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WYMAGANIA EDUKACYJNE MATEMATYKA KLASA IV 

 

Dostosowane do podstawy programowej z dnia 23 sierpnia  2007 r. 

 OCENA: 

Dział, tematyka dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

I Liczby naturalne  Uczeń potrafi: 

Zapisywanie  

i odczytywanie liczb 

Zapisywać liczby 

czterocyfrowe cyframi 

oraz słownie. 

Zapisywać liczby 

pięciocyfrowe cyframi 

oraz słownie. 

Zapisywać liczby 

sześciocyfrowe  

(i więcej) cyframi  

oraz słownie. 

Zapisywać wszystkie 

liczby cyframi oraz 

słownie. 

Zapisywać liczby 

wszystkie liczby cyframi 

oraz słownie, a także w 

innym systemie. 

Zaznaczanie liczb  

na osi liczbowej. 

Zaznaczać liczby 

naturalne na osi 

liczbowej co jedną 

kratkę.  

Uporządkować liczby  

od najmniejszej  

do największej. 

Zaznaczać liczby 

naturalne na osi 

liczbowej co jedną 

kratkę oraz co 1 cm.  

Uporządkować liczby  

od najmniejszej  

do największej  

i odwrotnie. 

Zaznaczać liczby 

naturalne na osi 

liczbowej co jedną 

kratkę i na dowolnej 

jednostce.  

Uporządkować liczby  

od najmniejszej  

do największej 

i odwrotnie. 

Zaznaczać bezbłędnie 

liczby naturalne na osi 

liczbowej co jedną 

kratkę i na dowolnej 

jednostce.  

Uporządkować liczby  

od najmniejszej  

do największej  

i odwrotnie. 

Zaznaczać bezbłędnie 

liczby naturalne na osi 

liczbowej co jedną kratkę i 

na dowolnej jednostce.  

Podać przedział liczbowy. 

Uporządkować liczby  

od najmniejszej  

do największej  

i odwrotnie. 

Działania na liczbach 

naturalnych.  

Dodawanie 

 i odejmowanie 

 – w pamięci. 

Dodawać i odejmować  

2 liczby w pamięci  

w zakresie do 100. 

Dodawać i odejmować  

2 liczby w pamięci 

powyżej 100. 

Dodawać i odejmować 

kilka liczb w pamięci 

powyżej 100. 

Dodawać i odejmować 

kilka liczb z użyciem 

nawiasów w pamięci 

powyżej 100. 

Dodawać i odejmować 

kilka liczb z użyciem 

nawiasów w pamięci 

powyżej 100, także w 

innym systemie 

Działania na liczbach 

naturalnych. 

Mnożenie i dzielenie  

 – w pamięci. 

Mnożyć i dzielić  

2 liczby w pamięci  

w zakresie do 100. 

Mnożyć i dzielić  

2 liczby w pamięci 

powyżej 100. 

Mnożyć i dzielić liczby  

w pamięci powyżej 100 

stosując prawa działań. 

Mnożyć i dzielić 

bezbłędnie liczby  

w pamięci powyżej 100, 

stosując prawa działań. 

Mnożyć i dzielić 

bezbłędnie liczby  

w pamięci powyżej 100 

stosując prawa działań. 

Działania na liczbach 

naturalnych.  

Dodawanie i 

odejmowanie 

 – pisemnie. 

Dodawać i odejmować  

2 liczby pisemnie  

w zakresie do 100. 

Dodawać i odejmować  

2 liczby pisemnie  

powyżej 100. 

Dodawać i odejmować 

kilka liczb pisemnie 

powyżej 100. 

Dodawać i odejmować 

kilka liczb z użyciem 

nawiasów pisemnie 

powyżej 100. 

Dodawać i odejmować 

kilka liczb, z użyciem 

nawiasów, pisemnie 

powyżej 100, a także  

w innym systemie 

Działania na liczbach 

naturalnych. 

Mnożenie i dzielenie  

 – pisemnie. 

Mnożyć i dzielić  

2 liczby pisemnie  

w zakresie do 100. 

Mnożyć i dzielić  

2 liczby pisemnie  

powyżej 100. 

Mnożyć i dzielić liczby 

pisemnie powyżej 100 

stosując prawa działań. 

Mnożyć i dzielić 

bezbłędnie liczby 

pisemnie powyżej 100 

stosując prawa działań. 

Mnożyć i dzielić 

bezbłędnie liczby, 

pisemnie, powyżej 100  

stosując prawa działań. 
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 OCENA: 

Dział, tematyka dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

I Liczby naturalne c.d. Uczeń potrafi: 

Kolejność wykonywania 

działań na liczbach 

naturalnych. 

Kolejno wykonywać 

działania na liczbach 

naturalnych  

w zakresie do 100. 

Kolejno wykonywać 

działania na liczbach 

naturalnych  

powyżej 100. 

Kolejno wykonywać 

działania na liczbach 

naturalnych powyżej  

100 z użyciem 

nawiasów. 

Bezbłędnie wykonywać 

kolejno działania na 

liczbach naturalnych 

powyżej 100 z użyciem 

nawiasów. 

Bezbłędnie wykonywać 

kolejno działania na 

liczbach naturalnych 

powyżej 100 z użyciem 

nawiasów okrągłych, 

kwadratowych i 

sześciennych. 

Rozwiązywanie 

prostych równań. 

Obliczyć niewiadomy 

składnik. 

Obliczyć niewiadomy 

składnik, odjemną  

i odjemnik. 

Obliczyć niewiadomy 

składnik, odjemną, 

odjemnik i czynnik. 

Obliczyć niewiadomy 

składnik, odjemną, 

odjemnik, czynnik  

oraz dzielną i dzielnik. 

Obliczyć niewiadomy 

składnik, odjemną, 

odjemnik, czynnik oraz 

dzielną i dzielnik. 

Rozwiązuje równania na 

dużych liczbach. 

Zapisywanie i czytanie 

potęg. 

Zapisać drugą potęgę  

i przedstawić ją  

w postaci iloczynu. 

Zapisać trzecią potęgę i 

przedstawić ją w postaci 

iloczynu. 

Zapisać wyższe potęgi  

i przedstawić je w 

postaci iloczynu. 

Zapisać wyższe potęgi  

i przedstawić je w 

postaci iloczynu.  

Dodać proste potęgi. 

Zapisać wyższe potęgi  

i przedstawić je w postaci 

iloczynu. Wykonywać 

działania na prostych 

potęgach. 

Rozwiązywanie zadań 

tekstowych. 

Rozwiązać proste  

zadania tekstowe  

(kupno – sprzedaż). 

Rozwiązać proste 

zadania tekstowe o 

różnej treści. 

Rozwiązać i ułożyć 

proste zadanie tekstowe. 

Obliczyć prędkość. 

Rozwiązać i ułożyć 

trudniejsze zadanie 

tekstowe. Obliczyć 

prędkość, drogę i czas. 

Rozwiązać i ułożyć 

zadania tekstowe  

o podwyższonym stopniu 

trudności. Obliczyć 

prędkość, drogę i czas. 

Zapis rzymski. Zapisywać liczby do 20  

w systemie rzymskim  

i arabskim. 

Zapisywać liczby do 100 

w systemie rzymskim  

i arabskim. 

Zapisywać liczby do 500 

w systemie rzymskim  

i arabskim. 

Zapisywać liczby do 

2000 w systemie 

rzymskim  

i arabskim. 

Zapisywać liczby powyżej 

2000 w systemie 

rzymskim i arabskim.  

