- zapisuje 

w postaci jednej 

potęgi i oblicza 

iloczyn oraz iloraz 

potęg o tej samej 

podstawie 

- zapisuje potęgę 

w postaci iloczynu 

lub ilorazu potęg 

o tej samej 

podstawie 

- doprowadza 

do najprostszej 

postaci 

wyrażenia 

zawierające 

potęgi 

- rozwiązuje 

zadania z treścią 

dotyczące 

mnożenia i 

dzielenia potęg o 

tej samej 

podstawie 

- rozwiązuje 

zadania 

dotyczące potęg 

o podwyższony

m stopniu 

trudności 

7.4. Potęga 

potęgi 

- zapisuje 

w postaci jednej 

potęgi potęgę 

potęgi i ją oblicza 

- zapisuje potęgę 

w postaci potęgi 

potęgi 

- doprowadza 

do najprostszej 

postaci 

wyrażenia 

zawierające 

potęgi 

 - rozwiązuje 

zadania 

dotyczące potęg 

o podwyższony

m stopniu 

trudności 

7.5. Mnożenie 

i dzielenie 

potęg o tym 

- zapisuje 

w postaci jednej 

potęgi i oblicza 

iloczyn oraz iloraz 

potęg o tym 

- zapisuje potęgę 

w postaci iloczynu 

lub ilorazu potęg 

- doprowadza 

do najprostszej 

postaci 

wyrażenia 

 - rozwiązuje 

zadania 

dotyczące potęg 

o podwyższony



samym 

wykładniku 

samym 

wykładniku 

o tym samym 

wykładniku 

zawierające 

potęgi 

m stopniu 

trudności 

7.6. Notacja 

wykładnicza 

 - zapisuje liczby 

w notacji 

wykładniczej 

- mnoży i dzieli 

liczby zapisane 

w notacji 

wykładniczej o 

wykładnikach 

całkowitych 

dodatnich 

- dodaje 

i odejmuje liczby 

zapisane 

w notacji 

wykładniczej 

- rozwiązuje 

zadania tekstowe 

dotyczące potęg 

i notacji 

wykładniczej 

- rozwiązuje 

zadania 

dotyczące 

notacji 

wykładniczej 

o podwyższony

m stopniu 

trudności 

7.7. Działania 

na potęgach 

  - porównuje 

potęgi o tej 

samej 

podstawie albo 

o tym samym 

wykładniku 

- doprowadza 

do najprostszej 

postaci 

wyrażenia 

zawierające 

potęgi 

- dodaje 

i odejmuje 

wyrażenia 

zawierające 

potęgi o tej 

samej podstawie 

- porównuje 

potęgi 

- rozwiązuje 

zadania 

dotyczące potęg 

o podwyższony

m stopniu 

trudności 

 

 

klasa VIII 

W zakresie wymagań na daną ocenę znajdują się również wszystkie wymagania dotyczące ocen niższych. 

 

Temat 

Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 

konieczne 
(ocena 

dopuszczająca) 

podstawowe 
(ocena 

dostateczna) 

rozszerzające 
(ocena dobra) 

dopełniające 
(ocena bardzo 

dobra) 

wykraczając
e 

(ocena 
celująca) 

