
 

WEWNĄTRZSZKOLNE  ZASADY  OCENIANIA 
 
 

„Matematyka z plusem” 
 
 

 
System oceniania zgodny z Rozporządzeniem MENiS w sprawie warunków i sposobu 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i 
egzaminów w szkołach publicznych oraz Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania Szkoły  
Podstawowej nr 4 im. Księdza Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Sanoku. Zasady 
uwzględniają  wymagania zawarte w obowiązującej Podstawie Programowej. 
 

Przedmiotowy system określa: 
 

I. Umowę podającą zasady współpracy uczeo – nauczyciel. 
II. Narzędzia pomiaru osiągnięd ucznia. 
III. Obszary aktywności uczniów. 
IV. Ogólne kryteria oceny semestralnej i całorocznej z matematyki. 
V. Wymagania edukacyjne zawarte w załączniku. 

 
I. Kontrakt między nauczycielem i uczniem: 
 
1. Ocenianiu podlegają wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach edukacyjnych. 
 
2. Prace klasowe (godzinne sprawdziany i testy są obowiązkowe i zapowiadane są z co 
najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 
 
3. Pracę klasową (test) napisaną na ocenę niesatysfakcjonującą ucznia można poprawid 
Poprawa jest dobrowolna i odbywa się w ciągu 2 tygodni od dnia podania informacji o ocenach. 
Uczeo poprawia dany sprawdzian jeden raz. Ocenę z pracy poprawkowej wpisuje do dziennika 
obok wcześniejszej oceny ucznia. Uczeo nieobecny na sprawdzianie wpisujemy (nb). 
 
4. Krótkie sprawdziany ( kartkówki ) obejmujące bieżący materiał nie muszą byd 
zapowiadane i nie mogą byd poprawiane. 
 
5. Uczeo ma prawo do dwukrotnego w ciągu semestru zgłoszenia nieprzygotowania się do 
lekcji (np.), brak zadania domowego (bz), brak zeszytu (z). 
 
6. Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej uczeo otrzymuje za każde 
nieprzygotowanie ocenę niedostateczną. 
 
7. Po dłuższej nieobecności w szkole ( co najmniej 5 dni ) uczeo ma prawo nie byd oceniany 
przez okres 3 dni od dnia powrotu do szkoły. 
 
8. Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych. 
 
9. Decydujący wpływ na ocenę semestralną i roczną mają oceny z prac klasowych i testów. 
 
10. Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia. 
 
II. Pomiar osiągnięd odbywa się za pomocą następujących narzędzi: 
 

1. Prace klasowe / testy (przeprowadzane np. na zakooczenie danego działu 
tematycznego). 

2. Kartkówki (z bieżącego materiału). 



3. Odpowiedzi ustne (na bieżąco) 
4. Prace domowe (na bieżąco).  
5. Obserwacja ucznia: przygotowanie do lekcji, aktywnośd podczas zajęd, praca w grupie 

( na bieżąco ).  
6. Inne formy aktywności, np. wykonywanie pomocy dydaktycznych, udział w 

konkursach matematycznych ( na bieżąco ). 
 
III. Na zajęciach matematyki oceniane są następujące obszary aktywności ucznia: 
 

1. Rozumienie pojęd matematycznych i znajomośd ich definicji. 
2. Znajomośd i stosowanie poznanych własności. 
3. Prowadzenie rozumowao 
4. Rozwiązywanie zadao z wykorzystywaniem poznanych własności.  
5. Posługiwanie się symboliką i językiem matematyki (odpowiednim do danego etapu 

kształcenia). 
6. Analizowanie tekstów pisanych w stylu matematycznym. 
7. Stosowanie wiedzy przedmiotowej w rozwiązywaniu problemów poza 
8. Prezentowanie wyników swojej pracy w różnych formach. 
9. Aktywnośd na lekcjach, praca w grupach i własny wkład pracy ucznia. 

 

IV.  Kryteria oceny semestralnej i rocznej: 
 

Ocenę celującą otrzymuje uczeo, który spełnił kryteria oceny niższej oraz opanował 
wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach edukacyjnych na poziomie 
wykraczającym (W). Potrafi oryginalnie rozwiązad zadania, także o podwyższonym stopniu 
trudności. Stosuje wiadomości i umiejętności matematyczne do rozwiązywania 
skomplikowanych problemów z innych dziedzin. Wspiera członków grupy potrzebujących 
 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeo ,który spełnił kryteria oceny niższej oraz wymagania 
edukacyjne na poziomie dopełniającym (D). Stosuje wiadomości i umiejętności do 
rozwiązywania różnych problemów praktycznych i teoretycznych. Analizuje i doskonali swoje 
rozwiązania. Samodzielnie potrafi formułowad twierdzenia i definicje. Prezentuje wyniki 
swojej pracy we właściwie wybrany przez siebie sposób. Wskazuje pomysły na rozwiązania 
problemu. 
 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeo ,który spełnił kryteria oceny niższej oraz wymagania 
edukacyjne na poziomie rozszerzającym (R). Samodzielnie rozwiązuje typowe zadania. 
Stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania różnych problemów praktycznych nie 
zawsze typowych. Stosuje algorytmy w sposób efektywny. Prezentuje wyniki swojej pracy na 
różne sposoby ,nie zawsze dobrze dobrane do problemu. Tworzy teksty w stylu 
matematycznym z użyciem symboli. Zadaje pytania związane z postawionym problemem. 
Prace domowe wykonuje samodzielnie. Potrafi pracowad w grupie. 
 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeo ,który spełnił kryteria oceny niższej oraz wymagania 
edukacyjne na poziomie podstawowym (P). Typowe zadania rozwiązuje z niewielką pomocą 
wiadomości i umiejętności stosuje do rozwiązywania typowych sytuacji praktycznych. 
Prezentuje wyniki swojej pracy w sposób wybrany przez siebie. Tworzy proste teksty w stylu 
matematycznym. Stara się zrozumied zadany problem. Sporadycznie bywa nieprzygotowany 
do zajęd. Nie zawsze prace domowe odrabia samodzielnie. 
 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeo ,który spełnił wymagania edukacyjne na poziomie 
koniecznym (K) . Rozwiązując najprostsze zadania, sięga po pomoc nauczycielską. Stosuje 
umiejętności matematyczne do rozwiązywania prostych zadao z życia codziennego. 
 
Prezentuje wyniki swojej pracy w sposób narzucony przez nauczyciela. Zadania domowe odrabia 
w grupie lub z pomocą innych. Bywa nieprzygotowany do zajęd. Nie opuszcza lekcji z 



przyczyn nieusprawiedliwionych. Na miarę swoich możliwości prowadzi zeszyt 
przedmiotowy i zeszyt. 
 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeo, który nie spełnił wymagao edukacyjnych na poziomie 
koniecznym (K). Braki w wiedzy nie pozwalają mu na kontynuację nauki matematyki. Nie jest w 
stanie rozwiązad zadao o elementarnym stopniu trudności. Nie czyni starao, by braki w 
wiadomościach i umiejętnościach uzupełnid. Wykazuje lekceważący stosunek do przedmiotu (np. 
nie prowadzi zeszytu, nie odrabia prac domowych nie uczęszcza na zajęcia). Z większości prac 
kontrolnych otrzymał oceny niedostateczne i ich nie poprawił. 
 
 

 

Załącznik 
 
 

 

V. Wymagania edukacyjne: 
 
 

 

Wydzielono następujące wymagania: 
 

 konieczne (K)  
 podstawowe (P) 

 rozszerzające (R) 

 uzupełniające (U) 

 wykraczające (W 
 

Oceny: 
 