II. Geometria  

1. Figury płaskie Uczeń potrafi: 

Proste, półproste, 

odcinki. 

Narysować prostą  

i odcinek.  

Zmierzyć długość 

odcinka. 

Narysować prostą, 

półprostą, odcinek. 

Zmierzyć długość 

odcinka. 

Narysować prostą, 

półprostą, odcinek.  

Zmierzyć długość  

i oznaczyć odcinek. 

Porównać dwa odcinki  

ze sobą. 

Narysować i oznaczyć 

prostą, półprostą, 

odcinek. Zmierzyć 

długość odcinka. 

Porównać dwa odcinki  

ze sobą.  

Narysować i oznaczyć 

prostą, półprostą, odcinek. 

Zmierzyć długość odcinka. 

Porównać dwa odcinki 

ze sobą.  

Wie ile prostych 
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Wie ile prostych 

przechodzi przez 1, 2 

punkty.  

przechodzi przez 1, 2 i 3 

punkty. 

Kąty. Narysować i zmierzyć 

kąt w stopniach.  

Rozróżnić kąt ostry, 

prosty i rozwarty. 

Narysować oraz 

zmierzyć kąt w 

stopniach  

i porównać 2 kąty. 

Rozróżnić kąt ostry, 

prosty i rozwarty. 

Narysować, zmierzyć kąt 

w stopniach. i porównać  

2 kąty.  

Narysować kąt o danej 

mierze.  

Rozróżnić kąt ostry, 

prosty, rozwarty, pełny  

i półpełny. 

Narysować, zmierzyć kąt 

w stopniach i porównać  

2 kąty.  

Narysować kąt o danej 

mierze. 

 Rozróżnić kąt ostry, 

prosty, rozwarty, pełny, 

półpełny, zerowy, 

wklęsły i wypukły. 

Narysować, zmierzyć kąt 

w stopniach i porównać  

2 kąty.  

Wyrazić kąt w minutach i 

sekundach.  

Narysować kąt o danej 

mierze.  

Rozróżnić kąt ostry, 

prosty, rozwarty, pełny, 

półpełny, zerowy, wklęsły 

i wypukły. 

 

Proste i odcinki. Pokazać proste 

równoległe i proste 

prostopadłe oraz linię 

łamaną. 

Kreślić proste 

równoległe 

 i proste prostopadłe  

(za pomocą ekierki  

i linijki)  

oraz narysować linię 

łamaną zamkniętą. 

Kreślić proste i odcinki 

równoległe, prostopadłe 

(za pomocą ekierki  

i linijki)  

oraz narysować linię 

łamaną zamkniętą i 

otwartą. 

To co na ocenę dobrą 

oraz narysować linię 

Zmierzyć odległość 

między prostymi 

równoległymi. 

To co na ocenę bardzo 

dobrą oraz znaleźć odcinki 

w różnych położeniach  

Prostokąty. Narysować kwadrat  

i prostokąt. 

Narysować kwadrat  

i prostokąt.  

Rozróżnia wierzchołki  

i boki. 

Narysować kwadrat  

i prostokąt.  

Rozróżnia wierzchołki  

i boki.  

Narysować przekątne. 

Narysować kwadrat  

i prostokąt.  

Rozróżnia wierzchołki  

i boki.  

Narysować przekątne  

i zna ich cechy. 

To co na ocenę bdb orazz 

Narysować przekątne i zna 

ich cechy i wie jak je 

wykorzystać w życiu 

codziennym. 

Pole i obwód prostokąta. Obliczyć z rysunku pole  

i obwód kwadratu oraz 

prostokąta.  

Zna podstawowe 

jednostki. 

Obliczyć ze wzoru pole i 

obwód kwadratu i 

prostokąta.  

Zna podstawowe 

jednostki. 

Obliczyć ze wzoru pole  

i obwód kwadratu oraz 

prostokąta.  

Umie je porównać.  

Zna podstawowe 

jednostki i umie je 

zamienić. 

To co na ocenę 

dostateczną oraz umie je 

porównać.  

Zna podstawowe 

jednostki i umie 

bezbłędnie je zamieniać. 

To co na ocenę bardzo 

dobrą oraz rozwiązuje 

zadania tekstowe o 

podwyższonym stopniu. 

Zna podstawowe jednostki 

i umie bezbłędnie je 

zamieniać.  

Koło i okrąg. Rozróżnić koło i okrąg. 

Narysować koło, okrąg 

i promień. 

Rozróżnić koło i okrąg. 

Narysować koło, okrąg, 

promień, średnicę  

i cięciwę. 

Rozróżnić koło i okrąg. 

Narysować koło, okrąg, 

promień, średnicę, 

cięciwę i łuk. 

Rozróżnić koło, pólkole, 

okrąg i półokrąg. 

Narysować koło, okrąg, 

promień, średnicę, 

Rozróżnić koło, pólkole, 

okrąg i półokrąg. 

Narysować koło, okrąg, 

promień, średnicę, cięciwę 



 4 

cięciwę i łuk. i łuk oraz kąt oparty na 

średnicy. 

Skala Stosować skalę: 

1:1, 1:2, 2:1. 

Stosować skalę: 

1:1, 1:2, 2:1 i inne. 

Stosować skalę: 

1:1, 1:2, 2:1 i inne. 

Praktycznie je stosować  

w zadaniach. 

Stosować skalę: 

1:1, 1:2, 2:1 i inne. 

Praktycznie je stosować  

w zadaniach.  

Posługiwać się planem  

i mapą. 

Stosować skalę: 

1:1, 1:2, 2:1 i inne. 

Praktycznie je stosować  

w zadaniach.  

Posługiwać się planem  

i mapą. 

Przeliczać wymiary skali 

w rzeczywistości. 

 OCENA: 

Dział, tematyka dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

2. Figury przestrzenne Uczeń potrafi: 

Prostopadłościan  

i sześcian. 

Rozróżnić 

prostopadłościan  

i sześcian.  

 

Rozróżnić 

prostopadłościan  

i sześcian.  

Wskazać ściany, 

wierzchołki i krawędzie. 

Narysować siatkę 

sześcianu  

 

Rozróżnić 

prostopadłościan  

i sześcian.  

Wskazać ściany 

(rozróżnić podstawy i 

ściany boczne), 

wierzchołki, krawędzie. 

Narysować siatkę 

sześcianu  

i prostopadłościanu oraz 

skleić model. 

To co na ocenę 

dostateczną oraz 

wskazać przekątne, 

ściany równoległe  

i prostopadłe.  

Narysować siatkę 

prostopadłościanu  

i sześcianu oraz skleić 

model. 

To co na ocenę bardzo 

dobrą oraz wskazuje 

ściany równoległe  

i prostopadłe oraz 

krawędzie równoległe, 

prostopadłe i skośne.  

Narysować siatkę 

prostopadłościanu  

i sześcianu w skali oraz 

skleić model. 

 

III. Ułamki  

1. Ułamki zwykłe Uczeń potrafi: 

Interpretowanie ułamka 

jako części całości  

oraz ilorazu 2 liczb. 

Zapisać licznik, kreskę 

ułamkową i mianownik. 

Zapisać licznik, kreskę 

ułamkową i mianownik.  

Zastąpić dzielenie kreską 

ułamkową. 

Zapisać licznik, kreskę 

ułamkową i mianownik. 

Rozróżnić ułamki: 

właściwy, niewłaściwy  

i mieszany. 

Zapisać licznik, kreskę 

ułamkową i mianownik. 