 2 3 4 5 6 

DZIAŁ 1. PIERWIASTKI 
1.1. Pierwiastek 
kwadratowy 

- oblicza 

pierwiastek 

drugiego 

stopnia 

z kwadratu 

liczby 

- szacuje 

wartości 

pierwiastków 

kwadratowych 

- podaje liczby 

wymierne 

- porównuje 

wartość 

wyrażenia 

zawierającego 

pierwiastki 

kwadratowe z 

- rozwiązuje 

zadania 

tekstowe 

dotyczące 

pierwiastków 

kwadratowych 

- rozwiązuje 
zadania 
o podwyższ
onym 
stopniu 
trudności 



nieujemnej  

- podnosi do 

potęgi drugiej 

pierwiastek 

drugiego 

stopnia  

większe lub 

mniejsze od 

danego 

pierwiastka 

kwadratowego 

- oblicza 

wartości 

pierwiastków 

drugiego 

stopnia, jeśli są 

liczbami 

wymiernymi 

daną liczbą 

wymierną  

- szacuje 

wartości 

wyrażeń 

zawierających 

pierwiastki 

drugiego 

stopnia  

- podaje liczby 

wymierne 

większe lub 

mniejsze od 

wartości 

wyrażenia 

zawierającego 

pierwiastki 

kwadratowe 

- podnosi do 

potęgi drugiej 

pierwiastek 

drugiego 

stopnia 

1.2. Pierwiastek 
sześcienny 

- oblicza 

pierwiastek 

trzeciego 

stopnia 

z sześcianu 

dowolnej liczby  

- podnosi do 

potęgi trzeciej 

pierwiastek 

trzeciego 

stopnia 

- szacuje 

wartości 

pierwiastków 

sześciennych 

- podaje liczby 

wymierne 

większe lub 

mniejsze od 

danego 

pierwiastka 

sześciennego 

- oblicza 

wartości 

pierwiastków 

trzeciego 

stopnia, jeśli są 

liczbami 

wymiernymi 

- porównuje 

wartość 

wyrażenia 

zawierającego 

pierwiastki 

sześcienne z 

daną liczbą 

wymierną  

- szacuje 

wartości 

wyrażeń 

zawierających 

pierwiastki 

trzeciego 

stopnia  

- podaje liczby 

wymierne 

większe lub 

mniejsze od 

wartości 

- rozwiązuje 

zadania 

tekstowe 

dotyczące 

pierwiastków 

sześciennych 

- rozwiązuje 
zadania 
o podwyższ
onym 
stopniu 
trudności  



wyrażenia 

zawierającego 

pierwiastki 

sześcienne 

- podnosi do 

potęgi trzeciej 

pierwiastek 

trzeciego 

stopnia 

1.3. Pierwiastek 
z iloczynu i 
ilorazu 

- dodaje i 

odejmuje 

wyrażenia 

zawierające 

takie same 

pierwiastki 

- mnoży i dzieli 

pierwiastki 

drugiego 

i trzeciego 

stopnia 

- wyłącza 

czynnik przed 

pierwiastek  

- włącza czynnik 

pod pierwiastek 

- doprowadza 

do najprostszej 

postaci 

wyrażenia 

zawierające 

pierwiastki 

drugiego 

i trzeciego 

stopnia i oblicza 

ich wartość  

- doprowadza 

do najprostszej 

postaci 

wyrażenia 

zawierające 

pierwiastki 

drugiego 

i trzeciego 

stopnia i oblicza 

ich wartość 

w trudniejszych 

przypadkach 

- rozwiązuje 
zadania 
o podwyższ
onym 
stopniu 
trudności  

1.4. Działania 
na 
pierwiastkach 

 - usuwa 

niewymierność 

z mianownika 

ułamka w 

prostych 

przypadkach  

- porównuje 

pierwiastki 

- stosuje 

własności potęg 

i pierwiastków 

do upraszczania 

wyrażeń  

- usuwa 

niewymierność 

z mianownika 

ułamka  

- porównuje 

wyrażenia 

zawierające 

pierwiastki 