Niedostateczna – uczeo nie opanował poziomu K 
 

Dopuszczająca – uczeo opanował poziom K 
 

Dostateczna – uczeo opanował poziom K + P 
 

Dobra – uczeo opanował poziom K + P + R 
 

Bardzo dobra – uczeo opanował poziom K + P + R + D 
 

Celująca – uczeo opanował poziom K + P + R + D + W 



Kryteria oceny ucznia z matematyki w klasie IV 
 

Wymagania podstawowe – na ocenę dostateczną. 
Uczeo: 
- rozróżnia pojęcia: cyfra, liczba, 
- porównuje liczby naturalne – proste przypadki 
- dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli liczby w zakresie 100, 
- rozróżnia pojęcia: suma, różnica, iloczyn, iloraz, 
- odczytuje wskazane liczby na osi liczbowej i zaznacza liczby przy danej jednostce, 
- dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli liczby naturalne w zakresie 1000 – proste przykłady 
- mnoży liczby np. 40 · 30, dzieli liczby np. 1200 : 60, 
- zapisuje i odczytuje potęgi – proste przypadki 
- stosuje kalkulator w niektórych obliczeniach  
- odczytuje liczby do 10 000 – proste przykłady, 
- dodaje i odejmuje liczby sposobem pisemnym – proste przykłady 
- mnoży i dzieli liczby sposobem pisemnym przez liczby jednocyfrowe 
- zapisuje liczby znakami rzymskimi do 39 i wyjaśnia zasady zapisu liczby w systemie rzymskim, 
- rozróżnia podstawowe miary czasu i się nimi posługuje, 
- podaje przykłady dzielników i wielokrotności danej liczby 
- podaje jednocyfrowe i dwucyfrowe przykłady liczb pierwszych, rozróżnia liczby pierwsze i 
złożone 
- podaje przykłady liczb podzielnych przez: 2,5,10,100, 
- opisuje części figur za pomocą ułamka, porównuje ułamki korzystając z ilustracji, 
- porównuje ułamki o jednakowych mianownikach i licznikach, 
- podaje przykłady ułamków właściwych i niewłaściwych, 
- skraca i rozszerza ułamki – proste przykłady, 
- zamienia ułamek niewłaściwy na liczbę mieszaną i odwrotnie – liczbę mieszaną na ułamek, 
- dodaje i odejmuje ułamki o jednakowych mianownikach, 
- podaje przykłady ułamków dziesiętnych, odczytuje i je zapisuje – proste przykłady,  
- zapisuje wyrażenia dwumianowane w postaci ułamków dziesiętnych – proste przykłady, 
- dodaje i odejmuje ułamki dziesiętne sposobem pisemnym, 
- rozróżnia odcinki, proste, półproste, kreśli odcinki o danej mierze, mierzy odcinki, 
- wskazuje i nazywa jednostki długości 
- kreśli proste równoległe i prostopadłe na kratkowanym papierze, 
- odczytuje i nazywa kąty, 
- rozpoznaje prostokąty, kreśli przekątne prostokąta, porównuje boki prostokąta za pomocą 
cyrkla, 
- wskazuje środek, średnicę i cięciwę w kole i okręgu, 
- oblicza pola prostokątów i kwadratów,  
- rysuje odcinki, kwadraty i prostokąty w skali 1:1, 2:1, 1:2, podaje przykłady skali 
powiększającej lub pomniejszającej, 
- odpowiada na proste pytania dotyczące diagramów i odczytuje dane z prostych diagramów 
- rozpoznaje sześciany i prostopadłościany, 
- rozróżnia siatki sześcianów i prostopadłościanów,  
- projektuje siatki prostopadłościanów z wykorzystaniem skali, 
 

Wymagania konieczne – na ocenę dopuszczającą. 
 
Uczeo powinien opanowad wymagania podstawowe i stosowad je w praktyce na prostych 
przykładach przy pomocy nauczyciela, rodziców, kolegów.  
Dzielenie i mnożenie sposobem pisemnym może wykonywad za pomocą zapisanej tabliczki 
mnożenia. 

Tempo pracy ucznia może byd wolniejsze. 
  



Wymagania rozszerzające – na ocenę dobrą. 
Oprócz wymagao podstawowych uczeo: 
- rozwiązuje proste zadania z zastosowaniem porównywania różnicowego i ilorazowego 
- oblicza wartości potęg o podstawie i wykładniku naturalnym, 
- oblicza wartości wyrażeo arytmetycznych stosując regułę kolejności działao, 
- szacuje wyniki prostych obliczeo, 
- rozwiązuje proste zadania zamknięte i otwarte w zakresie czterech działao,  
- rozwiązuje elementarne równania z zastosowaniem rachunku pamięciowego stosując 
działania odwrotne, dopełnianie i zgadywanie, 
- rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem obliczeo pamięciowych, 
- stosuje szacowanie wyniku w zadaniach tekstowych otwartych i zamkniętych, 
- stosuje algorytmy działao pisemnych, 
- rozwiązuje proste zadania tekstowe z zastosowaniem obliczeo pamięciowych i pisemnych, 
- zapisuje liczby znakami rzymskimi, czyta liczby zapisane znakami rzymskimi, 
- zamienia jednostki czasu, 
- oblicza wartości wyrażeo arytmetycznych z zastosowaniem obliczeo pisemnych, 
- uzasadnia, kiedy liczba jest podzielna przez 2, 5, 10, 100, 25, 3, 9,  
- dodaje i odejmuje ułamki o jednakowych mianownikach, 
- mnoży ułamek przez liczbę naturalną, 
- rozwiązuje proste równania z zastosowaniem ułamków, 
- rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem działao na ułamkach zwykłych, 
- dodaje i odejmuje ułamki dziesiętne w pamięci lub sposobem pisemnym, 
- mnoży i dzieli ułamki dziesiętne przez 10, 100, 1000, 
- porównuje ułamki dziesiętne, 
- zapisuje wyrażenia dwumianowane za pomocą ułamków dziesiętnych i odwrotnie, 
- mierzy i porównuje odcinki, 
- rozróżnia kąty ostre ,proste i rozwarte i je rysuje o zadanej mierze, 
- wykonuje obliczenia na jednostkach długości, 
- rozwiązuje typowe zadania z zastosowaniem miar i własności poznanych kątów, 
- oblicza obwód i pole prostokąta, gdy długości boków są wyrażone różnymi jednostkami, 
- zamienia jednostki pola z większych na mniejsze,  
- oblicza długośd boku prostokąta ,mając dane zależności między długościami boków, 
- przedstawia dane na diagramach słupkowych, 
- interpretuje dane z diagramów obrazkowych i słupkowych, 
- oblicza rzeczywiste odległości z planu i mapy – proste przypadki, 
- wyznacza odległości na planie i mapie, znając rzeczywiste odległości – proste przypadki, 
- rysuje siatki prostopadłościanów i sześcianów, oblicza pole powierzchni 
- rozwiązuje zadania z zastosowaniem własności prostopadłościanu, 
- rozwiązuje proste zadania praktyczne, w których występują jednostki długości i pola, 
 

Wymagania dopełniające – na ocenę bardzo dobrą. 
Oprócz wymagao podstawowych i rozszerzających uczeo: 
- wykrywa błędy w obliczeniach i szacuje wyniki,  
- rozwiązuje zadania rozszerzonej odpowiedzi, dotyczące porównywania różnicowego i 
ilorazowego, 

- oblicza wartości wyrażeo arytmetycznych, w których występują potęgi,  
- wyjaśnia znaczenie terminów: system dziesiątkowy i pozycyjny, nazywa i wskazuje rzędy, 
- układa i rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem obliczeo pisemnych, 
- stosuje zamiany miar czasu w zadaniach otwartych i zamkniętych, 
- rozwiązuje zadania problemowe, 
- uzupełnia w zapisie liczby brakujące cyfry tak, aby otrzymana liczba była podzielna przez: 
2,5,10,100,25,3,9, 
- wyróżnia liczby o złożonych warunkach podzielności, np. 6, 15, 
- stosuje poznane działania na ułamkach zwykłych do rozwiązywania zadao, 



- oblicza w zadaniach ułamek danej liczby naturalnej, korzystając z rysunku, 
- rozwiązuje zadania problemowe, 
- porządkuje rosnąco i malejąco ułamki dziesiętne, 
- oblicza wartości wyrażeo, zawierających kilka działao, nawias okrągły oraz ułamki dziesiętne, 
- rozwiązuje zadania problemowe z zastosowaniem działao na ułamkach dziesiętnych, 
- rysuje kąty ostre, proste, rozwarte, półpełne, pełne oraz zerowe i porównuje,  
- rozwiązuje zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności, z wykorzystaniem 
jednostek długości i miar kątów 
- oblicza odległośd między miastami w rzeczywistości znając skalę i odległośd na mapie, 
- oblicza pole kwadratu, gdy dany jest obwód, 
- zamienia jednostki powierzchni z mniejszych na większe i odwrotnie, 
- rozwiązuje zadania i wykonuje obliczenia , w których występują różne jednostki długości i 
pola, 
- rozwiązuje zadania problemowe dotyczące obliczania pola powierzchni prostopadłościanu. 
 

Wymagania wykraczające – na ocenę celującą. 

 

Uczeo powinien opanowad wymagania dopełniające oraz znad wiadomości wykraczające 
poza program klasy czwartej. 
 
Potrafi samodzielnie rozwiązywad zadania wyszczególnione w podręczniku jako trudniejsze. 
Osiągad dobre wyniki w konkursach matematycznych ( np. Olimpus). 



KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI W KLASIE PIĄTEJ 
 

LICZBY NATURALNE 
 

 

Wymagania na ocenę dopuszczającą: 
 

Uczeo: 
- zamienia jednostki długości masy – proste 
- zapisuje i czyta liczby w zakresie 1000 000, 
- porównuje liczby naturalne w zakresie 1000 000, 
- zaznacza liczby na osi liczbowej i odczytuje je - nieskomplikowane przykłady 
- rozróżnia znaki rzymskie w zakresie 50, 
- dodaje i odejmuje liczby naturalne w pamięci w zakresie 1000 – proste przykłady, 
- mnoży i dzieli liczby naturalne przez 10, 100, 1000 – proste przykłady, 
- mnoży liczby w przypadkach typu 40 X 30 i dzieli liczby typu 1200 : 60, 
- wykonuje dodawanie i odejmowanie sposobem pisemnym – proste przykłady, 
- mnoży i dzieli liczby naturalne przez liczby jednocyfrowe oraz dwucyfrowe – proste przypadki, 
- wskazuje liczby podzielne przez 2, 5 10, 100, 
- podaje przykłady wielokrotności liczb jednocyfrowych w zakresie 100, 
- podaje przykłady liczb podzielnych przez 3, 9, 100 i wskazuje liczby podzielne przez 3,9,  
- rozwiązuje zadania krótkiej odpowiedzi z zastosowaniem porównywania różnicowego i ilorazowego, 
- oblicza drugą i trzecią potęgę liczby jednocyfrowej,  
- stosuje obliczenia czasowe – proste przypadki, 
- dodaje i odejmuje godziny i minuty z przekroczeniem progu godziny,  
- oblicza drogę, mając czas i prędkośd, lub prędkośd mając czas i drogę – proste przypadki, 

- odczytuje dane na diagramach słupkowych, 
- podaje zaokrąglenia liczb, 
- stosuje kalkulator w niektórych obliczeniach, 
- rozwiązuje proste zadania zamknięte i otwarte w zakresie czterech działao,  
- podaje rozwiązanie prostego równania z jedną niewiadomą przez zgadywanie lub 
dopełnianie. 
 

Wymagania na ocenę dostateczną: 

 

Uczeo powinien opanowad powyższe wymagania konieczne i stosowad wiadomości w 
sytuacjach praktycznych. 
 

- dodaje i odejmuje złote i grosze z przekroczeniem złotówki, 
- czyta i pisze słowami wielkie liczby w zakresie miliarda, 
- stosuje w działaniach pamięciowych przemiennośd i łącznośd dodawania i mnożenia, 
- wskazuje liczby pierwsze i złożone w zbiorze liczb naturalnych w zakresie 100, 
- podaje dzielniki i wielokrotności liczb w zakresie 100,  
- wykonuje dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie w pamięci lub sposobem 
pisemnym 
- wskazuje kolejnośd wykonywania działao, 
 



Wymagania na ocenę dobrą: 

 

Uczeo powinien opanowad powyższe wymagania na ocenę dostateczną                                         
i stosowad wiadomości w sytuacjach praktycznych. 
- zamienia jednostki długości, masy , czasu w sytuacjach praktycznych – w zadaniach 
typowych,  
- wyjaśnia zasady pisania liczb w systemie rzymskim. Zapisuje liczby znakami rzymskimi. Czyta 
liczby zapisane znakami rzymskimi, 
-podaje cechy podzielności liczb przez 2, 5,10, 100, 3, 9, 
- oblicza wartości wyrażeo arytmetycznych z nawiasami kwadratowymi, 
- rozwiązuje zadania stosując obliczenia czasowe, 
- rozwiązuje zadania dotyczące obliczania prędkości, drogi, 
- rysuje diagramy słupkowe i interpretuje dane na diagramach słupkowych,  
- oblicza liczbę niewiadomą w dodawaniu, odejmowaniu, mnożeniu , dzieleniu i sprawdza 
poprawnośd obliczeo 
- oblicza drugą i trzecią potęgę liczby,  
- oblicza wartości wyrażeo arytmetycznych w których występuje nawias okrągły i kwadratowy 
– nieskomplikowane przypadki. 
 

Wymagania na ocenę bardzo dobrą: 
 

- wyjaśnia sposoby zamiany jednostek czasu, długości, masy, 
- rozróżnia dziesiątkowe i niedziesiątkowe systemy liczenia,  
- rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności z zastosowaniem czterech działao 
porównywania różnicowego i ilorazowego, 
- tworzy diagramy, interpretuje dane z diagramów i zadaje pytania do diagramów 
- szacuje wyniki działao, 
- uzasadnia zaokrąglania liczb, 
-rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności, dotyczące obliczeo czasowych, 
- układa i rozwiązuje zadania dotyczące porównywania różnicowego i ilorazowego,  
- uzupełnia w zapisie liczby brakujące cyfry tak, aby liczba była podzielna przez 2, 5, 10, 100, 

3, 9. 
 

Wymagania na oceną celującą: 
 

Uczeo 
 
- uzupełnia w działaniach pisemnych brakujące cyfry tak, aby działanie było wykonane 
poprawnie, 
- rozwiązuje tekstowe zadania problemowe 
- ocenia wykonalnośd działao w zbiorze liczb naturalnych, 
- uzupełnia nawiasy w wyrażeniach arytmetycznych tak, aby uzyskad równośd, 
- uzupełnia wyrażenia arytmetyczne z nawiasami kwadratowymi i oblicza je. 
 

FIGURY GEOMETRYCZNE 
 

Wymagania na ocenę dopuszczającą: 
 

Uczeo : 
- rozróżnia i nadaje nazwy punktom prostym , półprostym, 
- rysuje odcinki i mierzy je, 
- podaje jednostki długości, 
- zamienia jednostki długości – proste przykłady, 
- rozróżnia kąty ostre, proste, rozwarte, pełne, półpełne, 
- rozpoznaje proste i odcinki prostopadłe i równoległe, 



- wskazuje kąty przyległe i wierzchołkowe,  
- wskazuje figury o budowie symetrycznej, 
- rysuje kąty wklęsłe o danej mierze – proste przypadki 

 
- tworzy figury mające budowę symetryczną – proste przypadki, 

 

Wymagania na ocenę dostateczną: 

 

Uczeo powinien opanowad wymagania konieczne i stosowad wiadomości w sytuacjach 
typowych. 
- mierzy i zapisuje długości w różnych jednostkach – proste przypadki, 
- wykonuje obliczenia na jednostkach długości 
- rysuje proste i odcinki prostopadłe oraz proste i odcinki równoległe, 

- mierzy kąty mniejsze od 180
0
 i rysuje kąty o mierze mniejszej niż 180

0
,  

- rozróżnia kąty wklęsłe i wypukłe, 
- podaje miary kątów przyległych i wierzchołkowych, 
- rozwiązuje proste zadania z zastosowaniem miar własności poznanych kątów,  
- rysuje figury , które mają budowę symetryczną – proste przypadki, 
- odczytuje napisy i godziny przedstawione w odbiciu symetrycznym, używając lusterka. 
 

Wymagania na ocenę dobrą: 
 

Uczeo: 
 

- szacuje długości odcinków przed ich zmierzeniem, 
- rysuje proste prostopadłe i równoległe z użyciem ekierki i linijki oraz kratek na kartce, 
- sprawdza prostopadłośd i równoległośd odcinków, 
- rysuje kąty ostre, proste, rozwarte, półpełne, pełne i zerowe oraz porównuje je, 
- rysuje kąty przyległe i wierzchołkowe oraz podaje ich miary. 
- konstruuje kąt równy danemu, 
-wskazuje odległośd punktu od prostej. 

 

Wymagania na ocenę bardzo dobrą: 

 

Uczeo: 
- zamienia jednostki długości i wyjaśnia sposób zamiany, 
- kreśli proste równoległe o podanej odległości, 
-kreśli kąty niewypukłe o dowolnej mierze. 
 

Wymagania na ocenę celującą: 
 

Uczeo: 
- wyjaśnia sposoby rysowania kątów niewypukłych,  
- rozwiązuje problemy, w których występują własności poznanych figur geometrycznych. 
 
 
 
 

UŁAMKI ZWYKŁE 
 

Wymagania na ocenę dopuszczającą: 
 

Uczeo: 
 

- zapisuje iloraz liczb naturalnych o danej mierze – proste przypadki, 
- przedstawia ułamek jako częśd całości, 



- wyszukuje ułamki właściwe i niewłaściwe w zbiorze ułamków zwykłych, 
 
- zaznacza np. „ figury  -nieskomplikowane przykłady,  
- odczytuje ułamki zaznaczone na osi liczbowej, 
- podaje przykłady ułamków właściwych i niewłaściwych, liczb mieszanych, 
- opisuje zaznaczoną częśd całości za pomocą ułamka, 
- zapisuje częśd całości za pomocą ułamka – proste przykłady, 
- zamienia liczby mieszane na ułamki i odwrotnie – proste przypadki,  
- zaznacza ułamki zwykłe na osi liczbowej, gdy podana jest jednostka z odpowiednim jej 
podziałem, 
- skraca i rozszerza ułamki zwykłe – proste przykłady, 
- porównuje ułamki – proste przykłady, 
- dodaje i odejmuje ułamki o jednakowych i różnych mianownikach – proste przykłady, 
- mnoży ułamki zwykłe – proste przykłady, 
- dzieli ułamki zwykłe – proste przykłady, 
- porządkuje ułamki rosnąco i malejąco, 
- znajduje jednostkę na osi liczbowej, mając zaznaczonych kilka ułamków,  
- sprowadza ułamki do najmniejszego wspólnego mianownika, 
- oblicz jakim ułamkiem jednej liczby jest druga liczba, 
- stosuje w zadaniach obliczanie ułamka danej liczby, 
- rozwiązuje zadania z zastosowaniem działao na ułamkach zwykłych, 
- rozwiązuje zadania z zastosowaniem porównywania różnicowego i ilorazowego, 
- oblicza wartości wyrażeo arytmetycznych, w których występują ułamki zwykłe.  
 