Rozróżnić ułamki: 

właściwy, niewłaściwy  

i mieszany. 

Zaznaczyć ułamki na osi 

liczbowej. 

Zapisać licznik, kreskę 

ułamkową i mianownik. 

Rozróżnić ułamki: 

właściwy, niewłaściwy  

i mieszany.  

Zaznaczyć ułamki na osi 

liczbowej.  

Stosować ułamki  

w zadaniach tekstowych. 

Skracanie, rozszerzanie  

i porównywanie 

ułamków. 

Poszukać równe ułamki. Poszukać, skracać, 

rozszerzać i porównywać 

ułamki. 

Poszukać, skracać, 

rozszerzać i porównywać 

ułamki o równych 

licznikach  

Poszukać, skracać, 

rozszerzać i porównywać 

ułamki o różnych 

licznikach  

Poszukać, skracać, 

rozszerzać i porównywać 

ułamki o różnych 

licznikach  
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i mianownikach. i mianownikach. i mianownikach.  

Potrafi szukać mianownika 

przy zastosowaniu NWW. 

 OCENA: 

Dział, tematyka dopuszczający Dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

2. Ułamki dziesiętne. Uczeń potrafi: 

Zapisywanie wyrażenia 

dwumianowanego  

w postaci dziesiętnej. 

Czytać wyrażenia 

dwumianowane  

w postaci dziesiętnej. 

Czytać i zapisać 

wyrażenia 

dwumianowane  

w postaci dziesiętnej. 

Czytać i zapisać 

wyrażenia 

dwumianowane w 

postaci dziesiętnej.  

Zamienić ułamki zwykłe  

na dziesiętne. 

Czytać i zapisać 

wyrażenia 

dwumianowane w 

postaci dziesiętnej. 

 Zamienić ułamki 

zwykłe na dziesiętne.  

Zapisać wyrażenia  

w postaci dziesiętnej. 

Czytać i zapisać wyrażenia 

dwumianowane w postaci 

dziesiętnej. 

 Zamienić ułamki zwykłe 

na dziesiętne.  

Zapisać wyrażenia  

w postaci dziesiętnej. 

Wykorzystać ułamki  

w zadaniach tekstowych. 

Zapisywanie ,skracanie, 

rozszerzanie  

i porównywanie 

ułamków dziesiętnych  

Zapisać ułamki zwykłe o 

mianownikach: 10,100,... 

w postać dziesiętną. 

odrzucić lub dopisać 

zera  

Zapisać ułamki zwykłe o 

mianownikach: 10,100,... 

w postać dziesiętną 

i odwrotnie. odrzucić lub 

dopisać zera zamienić 

ułamki dziesiętne na 

zwykłe proste przykłady  

Zapisać ułamki zwykłe o 

mianownikach 10,100,... 

w postać  dziesiętną 

i odwrotnie. odrzucić lub 

dopisać zera zamienić 

ułamki dziesiętne na 

zwykłe trudniejsze 

przykłady  

Zapisać ułamki zwykłe o 

mianownikach 10,100,... 

w postać  dziesiętną  

i odwrotnie. , odrzucić 

lub dopisać zera 

zamienić ułamki 

dziesiętne na zwykłe 

trudniejsze przykłady  

w tym ułamki mieszane  

Zapisać ułamki zwykłe o 

mianownikach 10,100,... 

w postać  dziesiętną  

i o odrzucić lub dopisać 

zera zamienić ułamki 

dziesiętne na zwykłe 

trudniejsze przykłady  

w tym ułamki mieszane 

oraz zamieniać ułamek 

zwykły na dziesiętny 

poprzez dzielenie licznika 

przez mianownik  

 

Uczeń zdobywa oceny na przedmiotach za: 

- prace pisemne ( całogodzinna praca klasowa zapowiedziana z tygodniowym wyprzedzeniem, sprawdzian lub kartkówka do 20 minut 

niezapowiedziana z 3 ostatnich lekcji ) 

- inne: plakat, referat, album, modele, prace na płytach CD 

- odpowiedź ustna, aktywność na lekcji, praca na lekcji ( plusy ,minusy lub ocena ) 

- praca dodatkowa w domu ( plusy lub ocena ) 

- karty pracy 

- zeszyt przedmiotowy ( estetyka, uzupełnienie braków ) 

- bieżące zadania domowe ( brak – minus ) 

- długoterminowe prace domowe ( ocena ) 
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WYMAGANIA EDUKACYJNE MATEMATYKA KLASA V 

 

Dostosowane do podstawy programowej z dnia 23 sierpnia  2007 r. 

 OCENA: 

Dział, tematyka dopuszczający Dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

I Liczby naturalne Uczeń potrafi : 

1.Podzielność. Znaleźć dzielniki 

wielokrotności.  

Rozróżnia  

liczby parzyste  

i nieparzyste.  

Znaleźć dzielniki 

wielokrotności.  

Rozróżnia liczby 

parzyste 

i nieparzyste.  

Zna liczby pierwsze  

i złożone.  

Umie rozłożyć liczby  

na czynniki pierwsze. 

Znaleźć dzielniki 

wielokrotności. 

Rozróżnia liczby 

parzyste  

i nieparzyste.  

Zna liczby pierwsze  

i złożone.  

Umie rozłożyć liczby na 

czynniki pierwsze. 

Obliczyć NWD, NWW  

dla 2 liczb. 

Znaleźć bezbłędnie 

dzielniki wielokrotności. 

Rozróżnia liczby 

parzyste  

i nieparzyste.  

Zna liczby pierwsze  

i złożone.  

Umie rozłożyć liczby na 

czynniki pierwsze. 

Obliczyć NWD, NWW  

dla 2 liczb. 

Znaleźć bezbłędnie 

dzielniki wielokrotności. 

Rozróżnia liczby parzyste  

i nieparzyste.  

Zna liczby pierwsze  

i złożone.  

Umie rozłożyć liczby na 

czynniki pierwsze. 

Obliczyć NWD, NWW  

dla więcej niż 2 liczb. 

 

2.Stosowanie cech 

podzielności. 

Stosować cechy 

podzielności  

przez 2, 5, 10. 

Stosować cechy 

podzielności  

przez 2, 3, 5, 9, 10. 

Stosować cechy 

podzielności przez  

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

Stosować cechy 

podzielności przez  

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

w zadaniach tekstowych. 

Stosować cechy 

podzielności przez  

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

w zadaniach tekstowych. 

Oraz ułożyć sam zadania 

tekstowe wykorzystując 

cechy podzielności. 

II. Ułamki zwykłe Uczeń potrafi: 

1. Pojęcie ułamka 

zwykłego. 

Zapisać ułamek jako 

część całości oraz iloraz 

2 liczb. Rozróżnić 

licznik, mianownik, 

kreskę ułamkową. 

Zapisać ułamek jako 

część całości oraz iloraz 

2 liczb. Rozróżnić 

licznik, mianownik, 

kreskę ułamkową. 

Wskazać ułamki 

właściwe, niewłaściwe i 

mieszane. 

Zapisać ułamek jako 

część całości oraz iloraz 

2 liczb, rozróżnia 

licznik, mianownik, 

kreskę ułamkową. 

Zamieniać ułamki 

niewłaściwe na mieszane 

i odwrotnie. 

Porównać ułamki. 

Wymagania na dobry 

oraz przedstawić ułamki 

na osi liczbowej. 

Podnieść ułamek do 

potęgi. 