- upraszcza 

wyrażenia, w 

których 

występują 

pierwiastki 

w trudniejszych 

przypadkach 

- rozwiązuje 
zadania 
o podwyższ
onym 
stopniu 
trudności  

DZIAŁ 2. TWIERDZENIE PITAGORASA 
2.1. 
Twierdzenie 
Pitagorasa 

- nazywa boki 

trójkąta 

prostokątnego  

- poprawnie 

zapisuje tezę 

twierdzenia 

Pitagorasa 

w konkretnych 

- oblicza długość 

odcinka 

umieszczonego 

na kratce 

jednostkowej 

- oblicza 

długość 

wysokości 

trójkąta 

równoramienne

go 

z zastosowanie

m twierdzenia 

 - dowodzi 

twierdzenie 

Pitagorasa  

- rozwiązuje 
zadania o 
podwyższon
ym stopniu 
trudności 



sytuacjach  

- oblicza 

długość jednego 

z boków 

trójkąta 

prostokątnego, 

gdy dane są 

długości 

pozostałych 

boków trójkąta 

Pitagorasa 

2.2. Przekątna 
kwadratu. 
Trójkąty o 

kątach 45 , 

45 , 90  

- zna wzór na 

długość 

przekątnej 

kwadratu 

- oblicza długość 

przekątnej 

kwadratu, gdy 

dana jest 

długość jego 

boku  

- zapisuje 

zależności 

między 

długościami 

boków w 

trójkącie o 

kątach 45 , 

45 , 90  

- oblicza 

długość boku 

kwadratu, gdy 

dana jest 

długość jego 

przekątnej  

- stosuje 

zależności 

między 

długościami 

boków w 

trójkącie o 

kątach 45 , 

45 , 90  

- rozwiązuje 

zadania 

tekstowe 

dotyczące 

trójkątów o 

kątach 45 , 

45 , 90  

- wyprowadza 

wzór na 

przekątną w 

kwadracie 

- rozwiązuje 
zadania o 
podwyższon
ym stopniu 
trudności  

2.3. Wysokość 
trójkąta 
równobocznego
. Trójkąty o 

kątach 30 , 

60 , 90  

- zna wzór na 

długość 

wysokości w 

trójkącie 

równobocznym  

- zna wzór na 

pole trójkąta 

równobocznego 

- oblicza długość 

wysokości 

trójkąta 

równobocznego, 

gdy dana jest 

długość jego 

boku  

- oblicza pole 

trójkąta 

równobocznego, 

gdy dana jest 

długość jego 

boku  

- zapisuje 

zależności 

między 

długościami 

boków w 

trójkącie o 

- oblicza 

długość boku 

trójkąta 

równobocznego

, gdy dana jest 

długość jego 

wysokości  

- oblicza 

długość boku 

trójkąta 

równobocznego

, gdy dane jest 

pole tego 

trójkąta  

- stosuje 

zależności 

między 

długościami 

boków w 

- rozwiązuje 

zadania 

tekstowe 

dotyczące 

trójkątów o 

kątach 30 , 

60 , 90  

- wyprowadza 

wzory na 

wysokość 

trójkąta 

równobocznego, 

pole trójkąta 

równobocznego 

- rozwiązuje 
zadania o 
podwyższon
ym stopniu 
trudności 



kątach 30 , 

60 , 90  

trójkącie o 

kątach 30 , 

60 , 90  

2.4. 
Zastosowania 
twierdzenia 
Pitagorasa 

- oblicza 

długość 

odcinka, 

którego końce 

są punktami 

kratowymi 

- rozwiązuje 

zadania 

tekstowe 

dotyczące 

zastosowań 

twierdzenia 

Pitagorasa 

 - rozwiązuje 

zadania 

tekstowe z 

zastosowaniem 

twierdzenia 

Pitagorasa w 

sytuacjach 

praktycznych 

- rozwiązuje 
zadania o 
podwyższon
ym stopniu 
trudności  

DZIAŁ 3. GRANIASTOSŁUPY 
3.1. Własności 
graniastosłupó
w 

- zna pojęcia: 