Wymagania na ocenę dostateczną: 
 

Uczeo: 
- porównuje ułamki – proste przykłady, 
- zaznacza podane ułamki na osi liczbowej – proste przypadki, 
- podnosi ułamki do drugiej i trzeciej potęgi, 
- podaje odwrotności liczby,  
- oblicza ułamek danej liczby – proste przykłady, 
- rozwiązuje proste zadania z zastosowaniem działao na ułamkach, 
- oblicza wartości prostych wyrażeo arytmetycznych z zastosowaniem działao na ułamkach. 
 

Wymagania na ocenę dobrą: 
 

Uczeo: 
- porównuje ułamki i uzasadnia swój wynik za pomocą rysunku i rachunku. 
 

Wymagania na ocenę bardzo dobrą: 
 

 

Uczeo: 
 

- wyjaśnia zasadę wykonywania wskazanego działania na ułamkach, 
- zaznacza ułamki na osi liczbowej, dobierając odpowiednią jednostkę,  
- rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności, dotyczące obliczania ułamka danej 
liczby, 
- rozwiązuje zadania dotyczące obliczania liczby , gdy dany jest jej ułamek, 
- oblicza wartości wyrażeo arytmetycznych, w których występują nawiasy, 



Wymagania na ocenę celującą: 
 

Uczeo: 
- rozwiązuje zadania problemowe z zastosowaniem działao na ułamkach zwykłych. 

WIELOKĄTY 
 

Wymagania na ocenę dopuszczającą: 
 

Uczeo: 
- rozróżnia wielokąty i nadaje im nazwy ze względu na liczbę boków, 
- rysuje wielokąty, 
- wskazuje wierzchołki, boki, kąty wewnętrzne wielokąta, 
- wskazuje lub rysuje przekątne wielokąta,  
- opisuje własności kwadratu i prostokąta, 
- porównuje boki prostokąta za pomocą cyrkla, 
- oblicza obwód wielokąta – proste przykłady, 
- rysuje odcinki, kwadraty w skali 1:1, 1:2, 2:1,  
- wyjaśnia sposób obliczania obwodu prostokąta, w tym prostokąta o równych bokach i 
oblicza ten obwód, 
- rozróżnia skalę powiększającą, pomniejszającą oraz skalę 1:1, 
- rysuje prostokąty w danej skali – proste przykłady, 
- konstruuje trójkąt z danych trzech odcinków, 
- oblicza rzeczywistą odległośd z mapy lub planu i odwrotnie – proste przykłady, 
- rozwiązuje podstawowe zadania z zastosowaniem skali. 

 

Wymagania na ocenę dostateczną: 

 

Uczeo: 
- nazywa wielokąty o danej liczbie boków i kątów, 
- uzasadnia, że kwadrat jest prostokątem, 
- wskazuje wielokąty wklęsłe i wypukłe, 
- stosuje twierdzenie o sumie kątów w trójkąta, 

- podaje , suma kątów w czworokącie wynosi 360
0
,  

- rozwiązuje proste zadania dotyczące obliczania miar kątów wewnętrznych trójkąta i 
czworokąta, 
- oblicza obwody wielokątów – proste zadania, 
- oblicza długośd boku kwadratu , mając dany jego obwód, 
- oblicza długośd boku prostokąta mając dany jego obwód i długośd drugiego boku. 
 

Wymagania na ocenę dobrą: 

 

Uczeo: 
- uzasadnia nazwę wielokąta, 
- wyjaśnia nazwę wielokąt wypukły i wielokąt wklęsły, 
- rozwiązuje typowe zadania, dotyczące obliczania kątów wewnętrznych wielokątów, 
- wyjaśnia sposób obliczania obwodu wielokąta, 
- oblicza długośd boku wielokąta, mając dany obwód i pozostałe boki wielokąta, 
- rysuje plan np. pokoju – proste przykłady,  
- wyjaśnia sposób powiększania i pomniejszania odcinków i wielokątów w skali, mając rysunek 
na kratkowanej kartce’ 
- rozwiązuje typowe zadania z zastosowaniem obliczeo dotyczących planu i mapy. 



Wymagania na ocenę bardzo dobrą: 
 

Uczeo: 

- uzasadnia , że suma miar kątów wewnętrznych trójkąta jest równa 180
0
, 

- podaje liczbę przekątnych w wielokącie, 
- rozróżnia wielokąty foremne, 
- oblicza obwód wielokąta, znając zależności między bokami wielokąta, 
- rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności z zastosowaniem skali, 
- rozwiązuje nietypowe zadania z zastosowaniem obliczeo dotyczących planu i mapy, 
- ustala skalę , mając odległośd rzeczywistą i odległośd na mapie lub planie, 
- sporządza plan, np. pokoju , działki. 
 

Wymagania na ocenę celującą: 
 

Uczeo: 
- oblicza kąty wewnętrzne figur foremnych, 
- rozwiązuje zadania problemowe z zastosowaniem wiadomości o wielokątach i skali, 
- podaje własności figur foremnych. 
 

 

WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE 
 

Wymagania na ocenę dopuszczającą: 
 

Uczeo: 
- odróżnia wyrażenia arytmetyczne od algebraicznych, 
- zapisuje i czyta proste wyrażenia algebraiczne,  
- rozwiązuje równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą, występującą po jednej stronie 
równania, poprzez zgadywanie, 
 

Wymagania na ocenę dostateczną: 
 

Uczeo: 
- zapisuje i czyta nieskomplikowane wyrażenia algebraiczne, 
- oblicza wartości wyrażeo algebraicznych – proste przypadki,  
- rozwiązuje równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą, występującą po jednej stronie 
równania poprzez dopełnianie lub wykonywanie działania odwrotnego, 
- zamienia proste wyrażenia algebraiczne na formę słowną, 
- zapisuje wzory na pole i obwód prostokąta oraz oblicza ich wartośd liczbową, 
- korzysta z nieskomplikowanych wzorów, w których występują oznaczenia literowe, 
- rozpoznaje równanie, wskazuje jego prawą i lewą stronę oraz liczbę niewiadomą,  
- rozwiązuje elementarne równania i sprawdza poprawnośd rozwiązania. 
 

Wymagania na ocenę dobrą: 
 

Uczeo: 
- rozpoznaje wyrazy podobne, 
- zapisuje obliczenia do zadania za pomocą wyrażenia algebraicznego – proste przypadki,  
- oblicza wartośd liczbową wyrażeo algebraicznych, wpisując wartośd liczbową zamiast litery, 

- zastępuje iloczynem sumę wyrazów podobnych,  
- zapisuje proste wyrażenia algebraiczne na podstawie informacji , osadzonych w kontekście 
praktycznym, 
- stosuje oznaczenia literowe nieznanych wielkości liczbowych,  



- zapisuje w postaci wyrażeo algebraicznych wzory na obwody figur i oblicza ich wartośd 
liczbową,  
- wyjaśnia, co to znaczy rozwiązad równanie, 
- rozwiązuje równania korzystając z własności działao odwrotnych, 
- sprawdza poprawnośd rozwiązania równania, 
- rozwiązuje zadania z zastosowaniem równao – proste przypadki. 
 

Wymagania na ocenę bardzo dobrą: 

 

Uczeo: 
- wyjaśnia sposób rozwiązania równania, 
- rozwiązuje zadania z zastosowaniem równao,  
- zapisuje obliczenia do zadao w postaci wyrażeo algebraicznych i równao – proste przykłady,. 
 

Wymagania na ocenę celującą: 

 

Uczeo:  
- rozwiązuje zadania problemowe z zastosowaniem wyrażeo algebraicznych i równao. 
 

TRÓJKĄTY 
 

Wymagania na ocenę dopuszczającą: 
 

Uczeo: 
- rozróżnia trójkąty różnoboczne, równoramienne, równoboczne, 
- rozróżnia trójkąty ostrokątne, prostokątne, rozwartokątne,  
- wskazuje na rysunku wysokośd trójkąta, 
- rozwiązuje bardzo proste zadania dotyczące trójkątów. 
 

Wymagania na ocenę dostateczną: 

 

Uczeo:  
- konstruuje trójkąty równoboczne, równoramienne, różnoboczne z trzech danych odcinków, 

- rysuje trójkąty ostrokątne, prostokątne, rozwartokątne, 
- ustala możliwośd zbudowania trójkąta ( na podstawie nierówności trójkąta), 
- nazywa boki trójkąta prostokątnego, 
- rysuje wysokości dowolnego trójkąta, 
- podaje własności trójkątów, 
- rozwiązuje elementarne zadania z zastosowaniem własności różnych trójkątów, 
- klasyfikuje trójkąty ze względu na boki i ze względu na kąty. 
 