Wymagania na bardzo 

dobry oraz 

wykonać skomplikowane 

obliczenia z 

wykorzystaniem 

potęgowania ułamków. 

2. Skracanie i 

rozszerzanie  

ułamków. 

Wskazać dwa ułamki 

równe (na konkretnych 

przykładach). 

Rozszerzać oraz skracać 

ułamki, rozumie, że 

dzielenie (skracanie) 

przez 0 jest 

niewykonalne. 

Rozszerzać i skracać 

ułamki. 

Znaleźć wspólny 

mianownik dla dwóch 

ułamków. 

Bezbłędnie rozszerzać i 

skracać ułamki. 

Znaleźć wspólny 

mianownik dla dwóch 

ułamków. 

Wymagania na bardzo 

dobry oraz 

szukać mianownika przy 

zastosowaniu NWW. 
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3. Dodawanie  

i odejmowanie ułamków 

o jednakowych 

mianownikach. 

Dodawać i odejmować 

ułamki o jednakowych 

mianownikach. 

Dodawać i odejmować 

ułamki o jednakowych 

mianownikach. 

Wykonywać obliczenia z 

ułamkami mieszanymi. 

Dodawać i odejmować 

ułamki o jednakowych 

mianownikach. 

Wykonywać obliczenia z 

ułamkami mieszanymi. 

Rozwiązywać proste 

równania z tymi 

działaniami. 

Dodawać i odejmować 

ułamki różnego rodzaju. 

Rozwiązywać równania 

z ułamkami. Rozwiązać 

zadania tekstowe z tymi 

ułamkami. Rozwiązać 

trudniejsze zadania z 

nawiasami. i 

zastosowaniem 

kolejności działań. 

Wymagania na bardzo 

dobry oraz 

wykonywać 

skomplikowane zadania  

z wykorzystaniem 

nawiasów. 

 Dodawać i odejmować 

ułamki o niskich 

mianownikach. 

Dodawać i odejmować 

ułamki o wyższych 

mianownikach. 

Wykonywać proste 

przykłady z 

wykorzystanie ułamków 

mieszanych. 

Dodawać i odejmować 

ułamki również 

mieszane. 

Rozwiązywać równania 

oraz zadania tekstowe. 

Dodawać i odejmować 

ułamki (również 

mieszane) wykorzystując 

nawiasy. i kolejność 

zastosowaniem działań.  

Rozwiązywać równania 

oraz zadania tekstowe. 

Wymagania na bardzo 

dobry oraz 

rozwiązywać bardziej 

skomplikowane równania 

oraz zadania tekstowe. 

 OCENA: 

Dział, tematyka dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

II Ułamki zwykłe c.d. Uczeń potrafi: 

4. Dodawanie  

i odejmowanie ułamków 

o różnych mianownikach 

Dodawać i odejmować 

ułamki o niskich 

mianownikach. 

Dodawać i odejmować 

ułamki o wyższych 

mianownikach. 

Wykonywać proste 

przykłady z 

wykorzystanie ułamków 

mieszanych. 

Dodawać i odejmować 

ułamki również 

mieszane. 

Rozwiązywać równania 

oraz zadania tekstowe. 

Dodawać i odejmować 

ułamki (również 

mieszane) wykorzystując 

nawiasy. i kolejność 

zastosowaniem działań.  

Rozwiązywać równania 

oraz zadania tekstowe. 

Wymagania na bardzo 

dobry oraz 

rozwiązywać bardziej 

skomplikowane równania 

oraz zadania tekstowe. 

5. Mnożenie i dzielenie 

ułamków. 

Mnożyć i dzielić ułamki. 

(Proste przykłady). 

Mnożyć i dzielić ułamki. 

Przykłady z ułamkami 

niewłaściwymi. 

Mnożyć i dzielić ułamki- 

bardziej skomplikowane 

przykłady.  

Rozwiązywać równania 

oraz zadania tekstowe. 

Wykonywać obliczenia  

z wykorzystaniem 

kolejności działań. 

Mnożyć, dzielić i 

potęgować ułamki - 

bardziej skomplikowane 

przykłady.  

Rozwiązywać równania 

oraz zadania tekstowe. 

Wykonywać obliczenia  

z wykorzystaniem 

kolejności działań. 

Obliczać ułamki danej 

liczby oraz ustala liczbę 

na podstawie ułamka. 

Wymagania na bardzo 

dobry oraz 

sprawnie wykonywać 

działania oraz 

wykorzystywać prawo 

rozdzielności mnożenia 

względem dodawania i 

odejmowania. 
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III. Ułamki dziesiętne. Uczeń potrafi: 

1. Pojęcie ułamka 

dziesiętnego. 

Zapisać ułamki zwykłe o 

mianownikach: 10,100,... 

w postać ułamka 

dziesiętnego i odwrotnie. 

Zamieniać ułamki 

zwykłe na dziesiętne i 

odwrotnie. 

Wykorzystywać 

skracanie, rozszerzanie 

ułamków. 

Wskazywać proste 

ułamki na osi liczbowej.  

Porównywać ułamki. 

Zamieniać ułamki 

zwykłe na dziesiętne i 

odwrotnie. 

Wykorzystywać 

skracanie, rozszerzanie 

ułamków. 

Wskazywać i 

odczytywać ułamki na 

osi liczbowej.  

Porównywać ułamki  

i zamieniać jednostki. 

Zamieniać ułamki 

zwykłe (również 

mieszane) na dziesiętne 

i odwrotnie. 

Wykorzystywać 

skracanie, rozszerzanie 

ułamków. 

Wskazywać i 

odczytywać ułamki na 

osi liczbowej.  

Porównywać ułamki  

i zamieniać jednostki. 

Bezbłędnie wykonywać 

zadania na ocenę bardzo 

dobrą oraz rozwiązuje 

zadania o podwyższonym 

stopniu trudności. 

 

2. Dodawanie  

i odejmowanie ułamków  

dziesiętnych. 

 

Dodawać i odejmować 

ułamki metodą pisemną. 

 

Dodawać i odejmować 

ułamki metodą pisemną. 

Proste przykłady w 

pamięci. 

 

Sprawnie dodawać i 

odejmować ułamki 

wykorzystując nawiasy. 

Rozwiązywać proste 

równania oraz zadania 

tekstowe. 

 

Bezbłędnie dodawać i 

odejmować ułamki 

wykorzystując nawiasy. 

Rozwiązywać proste 

równania oraz zadania 

tekstowe. 

 

Bezbłędnie dodawać i 

odejmować ułamki 

wykorzystując nawiasy. 

Rozwiązywać równania 

oraz zadania tekstowe o 

podwyższonym  

stopniu trudności 

 

3. Mnożenie i dzielenie 

ułamków dziesiętnych. 

 

Mnożyć ułamek metodą 

pisemną, dzielić ułamek 

przez liczbę całkowitą. 

 

Mnożyć i dzielić ułamek 

metodą pisemną, w 

pamięci przez 10, 100,...  

 

Mnożyć i dzielić ułamki 

metodą pisemną i w 

pamięci. 

Rozwiązywać proste 

równania oraz zadania 

tekstowe. 

Obliczyć ułamek danej 

liczby. 

 

Sprawnie mnożyć i 

dzielić ułamki metodą 

pisemną i w pamięci. 

Rozwiązywać proste 

równania oraz zadania 

tekstowe. 

Obliczyć ułamek danej 

liczby oraz liczbę na 

podstawie jej ułamka. 

Podnieść ułamek do 

potęgi. 