graniastosłup, 

graniastosłup 

prosty, 

graniastosłup 

prawidłowy  

- rozpoznaje 

graniastosłupy  

- nazywa 

graniastosłupy  

- rozpoznaje 

siatki 

graniastosłupó

w  

- rysuje 

graniastosłupy  

- wyznacza 

sumę długości 

krawędzi 

graniastosłupa  

- wyznacza 

liczbę krawędzi, 

wierzchołków i 

ścian 

graniastosłupa 

w zależności od 

liczby boków 

wielokąta 

w podstawie 

graniastosłupa  

- rysuje siatki 

graniastosłupów 

prostych  

- wyznacza 

liczbę ścian 

graniastosłupa, 

gdy dana jest 

liczba krawędzi 

lub 

wierzchołków 

i odwrotnie 

 - rozwiązuje 

zadania z treścią 

dotyczące 

graniastosłupów  

- rozwiązuje 
zadania o 
podwyższon
ym stopniu 
trudności 



3.2. Pole 
powierzchni 
graniastosłupa 

- zna wzór na 

pole 

powierzchni 

graniastosłupa  

- oblicza pole 

powierzchni 

całkowitej i 

bocznej 

graniastosłupa 

- oblicza pole 

powierzchni 

graniastosłupa 

z zastosowanie

m własności 

trójkątów 

prostokątnych 

- oblicza pole 

powierzchni 

graniastosłupa 

z zastosowanie

m twierdzenia 

Pitagorasa w 

sytuacjach 

praktycznych 

- rozwiązuje 
zadania o 
podwyższon
ym stopniu 
trudności 

3.3. Objętość 
graniastosłupa 

- zna wzór na 

objętość 

graniastosłupa 

- zamienia 

jednostki 

objętości  

- oblicza 

objętość 

graniastosłupa  

- wyznacza 

wysokość 

graniastosłupa, 

gdy dana jest 

jego objętość 

- oblicza 

objętość 

graniastosłupa 

z zastosowanie

m własności 

trójkątów 

prostokątnych 

- oblicza 

objętość 

graniastosłupa 

z zastosowanie

m twierdzenia 

Pitagorasa w 

sytuacjach 

praktycznych 

- rozwiązuje 
zadania o 
podwyższon
ym stopniu 
trudności  

3.4. Odcinki i 
kąty 
w graniastosłu
pach 

- wskazuje 
przekątne 
graniastosłupa 
oraz przekątne 
jego ścian 

- wskazuje 
charakterystycz
ne kąty w 
graniastosłupac
h 
- oblicza 
długości 
odcinków 
zawartych w 
graniastosłupac
h w prostych 
sytuacjach 

- oblicza 
długości 
odcinków 
zawartych w 
graniastosłupac
h 

- rozwiązuje 
zadania z treścią 
dotyczące 
odcinków 
w graniastosłup
ach 

- rozwiązuje 
zadania o 
podwyższon
ym stopniu 
trudności 

DZIAŁ 4. OSTROSŁUPY 
4.1. Własności 
ostrosłupów 

- zna pojęcia: 

ostrosłup, 

ostrosłup 

prosty, 

ostrosłup 

prawidłowy  

- rozpoznaje 

ostrosłupy  

- nazywa 

ostrosłupy  

- rozpoznaje 

siatki 

ostrosłupów  

- rysuje siatki 

ostrosłupów 

prostych  

- wyznacza 

liczbę ścian 

ostrosłupa, gdy 

dana jest liczba 

krawędzi lub 

wierzchołków 

i odwrotnie 

 - oblicza 

z wykorzystanie

m twierdzenia 

Pitagorasa 

długości odcin-

ków (np. 

krawędzi, 

wysokości ścian 

bocznych) 

w ostrosłupach  

- rozwiązuje 

zadania z treścią 

dotyczące 

- rozwiązuje 
zadania o 
podwyższon
ym stopniu 
trudności 



- rysuje 

ostrosłupy  

- wyznacza 

sumę długości 

krawędzi 

ostrosłupa  

- wyznacza 

liczbę krawędzi, 

wierzchołków i 

ścian ostrosłupa 

w zależności od 

liczby boków 

wielokąta 

w podstawie 

ostrosłupa 

- wie, co to jest 

spodek 

wysokości i 

gdzie się 

znajduje w 

zależności od 

wielokąta 

będącego 

podstawą tego 

ostrosłupa 

ostrosłupów 

4.2. Pole 
powierzchni 
ostrosłupa 

- zna wzór na 

pole 

powierzchni 

ostrosłupa 

- oblicza pole 

powierzchni 

ostrosłupa 

- oblicza pole 

powierzchni 

ostrosłupa 

z zastosowanie

m własności 

trójkątów 

prostokątnych 

- oblicza pole 

powierzchni 

ostrosłupa 

z zastosowanie

m twierdzenia 

Pitagorasa 

w sytuacjach 

praktycznych 

- rozwiązuje 
zadania o 
podwyższon
ym stopniu 
trudności  

4.3. Objętość 
ostrosłupa 

- zna wzór na 

objętość 

ostrosłupa 

- oblicza 

objętość 

ostrosłupa  

- wyznacza 

wysokość 

ostrosłupa, gdy 

dana jest jego 

objętość 

- oblicza 

objętość 

ostrosłupa 

z zastosowanie

m własności 

trójkątów 

prostokątnych 

- oblicza 

objętość  

ostrosłupa 

z zastosowanie

m twierdzenia 

Pitagorasa 

w sytuacjach 

praktycznych 

- rozwiązuje 
zadania o 
podwyższon
ym stopniu 
trudności  

4.4. Odcinki i 
kąty 

 - wskazuje 
charakterystycz

- oblicza 
długości 
odcinków 

- rozwiązuje 
zadania z treścią 
dotyczące 

- rozwiązuje 
zadania o 
podwyższon



w ostrosłupac
h 

ne kąty w 
ostrosłupach 
- oblicza 
długości 
odcinków 
zawartych w 
ostrosłupach w 
prostych 
sytuacjach 

zawartych w 
ostrosłupach 
 

odcinków w 
ostrosłupach 

ym stopniu 
trudności 

DZIAŁ 5. STATYSTYKA I RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA 
5.1. Statystyka - zna pojęcie 