Wymagania na ocenę dobrą: 
 

Uczeo: 
- nazywa trójkąty ze względu na boki i kąty i podaje ich własności, 
- uzasadnia, kiedy z trzech odcinków można zbudowad trójkąt, 
- stosuje twierdzenie o sumie kątów trójkąta, 
- podaje własności wysokości różnych trójkątów, 
- podaje rodzaje kątów w różnych trójkątach i potrafi je mierzyd, 
- zna własności kątów w różnych trójkątach i stosuje je w zadaniach, 
- rozwiązuje typowe zadania z zastosowaniem własności trójkątów. 



Wymagania na ocenę bardzo dobrą: 
 

Uczeo: 
- wyjaśnia klasyfikację trójkątów, 
- rysuje trójkąt, mając dany odcinek i dwa kąty do niego przyległe (za pomocą kątomierza) 
- rysuje trójkąt, mając dane dwa odcinki i kąt zawarty między nimi (za pomocą kątomierza)  
- rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności z zastosowaniem własności 
trójkątów. 
 

Wymagania na ocenę celującą: 
 

Uczeo: 
- rozwiązuje zadania problemowe. 
 

UŁAMKI DZIESIĘTNE 
 

Wymagania na ocenę dopuszczającą: 

 

Uczeo: 
- podaje przykłady ułamków dziesiętnych, 
- wskazuje ułamki dziesiętne w danym zbiorze liczb, 
- odczytuje i zapisuje ułamki dziesiętne – proste przykłady, 
- odczytuje ułamki dziesiętne zaznaczone na osi liczbowej – proste przykłady,  
- wykonuje dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych w pamięci (w najprostszych 
przykładach) i pisemnie - proste przypadki – oraz za pomocą kalkulatora (w trudniejszych 
przykładach),  
- mnoży i dzieli ułamki dziesiętne przez 10, 100, 1000.  
kalkulatora, 
 
- wykonuje działania na ułamkach dziesiętnych i zwykłych typu + 0,2,   
- rozwiązuje proste zadania tekstowe z zastosowaniem działao na ułamkach dziesiętnych, 
- odczytuje ułamki zaznaczone na osi liczbowej,  
- zaznacza ułamki dziesiętne na osi liczbowej, mając dany podział jednostki – proste przykłady, 
- zamienia ułamki zwykłe na dziesiętne i odwrotnie – proste przykłady, 
- wykonuje proste działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych, 
- rozróżnia wagi brutto, netto, 
- podaje przybliżenia ułamków dziesiętnych,  
- rozwiązuje proste zadania tekstowe, dotyczące porównywania różnicowego ułamków 
dziesiętnych, 
 

Wymagania na ocenę dostateczną:  
Uczeo: 
- dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli ułamki dziesiętne w pamięci lub sposobem pisemnym, 
- porównuje ułamki dziesiętne, 
 

Wymagania na ocenę dobrą: 
 

Uczeo: 
- porządkuje ułamki dziesiętne rosnąco i malejąco,  
- wykonuje działania na ułamkach dziesiętnych, używając własnych poprawnych strategii lub 
za pomocą kalkulatora, 
- oblicza kwadraty i sześciany ułamków dziesiętnych,  
- rozwiązuje proste zadania, w których występuje porównywanie różnicowe i ilorazowe 
ułamków dziesiętnych, 
- wyjaśnia sposoby wykonywania działao na ułamkach dziesiętnych, 



- oblicza wartości wyrażeo arytmetycznych dwu lub trzydziałaniowych, w których występują 
ułamki dziesiętne, 
- rozwiązuje elementarne równania z zastosowaniem działao na ułamkach dziesiętnych, w 
tym oblicza ułamek danej liczby naturalnej, 
- obiera odpowiednią jednostkę i zaznacza ułamki dziesiętne na osi liczbowej, 
- wyjaśnia sposób obliczania wagi brutto, netto, tara, 
- wyjaśnia sposoby zamiany ułamka zwykłego na dziesiętny i odwrotnie,  
- oblicza wartości wyrażeo arytmetycznych z zastosowaniem działao na ułamkach zwykłych i 
dziesiętnych – proste przykłady. 
 

Wymagania na ocenę bardzo dobrą: 
 

Uczeo:  
- rozwiązuje równania, w których występują ułamki dziesiętne i wyjaśnia sposób rozwiązania,  
- rozwiązuje złożone zadania o podwyższonym stopniu trudności z uwzględnieniem działao na 
ułamkach dziesiętnych i zwykłych, 
- uzasadnia sposoby wykonywania działao pisemnych na ułamkach dziesiętnych, 
- uzasadnia sposoby wykonywania działao na ułamkach zwykłych i dziesiętnych, 
- wyjaśnia sposoby mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000,… 
- ocenia, które ułamki zwykłe mają dokładne rozwinięcie dziesiętne. 
 

Wymagania na ocenę celującą: 
 

Uczeo: 
- uzasadnia dlaczego ułamek ma lub nie ma dokładnego rozwinięcia dziesiętnego, 
- rozwiązuje zadania problemowe. 
 

 

CZWOROKĄTY 
 

Wymagania na ocenę dopuszczającą: 

 

Uczeo: 
- rozróżnia prostokąty, kwadraty, romby, równoległoboki, trapezy, 
- rysuje poznane czworokąty i nazywa je, 
- rysuje przekątne czworokątów,  
- oblicza obwody czworokątów, gdy długości boków są wyrażone w jednakowych jednostkach, 
- wymienia podstawowe własności poznanych czworokątów, 
 

Wymagania na ocenę dostateczną: 
 

Uczeo: 
 
- wymienia własności poznanych czworokątów i stosuje je w nieskomplikowanych zadaniach 
tekstowych, w tym na własnym rysunku pomocniczym, 
- rysuje czworokąty według danych z zadania – proste przypadki, 
- podaje miary kątów wewnętrznych czworokąta,  
- wyznacz długośd boku równoległoboku, mając dany obwód i długośd drugiego boku, 
- rysuje wysokości trapezów, 
- wyróżnia trzy rodzaje trapezów. 
 



Wymagania na ocenę dobrą: 
Uczeo: 
- porównuje własności poznanych czworokątów, 
- stosuje własności czworokątów w zadaniach, 
- oblicza obwody czworokątów, gdy długości boków są wyrażone w różnych jednostkach, 
- klasyfikuje czworokąty. 
- 
Wymagania na ocenę bardzo dobrą: 
 

Uczeo: 
- wyznacza długośd boków czworokąta mając dany obwód i zależności między bokami, 
- wyjaśnia klasyfikację czworokątów, 
- oblicza miary kątów wewnętrznych czworokątów, 
- rysuje czworokąty według podanych własności, 
- zapisuje obwody czworokątów stosując wyrażenia algebraiczne, 
- ocenia poprawnośd wymienionych cech czworokąta. 
 

 

Uczeo: 
- uzasadnia sposoby rysowania czworokątów, 
- rozwiązuje zadania problemowe z zastosowaniem własności czworokątów. 
 
 
 

UŁAMKI DZIESIĘTNE O MIANOWNIKU 100 
 

Wymagania na ocenę dopuszczającą: 
 

Uczeo: 
- określa pojęcie procentu,  
- odczytuje procent, zaznaczony na prostokącie, zbudowanym ze 100 prostokątów 
jednostkowych, 
- oblicza 50%, 25% danej liczby,: korzystając z rysunku. 
Wymagania na ocenę dostateczną: 
 

Uczeo: 
- określa jaki procent figury zaznaczono, 
 
- zamienia ułamki na procenty,    
- zamienia procenty na ułamki dziesiętne i ułamki zwykłe, 
- oblicza w pamięci 10%, 25%, 50% pewnej wielkości 
 

Wymagania na ocenę dobrą: 
 

Uczeo: 
 
- zamienia ułamki na procenty   
- zaznacza 25%, 50%, 75% powierzchni dowolnych prostokątów, 
- wyjaśnia sposoby zamiany procentów na ułamki i odwrotnie, 
- oblicza w pamięci 1%, 5%, 10%, 25%, 50%, 75% danej liczby, 
- oblicza procent danej liczby. 
 

Wymagania na ocenę bardzo dobrą: 
 

Uczeo: 
- wyjaśnia, co to znaczy obliczyd procent danej liczby, 



- rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności, dotyczące obliczania procentu danej 
liczby. 
Wymagania na ocenę celującą: 
 

Uczeo: 
- rozwiązuje zadania problemowe z zastosowaniem poznanych obliczeo procentowych. 
 

GRANIASTOSŁUPY 
 

Wymagania na ocenę dopuszczającą: 
 

Uczeo: 
- wyróżnia wśród modeli brył sześcian i prostopadłościan, 
- pokazuje na modelach graniastosłupów wierzchołki, krawędzie, ściany, 
- wymienia podstawowe jednostki pola i objętości, 
- rozcina pudełka, uzyskując siatki graniastosłupów, 
- oblicza pole powierzchni sześcianu, 
- oblicza pole powierzchni prostopadłościanu mając siatkę bryły. 
 