 

Wymagania na bardzo 

dobry oraz 

rozwiązywać równania 

oraz zadania tekstowe o 

podwyższonym  

stopniu trudności 

4. Działania na 

ułamkach. 

Wykonywać proste 

przykłady z 

wykorzystaniem 

nawiasów. 

Obliczać średnią 

arytmetyczną ustalać 

przybliżenia dziesiętne, 

rozwinięcia dziesiętne 

ułamka, rozwiązywać 

zadania wykorzystując 

Obliczać średnią 

arytmetyczną ustalać 

przybliżenia dziesiętne, 

rozwinięcia dziesiętne 

ułamka (ułamek 

okresowy), rozwiązywać 

Sprawnie obliczać 

średnią arytmetyczną 

ustalać przybliżenia 

dziesiętne, rozwinięcia 

dziesiętne ułamka 

(ułamek okresowy), 

Wymagania na bardzo 

dobry oraz 

rozwiązywać zadania o 

podwyższonym  

stopniu trudności. 

Szacować wyniki w 
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kolejność działań. zadania wykorzystując 

kolejność działań. 

rozwiązywać zadania 

wykorzystując kolejność 

działań 

przypadku ułamków 

okresowych, 

nieskończonych. 

 OCENA: 

Dział, tematyka dopuszczający Dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

 Uczeń potrafi: 

IV. Geometria.      

1. Figury geometryczne. 

. Proste równoległe i 

prostopadłe. 

Wskazać i narysować 

prostą, półprostą i 

odcinek, mierzyć 

odcinki. 

Rysować prostą, 

półprostą i odcinek, za 

pomocą linijki i ekierki. 

Mierzyć odcinki. 

Wskazać odcinki 

przystające. 

Rysować prostą, 

półprostą i odcinek, za 

pomocą linijki i ekierki. 

Mierzyć odcinki – w 

ustalonej jednostce 

Wskazać odcinki 

przystające i je 

porównać. 

Rysować prostą, 

półprostą i odcinek, 

mierzyć odcinki – w 

ustalonej jednostce i 

obliczać w skali. 

Wskazać odcinki 

przystające i je 

porównać 

 

Wymagania na bardzo 

dobry oraz 

wyróżniać odcinki w 

skomplikowanych figursch 

geometrycznych 

2. Kąty Rozpoznać kąty i jego 

elementy 

Zmierzyć kąt. 

Wskazać proste 

równoległe i 

prostopadłe. 

Rozpoznać kąty i jego 

elementy 

Zmierzyć kąt i 

narysować kąt o danej 

mierze, 

Rozpoznać kąt prosty, 

pełny, ostry, rozwarty. 

 

Rozpoznać kąty i jego 

elementy 

Zmierzyć kąt i 

narysować kąt o danej 

mierze, 

Rozpoznać kąt prosty, 

pełny, ostry, rozwarty, 

wierzchołkowe, 

przyległe. 

Rozpoznać kąty i jego 

elementy 

Zmierzyć kąt i 

narysować kąt o danej 

mierze, 

Rozpoznać kąt prosty, 

pełny, ostry, rozwarty, 

wierzchołkowe, 

przyległe,. 

Podać zależności 

pomiędzy miarami 

kątów. 

  

Wymagania na bardzo 

dobry oraz rozróżniać kąty 

odpowiadające i 

naprzemianległe. 

Rozwiązać zadania z 

wykorzystaniem 

zależności pomiędzy 

kątami o podwyższonym 

stopniu trudności.  

3. Łamana i wielokąt. Rozpoznać łamaną i jej 

elementy. 

 

Rozpoznać łamaną i jej 

element i ustalić długość 

łamanej,  zbudować z 

niej wielokąt. i wyróżnić 

jego nazwy. 

Rozpoznać łamaną i jej 

elementy. 

Ustalić długość łamanej i 

wyróżnić wielokąty. 

Nazwać je ze względu na 

liczbę boków. 

Wskazać boki, 

wierzchołki i przekątne 

wielokątów. 

Bezbłędnie rozpoznać 

łamaną i jej elementy. 

Ustalić jej długość i 

wyróżnić i nazwać 

wielokąty. 

Wskazać boki, 

wierzchołki i przekątne 

wielokątów. Rysować 

wielokąty w skali. 

 

Wymagania na bardzo 

dobry oraz 

obliczyć obwód wielokąta 

w wymiarach 

rzeczywistych i w skali. 
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 OCENA: 

Dział, tematyka dopuszczający Dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

IV. Geometria c.d. Uczeń potrafi: 

      

4. Trójkąt. Oznaczyć boki, 

wierzchołki i kąty 

trójkąta. Rysować różne 

trójkąty. 

Oznaczyć elementy 

trójkąta. 

Rysować trójkąty 

równoramienne i 

równoboczne. 

Obliczyć obwód trójkąta. 

Zna sumę kątów w 

trójkącie.  

Klasyfikować trójkąty ze 

względu na kąty i boki. 

Rysować trójkąty 

równoramienne i 

równoboczne o 

podanych bokach 

(cyrkiel). 

Obliczyć obwód trójkąta. 

Podać wzór na pole. 

Wyznaczyć wysokość i 

dwusieczne kątów. 

Podać twierdzenie o 

sumie kątów w trójkącie. 

 

Klasyfikować trójkąty ze 

względu na kąty i boki. 

Rysować cyrklem różne 

trójkąty Obliczyć obwód 

trójkąta. 

Podać wzór na pole 

trójkąta i obliczyć pole. 

Wyznaczyć wysokość, i 

dwusieczne kątów. 

Korzystać z twierdzenia 

o sumie kątów w 

trójkącie. 

 

Wymagania na bardzo 

dobry oraz 

wykonać zadania o 

podwyższonym stopniu 

trudności zna pojęcie 

środkowej i umie 

narysować. 

5. Czworokąty.,  Wskazać i nazwać różne 

czworokąty. 

Oznaczyć wierzchołki. 

Wskazać i nazwać różne 

czworokąty. 

Obliczyć ich obwód i 

oznaczyć ich elementy 

Wie ile wynosi suma 

kątów w czworokącie. 

Wskazać i nazwać różne 

czworokąty. 

Obliczyć ich obwód, 

oznaczyć elementy tych 

figur. 

Zna twierdzenie o sumie 

kątów w czworokącie. 

Wskazać i nazwać różne 

czworokąty. 

Obliczyć ich obwód, 

oznaczyć elementy tych 

figur. 

Zna twierdzenie o sumie 

kątów w czworokącie 

Korzystać z twierdzenia 

o sumie kątów w 

czworokącie. 

 

Wymagania na bardzo 

dobry oraz rozwiązuje 

zadania o podwyższonym 

stopniu trudności. 

6. Pola wielokątów Obliczyć pole kwadratu i 

prostokąta. 

Obliczyć pole kwadratu, 

prostokąta i trójkąta. 

Obliczyć pole kwadratu, 

prostokąta, trójkąta, 

równoległoboku, rombu 

i trapezu. 

Obliczyć pole kwadratu, 

prostokąta, trójkąta, 

równoległoboku, rombu 

i trapezu. 

Rozwiązać tekstowe 

zadania na pola  

wielokątów. 

 

 

 

Wymagania na bardzo 

dobry oraz 

rozwiązać zadania na pola 

wielokątów o 

podwyższonym stopniu 

trudności. 



 11 

OCENA: 

Dział, tematyka dopuszczający Dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

IV. Geometria c.d. Uczeń potrafi: 

7. Graniastosłupy. Wyróżnić proste 

równoległe i prostopadłe 

oraz przecinające się w 

przestrzeni. 