średniej 

arytmetycznej 

kilku liczb  

- odczytuje 

informacje z 

tabel, 

diagramów 

słupkowych 

i kołowych, 

wykresów 

- oblicza średnią 

arytmetyczną 

kilku liczb  

- sporządza 

diagramy 

słupkowe oraz 

wykresy dla 

podanych 

danych 

- rozwiązuje 

zadania 

tekstowe 

dotyczące 

średniej 

arytmetycznej  

- interpretuje 

informacje 

prezentowane 

za pomocą 

tabel, diagra-

mów, wykresów  

- prezentuje 

dane 

statystyczne za 

pomocą 

diagramów 

słupkowych 

i kołowych oraz 

wykresów 

- rozwiązuje  

zadania 

tekstowe 

dotyczące 

średniej 

arytmetycznej w 

trudniejszych 

przypadkach 

- przeprowadza 

badanie, 

następnie 

opracowuje 

i prezentuje 

wyniki przy 

użyciu 

komputera oraz 

wyciąga wnioski 

- rozwiązuje 
zadania 
o 
podwyższon
ym stopniu 
trudności  

5.2. 
Wprowadzenie 
do kombinatory
ki i rachunku 
prawdopodobie
ństwa 

- zlicza 

elementy 

w danym 

zbiorze oraz 

oblicza, ile z 

nich ma daną 

własność  

- zna pojęcie 

zdarzenia 

losowego i 

zdarzenia 

sprzyjającego 

- podaje 

zdarzenia 

losowe w 

danym 

doświadczeniu 

- wskazuje 

zdarzenia mniej 

lub bardziej 

prawdopodobne  

- przeprowadza 

proste 

doświadczenia 

losowe  

- oblicza 

prawdopodobie

- oblicza 

prawdopodobie

ństwo zdarzenia 

losowego 

- zna i rozumie 

pojęcia: 

zdarzenie 

pewne, 

zdarzenie 

niemożliwe 

- rozwiązuje 
zadania o 
podwyższon
ym stopniu 
trudności  



ństwo zdarzenia 

losowego w 

prostych 

przypadkach 

DZIAŁ 6. POWTÓRZENIE 
DZIAŁ 7. KOŁO I OKRĄG 

7.1. Liczba π  - zna 

przybliżenia 

liczby π 

    

7.2. Długość 
okręgu 

- zna wzór na 

długość okręgu  

- oblicza 

długość okręgu, 

gdy dany jest 

jego promień 

lub średnica 

- oblicza 

promień 

i średnicę 

okręgu, gdy 

dana jest jego 

długość  

 - rozwiązuje 

zadania 

tekstowe 

dotyczące 

okręgów 

- rozwiązuje 
zadania o 
podwyższon
ym stopniu 
trudności  

7.3. Pole koła - zna wzór na 

pole koła  

- oblicza pole 

koła, gdy dany 

jest jego 

promień lub 

średnica  

- wie, co to jest 

pierścień 

kołowy 

- oblicza 

promień 

i średnicę koła, 

gdy dane jest 

jego pole  

- oblicza pole 

pierścienia 

kołowego o 

danych 

promieniach lub 

średnicach 

okręgów 

tworzących 

pierścień 

- oblicza obwód 

koła, gdy dane 

jest jego pole i 

odwrotnie 

- rozwiązuje 

zadania 

tekstowe 

dotyczące kół i 

pierścieni 

kołowych 

- rozwiązuje 
zadania o 
podwyższon
ym stopniu 
trudności  

DZIAŁ 8. KOMBINATORYKA I RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA 
8.1. 
Kombinatoryka 