Wymagania na ocenę dostateczną: 
 

Uczeo: 
- wyróżnia wśród modeli brył graniastosłup o podstawie innej niż prostokąt i nazywa go, 
- wskazuje na modelach graniastosłupów krawędzie i ściany prostopadłe i równoległe,  
- opisuje prostopadłościan i sześcian, 
- projektuje siatki prostopadłościanu i sześcianu, 
- podaje podstawowe zależności między jednostkami pola i objętości,  
- oblicza pole powierzchni sześcianu, prostopadłościanu, gdy dane są wyrażone w tych samych 
jednostkach, 
- oblicza objętośd prostopadłościanu o wymiarach wyrażonych w takich samych jednostkach, 
- nazywa graniastosłupy proste, 
- wskazuje wśród graniastosłupów prostopadłościany i sześciany i uzasadnia swój wybór,  
- podaje liczby wierzchołków, krawędzi, ścian, w zależności od liczby wierzchołków, krawędzi, 
ścian danego graniastosłupa – proste przypadki. 
 

Wymagania na ocenę dobrą: 
 

Uczeo:  
- rysuje różne siatki tego samego prostopadłościanu, 
- rysuje siatki graniastosłupów w skali,  
- podaje, jaki wielokąt jest podstawą graniastosłupa, w zależności od liczby wierzchołków, 
krawędzi, ścian danego graniastosłupa,  
- stosuje wzory na obliczanie pola powierzchni i objętości prostopadłościanu i oblicza ich 
wartośd liczbową. 
 

Wymagania na ocenę bardzo dobrą: 
 

Uczeo: 
- oblicza objętośd sześcianu, mając jego pole, 
- oblicza pole sześcianu, mając daną jego objętośd,  
- oblicza pole powierzchni graniastosłupa prostego o wymiarach podanych w różnych 
jednostkach,  
- projektuje siatki graniastosłupów, gdy podane są zależności między krawędziami, 



- odczytuje rzeczywiste wymiary siatki narysowanej w skali. 
 

Wymagania na ocenę celującą: 

 

Uczeo: 
- rozwiązuje zadania złożone , uwzględniające własności graniastosłupów,  
- na rysunku graniastosłupa zaznacza krawędzie, po których ma byd rozcięta bryła, by uzyskad 
narysowaną siatkę.  
- rozwiązuje zadania problemowe, uwzględniające własności graniastosłupów, ich pola i 
objętości. 



KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI W KLASIE SZÓSTEJ 
 

Wymagania konieczne na ocenę dopuszczającą. 
 

Uczeo: 
 

-rozumie i wykonuje proste obliczenia czasowe, 
-zna i wymienia jednostki opisujące prędkośd, drogę, czas, 
-rozumie i rozwiązuje proste zadania dotyczące obliczania wydatków, 
 
-rozumie dodawanie, odejmowanie , dzielenie, mnożenie liczb naturalnych sposobem 
pisemnym – proste przypadki 
-rozumie i wskazuje w zbiorze liczb, liczby podzielne przez 2,5,10,100. 
 
-rozumie i przedstawia liczbę dwucyfrową jako iloczyn liczb pierwszych wybranym przez siebie 
sposobem – proste przypadki, 
-rozumie i wykonuje proste obliczenia zegarowe na godzinach , minutach i sekundach. 
 
d-rozumie i oblicza rzeczywistą długoś odcinka, gdy dana jest jego długośd w skali – proste 
przypadki, -rozumie i oblicza średnią arytmetyczną dwóch liczb naturalnych – proste 
przypadki. -zna , rozróżnia i nazywa podstawowe figury płaskie 
 
-mierzy długośd odcinka i podaje ją w odpowiednich jednostkach, -rozpoznaje odcinki i proste 
prostopadłe i równoległe, -wyróżnia wierzchołki , boki i kąty wielokątów, -rozróżnia rodzaje 
kątów, 
-mierzy kąty mniejsze od kąta półpełnego, 
 
-oblicza obwód wielokąta, gdy długości boków są liczbami naturalnymi, wyrażonymi w takich 
samych jednostkach, 
-wskazuje trójkąt na podstawie jego nazwy, 
-wskazuje wysokości w trójkącie, 
-podaje nazwy czworokątów, 
-wskazuje wysokości trapezów, 
-rozpoznaje wielokąty, 
-określa, czy dane kąty należą do tego samego trójką 
 
-wskazuje w ułamku licznik, mianownik, kreskę ułamkową, -zapisuje ułamek w postaci 

dzielenia i odwrotnie, -skraca i rozszerza ułamki – proste przypadki 
 
-porównuje ułamki zwykłe o jednakowych mianownikach lub licznikach, -sprowadza ułamki do 
wspólnego mianownika – proste przypadki, 
 
-przedstawia ułamek zwykły w postaci ułamka dziesiętnego przez rozszerzenie ułamka lub za 
pomocą kalkulatora, 
 
-porównuje ułamki zwykłe o różnych mianownikach na podstawie rysunku – proste przypadki, 
-dodaje i odejmuje ułamki o różnych mianownikach – proste przypadki, -mnoży ułamki – 
proste przykłady 
 
-znajduje liczbę odwrotną do danej – proste przypadki -dzieli ułamki - proste przypadki, 
 
-zapisuje iloczyn dwóch jednakowych czynników w postaci potęgi – proste przypadki, -czyta i 
zapisuje ułamki dziesiętne, 
 
-podaje przybliżenie liczby dziesiętnej z dokładnością do całości, -zamienia ułamki dziesiętne 
na zwykłe – proste przypadki, 
 
-dodaje i odejmuje ułamki dziesiętne w pamięci lub sposobem pisemnym. Sprawdza wyniki za 
pomocą kalkulatora, 
-mnoży i dzieli liczby dziesiętne – proste przypadki, 
-wymienia jednostki drogi , czasu i prędkości, 
-rozwiązuje proste zadania tekstowe dotyczące obliczania prędkości ,drogi, czasu – proste 
przypadki. 
- zna i wyróżnia jednostki pola wśród innych jednostek, 



- -oblicza pole figury licząc kwadraty jednostkowe, 
 
-rozwiązuje proste zadania dotyczące obliczania pola, obwodu równoległoboku i trójkąta w 
sytuacjach typowych, gdy dane są liczbami naturalnymi i są wyrażone w jednakowych 
jednostkach. 
-zna i stosuje symbol procentu, 
 
-zapisuje ułamki o mianowniku 100 za pomocą procentów, -zamienia ułamki typu , 0,2 na 

procenty, -zamienia 50%, 25%, 10% na ułamki, 
  
-wskazuje, jaki procent figury zamalowano – najprostsze przypadki, -odczytuje dane z 
diagramów – proste przypadki. 
-wskazuje graniastosłupy, ostrosłupy i bryły obrotowe wśród innych brył, 
 
-wskazuje na modelu graniastosłupa, ostrosłupa wierzchołki, krawędzie, ściany, -tworzy siatki 
graniastosłupów i ostrosłupów przez rozcinanie modelu, -wyróżnia prostopadłościany wśród 
graniastosłupów, 
 
-zna i wyróżnia jednostki pola i objętości wśród innych jednostek -nazywa bryły obrotowe, 
mając ich modele. 
 
-oblicza pole powierzchni i objętośd prostopadłościanu, mając jego siatkę oraz dane wyrażone 
liczbami naturalnymi w jednakowych jednostkach – proste przypadki -podaje proste przykłady 
występowania liczb ujemnych, 
 
-podaje przykłady liczb naturalnych, całkowitych dodatnich i ujemnych, -czyta liczby całkowite 
zaznaczone na osi liczbowej – proste przypadki, -podaje przykłady par liczb przeciwnych, -
znajduje liczbę przeciwną do danej, 
-porównuje liczby całkowite – proste przypadki 
-ilustruje liczby przeciwne na osi liczbowej – proste przypadki, 
-dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli liczby całkowite – proste przypadki 
 
-rozwiązuje nieskomplikowane zadania zamknięte na podstawie prostych informacji z tekstu -
rozwiązuje proste jednodziałaniowe zadania otwarte. 
-stosuje umiejętności matematyczne w zadaniach ilustrujących proste sytuacje życiowe  
-rozwiązuje nieskomplikowane zadania uczestnicząc w matematycznych grach dydaktycznych. 
 

Wymagania na ocenę dostateczną. 
Uczeo: 
 powinien opanowad wymagania konieczne i stosowad wiadomości w sytuacjach typowych. 
 