Rozpoznać 

prostopadłościan i 

sześcian. 

Wyróżnić proste 

równoległe, prostopadłe, 

przecinające się i skośne 

w przestrzeni. 

Rozpoznać i rysować 

model prostopadłościanu 

i sześcianu. 

Zaznaczyć boki, 

wierzchołki, krawędzie 

oraz oblicza ilość ścian, 

wierzchołków i krawędzi  

Zdefiniować 

graniastosłup. 

Rozpoznać płaszczyzny 

prostopadłe, równoległe. 

Rozpoznać i rysować 

model prostopadłościanu 

i sześcianu 

Zaznaczyć i obliczyć 

ilość ścian, krawędzi i 

wierzchołków. 

Narysować siatki. 

 

Wyróżnić graniastosłupy 

proste i prawidłowe.  

Zaznaczyć ich elementy.  

Narysować siatki i 

zrobić ich modele. 

Wymagania na bardzo 

dobry oraz 

rozwiązać zadania o 

graniastosłupach o 

podwyższonym stopniu 

trudności. 

8. Pola powierzchni i 

objętości 

graniastosłupów 

Zna pojęcie pola 

powierzchni i objętości. 

Podać wzory na pola 

powierzchni i objętość 

prostopadłościanu i 

sześcianu. 

Podać wzory na pola 

powierzchni i objętość 

prostopadłościanu i 

sześcianu. 

Rozwiązać zadania na 

obliczanie pól i 

objętości. 

Podać wzory na pola 

powierzchni i objętość 

prostopadłościanu i 

sześcianu. 

Rozwiązać trudniejsze 

zadania na obliczanie pól 

i objętości. 

Wymagania na bardzo 

dobry oraz 

rozwiązać zadania o 

podwyższonym stopniu 

trudności na obliczanie pól 

i objętości np. 

graniastosłupa o podstawie 

trapezu. 

 

Uczeń zdobywa oceny na przedmiotach za: 

- prace pisemne ( całogodzinna praca klasowa zapowiedziana z tygodniowym wyprzedzeniem, sprawdzian lub kartkówka do 20 minut 

niezapowiedziana z 3 ostatnich lekcji ) 

- inne: plakat, referat, album, modele, prace na płytach CD 

- odpowiedź ustna, aktywność na lekcji, praca na lekcji ( plusy ,minusy lub ocena ) 

- praca dodatkowa w domu ( plusy lub ocena ) 

- karty pracy 

- zeszyt przedmiotowy ( estetyka, uzupełnienie braków ) 

- bieżące zadania domowe ( brak – minus ) 

- długoterminowe prace domowe ( ocena ) 
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WYMAGANIA EDUKACYJNE MATEMATYKA KLASA VI 

Dostosowane do podstawy programowej z dnia 23 sierpnia  2007 r. 

 

 Ocena: 

Dział, tematyka dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

1. Geometria Uczeń potrafi: 

1. Przypomnienie 

wiadomości o figurach 

płaskich.  

Rozpoznawać i 

wskazywać figury 

płaskie oraz ich cechy: 

boki, wierzchołki, kąty 

itp. 

Obliczyć pole i obwód 

wybranych figur 

płaskich. 

 

Samodzielnie 

rozpoznawać i 

wskazywać figury 

płaskie oraz ich cechy: 

boki, wierzchołki, kąty 

itp. 

Obliczyć pole i obwód 

wybranych figur 

płaskich. 

Rozpoznawać wielokąty 

foremne. 

 

Sprawnie rozpoznawać i 

wskazywać figury płaskie 

oraz ich cechy: 

boki, wierzchołki, kąty itp. 

Obliczyć pole i obwód, 

wykorzystując własności 

trójkątów i czworokątów, 

wybranych figur płaskich. 

Rozpoznawać wielokąty 

foremne. 

Dokonać klasyfikacji 

trójkątów i czworokątów. 

Rozwiązywać zadania przy 

pomocy skali.  

Bezbłędnie rozpoznawać i 

wskazywać figury płaskie 

oraz ich cechy: 

boki, wierzchołki, kąty itp. 

Obliczyć pole i obwód, 

wykorzystując własności 

trójkątów i czworokątów, 

wybranych figur płaskich. 

Obliczyć pole każdego 

wielokąta dzieląc go na 

części. Kreślić i obliczać 

obwód 

wielokątów foremnych. 

Dokonać klasyfikacji 

trójkątów i czworokątów. 

Rozwiązywać zadania przy 

pomocy skali. 

 

Wymagania na bardzo 

dobry oraz  

 rozwiązywać trudne 

zadania tekstowe z 

zastosowaniem pól i 

obwodów figur 

płaskich. 

Rozpoznawać figury 

przystające. 

2. Graniastosłupy 

proste. 

Podać przykład 

graniastosłupów 

prostych. 

Opisać graniastosłup. 

Wymienić i wskazać na 

konkretnych 

przykładach ściany 

krawędzie itp. 

Rysować siatki 

sześcianu i 

prostopadłościanu. 

 

 

 

 

Opisać graniastosłupy 

proste. 

Wymienić i wskazać na 

konkretnych przykładach 

ściany krawędzie itp. 

Rysować siatki. 

Obliczać pola 

powierzchni i objętości 

graniastosłupów. 

 

Opisywać graniastosłupy 

proste.  

Wymienić i wskazać na 

konkretnych przykładach 

ściany krawędzie itp. 

Rysować siatki i  

Obliczać pola powierzchni i 

objętości graniastosłupów. 

 

Bezbłędnie rozpoznawać  

graniastosłupy proste. Opisać 

graniastosłup. 

Wymienić i wskazać na 

konkretnych przykładach 

ściany krawędzie itp. 

Rysować siatki. 

Obliczać pola powierzchni i 

objętości graniastosłupów. 

Zapisywać wzory. 

Wymagania na bardzo 

dobry oraz 

obliczać pole i 

objętości 

graniastosłupa, 

zapisywać i 

interpretować wzory. 
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 OCENA: 

Dział, tematyka dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

II. Ułamki zwykłe i 

dziesiętne  

Uczeń potrafi: 

1. Działania na 

ułamkach zwykłych - 

powtórzenie 

Skracać, rozszerzać 

ułamki zwykłe. 

Rozróżnić ułamki: 

właściwy, niewłaściwy  

i l. mieszaną. 

Zaznaczać ułamki na 

osi liczbowej. 

Porównywać ułamki. 

Wykonywać proste 

przykłady zawierające 

cztery działania na 

ułamkach. 

Skracać, rozszerzać 

ułamki zwykłe. 

Rozróżnić ułamki: 

właściwy, niewłaściwy  

i l. mieszaną. 

Zaznaczać ułamki na osi 

liczbowej. 

Porównywać ułamki. 

Wykonywać przykłady 

wykorzystujące 

skracanie i rozszerzanie 

ułamków. 

Zamianę liczbę 

mieszanej na ułamek 

niewłaściwy itp. 

Rozwiązywać proste 

równania. 

Skracać, rozszerzać ułamki 

zwykłe. 

Rozróżnić ułamki: 

właściwy, niewłaściwy  

i l. mieszaną. 

Zaznaczać ułamki o różnych 

mianownikach na osi 

liczbowej. 

Porównywać ułamki o 

różnych licznikach i 

mianownikach. 

Sprawnie operować 

regułami dotyczącymi 

kolejności wykonywania 

działań. 