- zlicza pary 

elementów 

mające daną 

własność 

w prostych 

przypadkach 

- stosuje regułę 

mnożenia do 

zliczania par 

elementów 

mających daną 

własność w 

prostych 

przypadkach 

- stosuje regułę 

mnożenia 

i dodawania do 

zliczania par 

elementów 

mających daną 

własność 

- stosuje regułę 

mnożenia 

i dodawania do 

zliczania par 

elementów 

mających daną 

własność 

w sytuacjach 

wymagających 

rozważenia kilku 

przypadków 

- rozwiązuje 
zadania o 
podwyższon
ym stopniu 
trudności  



8.2. Rachunek 
prawdopodobie
ństwa 

- oblicza 

prawdopodobie

ństwo zdarzenia 

w przypadku 

np. rzutu 

dwiema 

monetami  

- oblicza 

prawdopodobie

ństwo zdarzenia 

w przypadku np. 

rzutu dwiema 

kostkami  

- oblicza 

prawdopodobie

ństwo zdarzenia 

w przypadku 

losowania 

dwóch 

elementów ze 

zwracaniem lub 

bez zwracania w 

prostych 

przypadkach 

- oblicza 

prawdopodobie

ństwo zdarzenia 

w przypadku 

losowaniu 

dwóch 

elementów ze 

zwracaniem lub 

bez zwracania  

- rozwiązuje 
zadania o 
podwyższon
ym stopniu 
trudności  

DZIAŁ 9. SYMETRIE 
9.1. Symetria 
osiowa 

- rozpoznaje 

punkty 

symetryczne 

względem 

prostej  

- rozpoznaje 

pary figur 

symetrycznych 

względem 

prostej  

- rysuje punkty 

symetryczne 

względem 

prostej  

- wskazuje osie 

symetrii figury 

w prostych 

przykładach 

- wyznacza 

współrzędne 

punktów 

symetrycznych 

względem osi x i 

y układu 

współrzędnych 

w prostych 

przykładach 

- podaje 

własności 

punktów 

symetrycznych 

względem 

prostej  

- rysuje figury 

symetryczne 

względem 

prostej  

- rozpoznaje 

figury 

osiowosymetryc

zne  

- wskazuje osie 
symetrii figury 
- wyznacza 
współrzędne 
punktów 
symetrycznych 
względem osi x i 
y układu 
współrzędnych 

- znajduje 

prostą, 

względem 

której figury są 

symetryczne  

- podaje 

przykłady figur, 

które mają 

więcej niż jedną 

oś symetrii  

- podaje liczbę 

osi symetrii n-

kąta foremnego 

- wyznacza 

współrzędne 

wierzchołków 

trójkątów 

i czworokątów, 

które są 

osiowosymetryc

zne 

- rozwiązuje 
zadania o 
podwyższon
ym stopniu 
trudności  

9.2. Symetria 
środkowa 

- rozpoznaje 

punkty 

symetryczne 

względem 

- podaje 

własności 

punktów 

symetrycznych 

- znajduje 

punkt, 

względem 

którego figury 

- wyznacza 

współrzędne 

wierzchołków 

czworokątów, 

- rozwiązuje 
zadania o 
podwyższon
ym stopniu 
trudności  



punktu 

- rozpoznaje 

pary figur 

symetrycznych 

względem 

punktu  

- rysuje punkty 

symetryczne 

względem 

punktu  

- wskazuje 

środek symetrii 

figury  

- wyznacza 

współrzędne 

punktu 

symetrycznego 

względem 

początku układu 

współrzędnych 

względem 

punktu  

- rysuje figury 

symetryczne 

względem 

punktu  

- rozpoznaje 

figury 

środkowosymet

ryczne 

są symetryczne  

- podaje 

przykłady figur, 

które mają 

więcej niż jeden 

środek symetrii  

- rozpoznaje n-

kąty foremne 

mające środek 

symetrii 

które są 

środkowosymet

ryczne  

9.3. Symetralna 
odcinka i 
dwusieczna 
kąta 

- zna pojęcie 

symetralnej 

odcinka  

- zna pojęcie 

dwusiecznej 

kąta 

- konstruuje 

symetralną 

odcinka 

- konstruuje 

dwusieczną kąta 

- zna i stosuje 

własności 

symetralnej 

odcinka i 

dwusiecznej 

kąta w 

zadaniach 

z treścią 

- przeprowadza 

dowody 

z zastosowanie

m własności 

symetralnej 

odcinka i 

dwusiecznej 

kąta 

- rozwiązuje 
zadania o 
podwyższon
ym stopniu 
trudności  

 

 