-rozumie i wykonuje cztery podstawowe działania w pamięci lub sposobem pisemnym w 
zbiorze liczb naturalnych, 
 
-stosuje kolejnośd wykonywania działao w dwu – lub trzydziałaniowych wyrażeniach 
algebraicznych, -rozwiązuje proste zadania tekstowe z zastosowaniem obliczeo związanych z 
upływem czasu, -rozwiązuje równania o podstawowym stopniu trudności, -oblicza prędkośd, 
drogę i czas – proste przypadki, 
 
-wykonuje proste obliczenia kalendarzowe na dniach, tygodniach, miesiącach, latach, -
rozumie i wskazuje w zbiorze liczb naturalnych liczby podzielne przez 3 i 9, -rozkłada liczbę 
dwucyfrową na czynniki pierwsze, 
 
-rozumie i oblicza średnią arytmetyczną dwóch lub trzech liczb naturalnych, -rysuje proste i 
odcinki prostopadłe i równoległe -zamienia jednostki długości,  
-rozróżnia kąty wierzchołkowe i przyległe, 
-wskazuje wielokąty wklęsłe i wypukłe, 
-mierzy kąty wewnętrzne trójkąta i czworokąta, 
 
-zapisuje symbolicznie równoległośd i prostopadłośd odcinków i prostych, -wyznacza odległośd 
punktu od prostej i odległośd dwóch prostych, -mierzy i rysuje kąty wklęsłe, 
 
-oblicza miary kątów wierzchołkowych i przyległych, -wyjaśnia nierównośd trójkąta, 
-podaje własności trójkątów i czworokątów, 



-rysuje trójkąty i czworokąty o podanych własnościach, -rozróżnia wielokąty foremne, 
-rozwiązuje zadania tekstowe dotyczące obliczania miar kątów wewnętrznych wielokątów, 
-rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem własności trójkątów i czworokątów, 
-oblicza obwody wielokątów, gdy długości boków są wyrażone w różnych jednostkach, 
-porównuje ułamki zwykłe o różnych mianownikach – proste przypadki, 
 
-zaznacza ułamki zwykłe i dziesiętne na osi liczbowej, -dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli ułamki 
zwykłe, 
 
-dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli ułamki dziesiętne – proste przypadki, -zamienia ułamki 
dziesiętne na zwykłe i odwrotnie – proste przypadki, -wykorzystuje kalkulator do znajdywania 
rozwinięd dziesiętnych, -porównuje ułamki zwykłe i dziesiętne, 
 
-oblicza wartości prostych wyrażeo, w których występują ułamki zwykłe i dziesiętne, -oblicza 
ułamek danej liczby – proste przypadki, 
-oblicza drugą i trzecią potęgę ułamka zwykłego i dziesiętnego – proste przypadki,  
-podaje przybliżenia z dokładnością do 0,1, 0,01, 0,001, - proste przypadki, 
-podaje przykłady ułamków zwykłych o rozwinięciu dziesiętnym skooczonym te przypadki, 
-sprawdza przy użyciu kalkulatora, które ułamki mają rozwinięcie dziesiętne nieskooczone,  
-rozwiązuje proste zadania, w których występuje porównanie ilorazowe, obliczanie ułamka danej 
liczby, 

-stosuje wzory na pole i obwód dowolnego wielokąta – proste przypadki, 
 
-oblicza pola poznanych czworokątów i trójkątów, gdy dane są liczbami naturalnymi i są 
wyrażone w jednakowych jednostkach, 
 
-zapisuje wzory na pole i obwód figury i oblicza ich wartośd liczbową – proste przypadki, -
wypowiada słownie wzory na pole i obwód trójkąta i czworokąta – proste przypadki, -
zamienia procenty na ułamki zwykłe i dziesiętne – proste przypadki, 
 
-zamienia ułamki zwykłe i dziesiętne na procenty - proste przypadki, -zaznacza 50%, 25%, 
10%, 75% figury,  
-oblicza procent danej liczby – proste przypadki, 
-oblicza procent danej liczby w sytuacjach praktycznych – proste przypadki, 
 
-odczytuje dane z diagramów prostokątnych, słupkowych, kołowych, w tym także z diagramów 
procentowych – podstawowy stopieo trudności, 
 
-rozwiązuje proste zadania z zastosowaniem danych odczytanych z diagramów, -rysuje proste 
diagramy ilustrujące dane z tekstu lub tabeli, 
 
-rysuje siatki graniastosłupów i ostrosłupów i wskazuje na nich podstawy, ściany, krawędzie – 
proste przypadki, 
-rozróżnia i nazywa graniastosłupy, ostrosłupy i bryły obrotowe, 
 
-opisuje bryły obrotowe, mając ich modele i wymienia podstawowe ich własności, -zamienia 
jednostki pola i objętości – proste przypadki, 
 
-oblicza pole powierzchni i objętośd prostopadłościanu, gdy dane są wyrażone liczbami 
naturalnymi i ułamkami dziesiętnymi w jednakowych jednostkach – proste przypadki, 
-zapisuje wzór na pole powierzchni i objętośd prostopadłościanu – proste przypadki, 
 
-rozwiązuje proste zadania dotyczące własności graniastosłupa lub ostrosłupa z 
wykorzystaniem odpowiedniego modelu, 
 
-rozpoznaje w otoczeniu przedmioty, które mają kształt graniastosłupów, ostrosłupów lub brył 
obrotowych, 
-zaznacza liczby całkowite na osi liczbowej – proste przypadki, 
 
-podaje przykłady występowania liczb całkowitych w życiu codziennym, -podaje i zapisuje wartośd 
bezwzględną danej liczby całkowitej, 
 
-stosuje kolejnośd działao do obliczania wartości wyrażeo z zastosowaniem działao na liczbach 
całkowitych – proste przypadki, 
- zapisuje iloczyn jednakowych czynników w postaci drugiej i trzeciej potęgi liczby całkowitej – 

proste przypadki 



-rozwiązuje proste zadania tekstowe z zastosowaniem działao na liczbach całkowitych, 
- rozwiązuje zadania tekstowe uwzględniające działania na liczbach całkowitych,  
- stosuje kolejnośd wykonywania działao w wyrażeniach arytmetycznych zawierających liczby 

całkowite, 

- wyjaśnia sposób dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia liczb całkowitych,  
- rozwiązuje równania z zastosowaniem dodawania, odejmowania , mnożenia i dzielenia liczb 
całkowitych,  

- stosuje podstawowe umiejętności z arytmetyki i geometrii do rozwiązywania zadao 
otwartych i zamkniętych,  

- rozwiązuje zadania otwarte i zamknięte o podstawowym stopniu trudności dotyczące 
zastosowania matematyki w życiu i przyrodzie. 
 

 

Wymagania na ocenę dobrą: 
Uczeo: 

 

- stosuje działania na liczbach naturalnych do rozwiązywania typowych zadao tekstowych, 
- oblicza wartośd wyrażenia arytmetycznego wielodziałaniowego, 
- stosuje obliczanie średniej arytmetycznej do rozwiązywania nieskomplikowanych zadao 

tekstowych, 
- wyjaśnia pojęcia; dzielnik, wielokrotnośd, liczba pierwsza i złożona, 
- podaje cechy podzielności przez: 2, 5, 10, 100, 3, 9, 
- na podstawie rozkładu liczby na czynniki pierwsze podaje wszystkie dzielniki liczby złożonej, 
- objaśnia sposób obliczania niewiadomej w dodawaniu, odejmowaniu, mnożeniu i dzieleniu, 
- rysuje proste i odcinki prostopadłe i równoległe, 
- zamienia jednostki długości, 
- rozróżnia kąty wierzchołkowe i przyległe, 
- wskazuje wielokąty wklęsłe i wypukłe, 
- mierzy i rysuje kąty wypukłe, 
- mierzy kąty wewnętrzne trójkąta i czworokąta, 
- zapisuje symbolicznie równoległośd i prostopadłośd odcinków i prostych,  
- wyznacza odległośd punktu od prostej i odległośd dwóch prostych, 
- mierzy i rysuje kąty wklęsłe, 
- oblicza miary kątów wierzchołkowych i przyległych, 
- wyjaśnia nierównośd trójkąta, 
- podaje własności trójkątów i czworokątów, 
- rysuje trójkąty i czworokąty o podanych własnościach 
- rozróżnia wielokąty foremne, 
- rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem własności trójkątów i czworokątów, 
- oblicza obwody wielokątów, gdy długości boków wyrażone są w różnych jednostkach, 
- porównuje ułamki zwykłe i dziesiętne, dobiera dogodną metodę ich porównywania, 
- odczytuje ułamki zwykłe i dziesiętne zaznaczone na osi liczbowej, 
- objaśnia sposoby zamiany ułamka dziesiętnego na zwykły i odwrotnie,  
- oblicza wartośd wyrażenia arytmetycznego o podwyższonym stopniu trudności z 

zastosowaniem działao na zwykłych i dziesiętnych,  
- rozwiązuje równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą, w której występują ułamki, 
- znajduje liczbę na podstawie danego jej ułamka korzystając z ilustracji, 
- ocenia , który ułamek zwykły ma rozwinięcie dziesiętne skooczone – nieskomplikowane 

przypadki, 
- zaokrągla liczby z dokładnością do części dziesiątych, setnych i tysięcznych, 
- szacuje wyniki działao, 