Wykonywać obliczenia 

zawierające nawiasy i 

potęgi. 

Rozwiązywać zadania 

tekstowe z zastosowaniem 

czterech działań. 

Rozwiązywać proste 

równania. 

Sprawnie i bezbłędnie 

skracać, rozszerzać ułamki 

zwykłe. 

Rozróżnić ułamki: właściwy, 

niewłaściwy  

i l. mieszaną. 

Zaznaczać ułamki o różnych 

mianownikach na osi 

liczbowej. 

Porównywać ułamki o 

różnych licznikach i 

mianownikach. 

Sprawnie operować regułami 

dotyczącymi kolejności 

wykonywania działań. 

Wykonywać obliczenia 

zawierające nawiasy zwykłe i 

kwadratowe, potęgi oraz 

takie, w których należy 

szukać mianownika przy 

zastosowaniu NWW 2 

 i więcej liczb. 

Rozwiązywać zadania 

tekstowe, układać równania 

do tych zadań.  

Wymagania na bardzo 

dobry oraz  

sprawnie i bezbłędnie 

obliczać wartości 

wyrażeń w formie 

ułamków piętrowych z 

zastosowaniem 

kolejności 

wykonywania działań. 

Rozwiązywać zadania 

tekstowe na prędkość 

drogę i czas. 

2. Działania na  

ułamkach dziesiętnych 

- powtórzenie 

 

Czytać i zapisać ułamki 

dziesiętne. 

Czytać i zapisać 

wyrażenia 

dwumianowane w 

postaci dziesiętnej. 

Skracać i rozszerzać 

ułamki dziesiętne. 

 

 

Czytać i zapisać ułamki 

dziesiętne. 

Czytać i zapisać 

wyrażenia 

dwumianowane w 

postaci dziesiętnej. 

Skracać i rozszerzać 

ułamki dziesiętne. 

 

 

Czytać i zapisać ułamki 

dziesiętne. 

Czytać i zapisać wyrażenia 

dwumianowane w postaci 

dziesiętnej. 

Skracać i rozszerzać ułamki 

dziesiętne. 

Zapisać ułamki zwykłe o  

 

 

Sprawnie i bezbłędnie czytać i 

zapisać ułamki dziesiętne. 

Czytać i zapisać wyrażenia 

dwumianowane w postaci 

dziesiętnej. 

Skracać i rozszerzać ułamki 

dziesiętne. 

Zapisać ułamki zwykłe o  

 

 

Sprawnie i bezbłędnie 

rozwiązywać wartości 

wyrażeń zapisanych w 

formie ułamka 

piętrowego z 

zastosowaniem 

kolejności 

wykonywania działań  
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Zapisać ułamki zwykłe 

o mianownikach 

10,100,... 

w postać dziesiętną. 

Mnożyć i dzielić 

ułamki dziesiętne za 

pomocą znanych 

algorytmów. 

Zapisać ułamki zwykłe o 

mianownikach 10,100,... 

w postać dziesiętną. 

Mnożyć i dzielić ułamki 

dziesiętne za pomocą 

znanych algorytmów. 

Stosować działania na 

ułamkach w 

rozwiązywaniu prostych 

zadań tekstowych. 

mianownikach 10,100,... 

w postać dziesiętną. 

Sprawnie operować 

regułami dotyczącymi 

kolejności wykonywania 

działań. 

Wykonywać działania 

zawierające potęgi, ułamki 

dziesiętne, nawiasy. 

Rozwiązywać zadania 

tekstowe oraz równania. 

 

mianownikach 10,100,... 

w postać dziesiętną. 

Sprawnie operować regułami 

dotyczącymi kolejności 

wykonywania działań. 

Wykonywać działania 

zawierające potęgi, ułamki 

dziesiętne, nawiasy zwykłe i 

kwadratowe. 

Rozwiązywać zadania 

tekstowe oraz równania. 

(nawiasy i potęgi). 

Rozwiązywać 

skomplikowane 

równania.  

Rozwiązywać trudne 

zadania tekstowe, w 

tym z zastosowaniem 

reguły trzech.  

 

 

3. Działania na 

ułamkach zwykłych i 

dziesiętnych. 

 

 

Zamienić ułamki 

zwykłe  o mianowniku 

10, 100  na dziesiętne i 

odwrotnie. 

Zamienić ułamki 

zwykłe na dziesiętne 

przez dzielenie licznika 

przez mianownik. 

 

 

 

Zamienić ułamki zwykłe  

o mianowniku 10, 100... 

na dziesiętne i 

odwrotnie. 

Zamienić ułamki zwykłe 

na dziesiętne przez 

dzielenie licznika przez 

mianownik. 

Podać przybliżenie 

dziesiętne liczby 

zapisanej w postaci 

dziesiętnej. 

 

 

 

Sprawnie zamienić ułamki 

zwykłe  o mianowniku 10, 

100  na dziesiętne i 

odwrotnie. 

Zamienić ułamki zwykłe na 

dziesiętne przez dzielenie 

licznika przez mianownik. 

Podać przybliżenie 

dziesiętne liczby zapisanej 

w postaci dziesiętnej lub w 

postaci ułamka zwykłego. 

Zapisać ułamki okresowe w 

postaci rozwinięcia 

dziesiętnego 

nieskończonego 

okresowego. 

 

 

Sprawnie i bezbłędnie 

zamienić ułamki zwykłe o 

mianowniku 10, 100... na 

dziesiętne i odwrotnie. 

Zamienić ułamki zwykłe na 

dziesiętne przez dzielenie 

licznika przez mianownik. 

Podać przybliżenie dziesiętne 

liczby zapisanej w postaci 

dziesiętnej lub w postaci 

ułamka zwykłego. 

Wskazać okres w ułamkach 

okresowych. Wykonywać 

działania na ułamkach 

zwykłych i dziesiętnych z 

zastosowaniem nawiasów i 

potęg. Rozwiązywać zadania 

tekstowe oraz równania. 

 

 

 

Wymagania na bardzo 

dobry oraz  

zamieniać ułamek 

okresowy zapisany w 

postaci dziesiętnej na 

ułamek zwykły. 

  

 OCENA: 

Dział, tematyka dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

IV. Konstrukcje 

geometryczne 

Uczeń potrafi: 

1. Podstawowe Porównać dodawać Samodzielnie porównać Sprawnie porównać Bezbłędnie porównać Wymagania na bardzo 



 15 

konstrukcje 

geometryczne. 

 

odejmować odcinki  dodawać odejmować 

odcinki i kąty.  

Konstruować trójkąty z 

trzech danych odcinków. 

Podać ogólny opis 

konstrukcji. 

 

dodawać i odejmować 

odcinki i kąty.  

Konstruować trójkąty z 

trzech danych odcinków, z 

dwóch odcinków i kąta, z 

jednego odcinka i dwóch 

kątów przylegających do 

niego. 

Podać poprawny opis 

konstrukcji. 

 

 

dodawać odejmować odcinki i 

kąty.  

Konstruować trójkąty z trzech 

danych odcinków, z dwóch 

odcinków i kąta , z jednego 

odcinka i dwóch kątów 

przylegających do niego. 

Podać poprawny opis 

konstrukcji. 

Podać warunki wykonalności 

konstrukcji. 

dobry oraz 

rozwiązać zadania z 

wykorzystaniem 

poznanych konstrukcji, 

własności wielokątów 

oraz cech przystawania 

trójkątów. 

2. Konstrukcje 

geometryczne  

Dokonać podziału 

odcinka na połowy  

Samodzielnie dokonać 

podziału odcinka na 

połowy oraz kąta na 

połowy. Skonstruować 

proste prostopadłe  

Podać ogólny opis 

konstrukcji. 

Sprawnie dokonać podziału 

odcinka na połowy oraz 

kąta na połowy 

Skonstruować proste 

prostopadłe i równoległe 

Podać poprawny opis 

konstrukcji. 

Stosować w zadaniach 

konstrukcyjnych własności 

symetralnej odcinka. 

Zbudować kąty o mierze 

30
o
, 60

 o
. 

 

Skonstruować proste 

prostopadłe. 

Podać poprawny opis 

konstrukcji. 

Stosować w zadaniach 

konstrukcyjnych własności 

symetralnej odcinka i 

dwusiecznej kąta. 

Zbudować kąty o mierze 30
o
, 

45
 o
, 60

 o
, 120

 o
. 135

 o
. 

Skonstruować sumę i różnicę 

kątów. 

 

Wymagania na bardzo 

dobry oraz 

rozwiązywać zadania z 

wykorzystaniem 

konstrukcji 

oraz cech przystawania 

trójkątów. 

Konstruować różne 

wielokąty.  

 OCENA: 

Dział, tematyka dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

V. Liczby całkowite Uczeń potrafi: 

1. Liczby dodatnie i 

ujemne.  

Wyróżniać liczby 

dodatnie i ujemne  

Wyjaśnić praktyczne 

znaczenie liczb 

ujemnych.  

 

 

Samodzielnie wyróżniać 

liczby dodatnie i ujemne  

Wyjaśnić praktyczne 

znaczenie liczb 

ujemnych  

Wskazać liczbę 

przeciwną do danej 

porównać liczby 

całkowite wykonać 

proste działania na 

liczbach całkowitych 

Sprawnie wyróżniać liczby 

dodatnie i ujemne  

Wyjaśnić praktyczne 

znaczenie liczb ujemnych  

Wskazać liczbę przeciwną 

do danej porównać liczby 

całkowite wykonać proste 

działania na liczbach 

całkowitych 

Potęgować liczby całkowite 

gdy wykładnik jest 

Bezbłędnie wyróżniać liczby 

dodatnie i ujemne  

Wyjaśnić praktyczne 

znaczenie liczb ujemnych  

Wskazać liczbę przeciwną do 

danej porównać liczby 

całkowite wykonać proste 

działania na liczbach 

całkowitych 

Wykonywać cztery działania 

na liczbach wymiernych z 

Wymagania na bardzo 

dobry oraz 

rozwiązywać równania 

z zastosowaniem 

bezwzględnej wartości.  
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  naturalny. 

Rozwiązywać równania . 

Rozwiązywać proste 

zadania tekstowe.  

zastosowaniem kolejności 

działań Potęgować liczby 

wymierne gdy wykładnik jest 

naturalny  

Rozwiązywać zadania z 

zastosowaniem nawiasów, 

potęg. 

 

 OCENA: 

Dział, tematyka dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

VI. Bryły Uczeń potrafi: 

Graniastosłupy – 

powtórzenie  

Opisuje 

prostopadłościany  

kreśli siatki i skleja 

modele.  

Opisuje 

prostopadłościany, kreśli 

siatki, skleja modele, 

oblicza pole. 

Opisuje graniastosłupy, 

kreśli siatki, skleja modele, 

oblicza pole i objętość.  

Opisuje graniastosłupy, kreśli 

siatki w skali, skleja modele, 

oblicza pole i objętość. 

Rozwiązuje zadania tekstowe. 

Opisuje graniastosłupy, 

kreśli siatki w skali, 

skleja modele, oblicza 

pole i objętość. 

Rozwiązuje zadania 

tekstowe o 

podwyższonym stopniu 

trudności.  

2. Ostrosłupy Podać przykład 

ostrosłupów prostych. 

Wymienić i wskazać na 

konkretnych 

przykładach ściany 

krawędzie itp. 

 

Podać przykład 

ostrosłupów prostych z 

życia.  

Wymienić i wskazać na 

konkretnych przykładach 

ściany krawędzie itp. 

Rysować siatki i 

wykonywać modele brył. 

 

Podać przykład ostrosłupów 

prostych. 

Wymienić i wskazać na 

konkretnych przykładach 

ściany krawędzie itp. 

Rysować siatki i 

wykonywać modele brył 

 

Bezbłędnie rozpoznawać  

ostrosłupy proste. 

Wymienić i wskazać na 

konkretnych przykładach 

ściany krawędzie itp. 

Rysować siatki i wykonywać 

modele brył. 

 

Wymagania na bardzo 

dobry oraz 

obliczać pole i 

objętości ostrosłupa. 

 

Uczeń zdobywa oceny na przedmiotach za: 

- prace pisemne ( całogodzinna praca klasowa zapowiedziana z tygodniowym wyprzedzeniem, sprawdzian lub kartkówka do 20 minut 

niezapowiedziana z 3 ostatnich lekcji ) 

- inne: plakat, referat, album, modele, prace na płytach CD 

- odpowiedź ustna, aktywność na lekcji, praca na lekcji ( plusy, minusy lub ocena ) 

- praca dodatkowa w domu ( plusy lub ocena ) 

- karty pracy 

- zeszyt przedmiotowy ( estetyka, uzupełnienie braków ) 

- bieżące zadania domowe ( brak – minus ) 



 17 

- długoterminowe prace domowe ( ocena ) 

 

Jeżeli uczeń nie zgadza się z oceną przewidywaną (proponowaną przez nauczyciela) końcoworoczną ma prawo ubiegać się o wyższą pod 

warunkiem, że:  

1. jego frekwencja na lekcjach matematyk nie jest niższa niż 80%  

2. przystąpił do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac pisemnych oraz uzyskał z nich oceny pozytywne (wyższe 

niż oceny ndst)  

3. skorzystał z wszystkich proponowanych przez nauczyciela form poprawy.  

 

Uczeń, który ubiega się o podwyższenie oceny z matematyki zwraca się z pisemną prośbą (w formie podania) do wychowawcy klasy w ciągu 7 

dni od terminu poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach. Jeżeli uczeń spełnia powyższe warunki (punkt 1,2,3 ) wychowawca zapisuje 

ten fakt i przekazuje podanie nauczycielowi. Nauczyciel odnotowuje spełnienie przez ucznia pozostałych kryteriów, wyrażając zgodę na 

przystąpienie do poprawy. Jeżeli uczeń nie spełnia warunków (pkt. od 1 do 3), prośba zostaje odrzucona (nauczyciel podaje przyczyny). Uczeń 

spełniający powyższe warunki najpóźniej na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem R.P. przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela 

dodatkowego sprawdzianu pisemnego, obejmującego tylko te zagadnienia, które były ocenione poniżej jego oczekiwań. Sprawdzian zostaje 

dołączony do dokumentacji wychowawcy, oceniony zgodnie z obowiązującym systemem oceniania. Poprawa oceny końcoworocznej może 

nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został zaliczony na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą. Ostateczna ocena nie może 

być niższa od oceny proponowanej- niezależnie od wyniku sprawdzianu, który uczeń pisał. Uczeń nie może ubiegać się o ocenę celującą. Ma 

prawo ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień i tylko w przypadku, gdy co najmniej połowa uzyskanych przez 

niego ocen cząstkowych jest równa ocenie, o którą się ubiega lub od niej wyższa.  
 