- oblicza prędkośd, drogę, czas w zadaniach tekstowych o podwyższonym stopniu trudności 
- zamienia mniejsze jednostki pola na większe i odwrotnie, 
- oblicza pole i obwód figury, gdy dane są wyrażane w różnych jednostkach, 
- oblicza pole i obwód figury, gdy podane są zależności np. między długościami boków, 
- zapisuje wzory na pole obwód dowolnego trójkąta i czworokąta i wypowiada słownie te 

wzory, 
- zaznacza wskazany procent figury, 
- objaśnia sposób zamiany procentu na ułamek i odwrotnie, 

- objaśnia sposób obliczenia procentu danej liczby, 
- rozwiązuje zadania praktyczne dotyczące obliczania procentu danej liczby,  
- oblicza o ile punktów procentowych nastąpił wzrost lub spadek, porównując wielkości 

wyrażone w procentach, 
- interpretuje dane na dowolnym diagramie, 
- gromadzi i porządkuje dane, 
- odczytuje i interpretuje dane przedstawione w tekstach , tabelach i na diagramach, 
- rysuje wskazane diagramy ilustrujące dane zawarte w tekście lub tabeli, 
- rysuje diagramy podwójne – proste przypadki, 
- rozwiązuje zadania tekstowe, korzystając z danych na diagramach, 
- klasyfikuje figury przestrzenne na graniastosłupy, ostrosłupy i bryły obrotowe i nazywa je, 
- wybiera spośród brył prostopadłościany i sześciany i uzasadnia swój wybór,  
- podaje nazwę graniastosłupa lub ostrosłupa w zależności od liczby jego wierzchołków, 
krawędzi, ścian,  

- rozpoznaje graniastosłupy, ostrosłupy i bryły obrotowe na podstawie ich własności, 
- rysuje siatki graniastosłupów i ostrosłupów, 
- na podstawie siatki rozpoznaje bryły , które można z nich utworzyd, 
- przedstawia na rysunkach pomocniczych graniastosłupy i ostrosłupy, 
- rysuje siatki graniastosłupów i ostrosłupów w skali, 
- zamienia jednostki pola i objętości, 
- zapisuje wzór na pole powierzchni prostopadłościanu i oblicza jego wartośd liczbową, 
- rozwiązuje zadania z zastosowaniem własności graniastosłupów i ostrosłupów, 
- wyznacza jednostkę na osi liczbowej ,na której zaznaczone są co najmniej dwie liczby 

całkowite, 
- porównuje wartości bezwzględne liczb całkowitych, 
- rozwiązuje zadania tekstowe uwzględniające działania na liczbach całkowitych, 
- stosuje kolejnośd wykonywania działao w wyrażeniach arytmetycznych zawierających liczby 

całkowite, 
- wyjaśnia sposób dodawania , odejmowania , mnożenia i dzielenia liczb całkowitych,  
- rozwiązuje równania z zastosowaniem dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia liczb 

całkowitych, 
- rozwiązuje zadania otwarte i zamknięte o podwyższonym stopniu trudności,  
- rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności, w których matematykę stosuje się w 

sytuacjach życiowych. 
 

Wymagania na ocenę bardzo dobrą: 
 

- rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności z zastosowaniem obliczeo zegarowych, 
- oblicza wartośd wyrażenia arytmetycznego z zastosowaniem nawiasów kwadratowych 
i wyjaśnia kolejnośd wykonywania działao,  
- rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności z zastosowaniem działao na liczbach 

naturalnych i równao, 
- weryfikuje wynik zadania tekstowego, oceniając sensownośd rozwiązania, 



- wyjaśnia cechy podzielności liczb naturalnych i stosuje je w zadaniach tekstowych,  
- stosuje obliczanie średniej arytmetycznej liczb naturalnych w rozwiązywaniu zadao o 

podwyższonym stopniu trudności, 
- rysuje wielokąty foremne i opisuje własności,  
- buduje trójkąt, mając dane dwa odcinki i kąt między nimi zawarty lub odcinek i 2 kąty do 

niego przyległe, korzystając z linijki i kątomierza,  
- rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności z zastosowaniem własności trójkątów I 

czworokątów, 
- wyjaśnia kiedy nie można zamieniad ułamka zwykłego na ułamek dziesiętny skooczony,  
- sprowadza ułamki do najmniejszego wspólnego mianownika i wykonuje dodawanie i 

odejmowanie ułamków, 
- uzasadnia sposób zaokrąglania liczb, 
- rozwiązuje zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności z zastosowaniem działao na 

ułamkach zwykłych i dziesiętnych,  
- oblicza dokładną wartośd wyrażenia arytmetycznego – ocenia czy należy wykonywad działania 

na ułamkach zwykłych czy dziesiętnych, 
- rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności z zastosowaniem obliczeo 

procentowych, 
- układa pytania i zadania do różnych diagramów,  
- oblicza liczbę na podstawie jej procentu i stosuje to obliczenie w nieskomplikowanych 

sytuacjach praktycznych, 
- oblicza pola powierzchni graniastosłupów prostych, 
- zapisuje wzory na pole powierzchni graniastosłupów prostych i objętośd prostopadłościanu,  
- rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności na obliczanie pól powierzchni 

graniastosłupów prostych i objętośd prostopadłościanu 
- projektuje siatki graniastosłupów i ostrosłupów o podanych własnościach,  
- rozwiązuje zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności uwzględniające działania na 

liczbach całkowitych,  
- wyjaśnia sposób rozwiązywania zadania otwartego, 
- zna strategie rozwiązywania zadao zamkniętych i je stosuje, 
- rozwiązuje zadania otwarte i zamknięte i uzasadnia wybór sposobu rozwiązania, 
- rozwiązuje zadania problemowe,  
- pracuje twórczo , szukając różnych sposobów rozwiązywania zadao otwartych o rozszerzonej 

odpowiedzi,  
- doskonali umiejętności matematyczne, wyjaśniając zasady gier dydaktycznych i z 

powodzeniem je stosuje. 
 

Na ocenę celującą: 
Uczeo: 
 

- uzasadnia wykonalnośd działao w zbiorze liczb naturalnych, 
- rozwiązuje zadania problemowe z zastosowaniem działao na liczbach naturalnych, 
- rozwiązuje zadania dotyczące szukania miar kątów w wielokątach w różnych sytuacjach,  
- rozwiązuje zadania problemowe z wykorzystaniem własności wielokątów 
- uzasadnia sposób rozwiązania zadania, 
- rozwiązuje zadania problemowe z zastosowaniem działao na ułamkach zwykłych i 

dziesiętnych, 
- ocenia wykonalnośd działao w zbiorze liczb dodatnich, 
- rozwiązuje zadania problemowe dotyczące obliczania pól i obwodów wielokątów, 
- rozwiązuje zadania problemowe z zastosowaniem obliczeo procentowych, 
- układa pytania do ankiety , interpretuje wyniki ankiety i ilustruje je na diagramie, 



- wyjaśnia sposób tworzenia wzoru na pole powierzchni graniastosłupa i objętośd 
prostopadłościanu, 

- rozwiązuje zadania problemowe dotyczące własności figur przestrzennych, 
- wyjaśnia sposób tworzenia brył obrotowych, 
- ocenia wykonalnośd działao w zbiorze liczb całkowitych, 
- rozwiązuje zadania problemowe, w których występują działania na liczbach całkowitych, 
- rozwiązuje zadania problemowe ilustrujące zastosowanie matematyki w różnych dziedzinach 

wiedzy. 

 

LICZBY CAŁKOWITE 
 

Wymagania na ocenę dopuszczającą: 
 

Uczeo: 
- podaje przykłady liczb całkowitych dodatnich i ujemnych, 
- podaje praktyczne przykłady stosowania liczb ujemnych, 
- odczytuje liczby całkowite zaznaczone na osi liczbowej – proste przykłady, 
- zaznacza liczby całkowite na osi liczbowej – proste przykłady, 
- dodaje i odejmuje jednocyfrowe liczby całkowite, 

 
Wymagania na ocenę dostateczną: 
 

Uczeo: 
- znajduje liczby naturalne i liczby całkowite w zbiorze podanych liczb, 
- podaje praktyczne przykłady stosowania liczb ujemnych, 
- podaje pary liczb przeciwnych, 
- wyróżnia liczby naturalne wśród liczb całkowitych, 
- porównuje liczby całkowite, 
- odczytuje z diagramów słupkowych dane dodatnie i ujemne, 
- dodaje liczby dodatnie, lub liczby ujemne, dodawania lub liczbę dodatnią do ujemnej, 
- odejmuje liczby całkowite,  
- rozwiązuje proste zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania liczb całkowitych, 

 

Wymagania na ocenę dobrą: 
 

Uczeo: 
- zaznacza na diagramach słupkowych dane dodatnie i ujemne, 
- stosuje dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych do rozwiązywania zadao i równao. 

 

Wymagania na ocenę bardzo dobrą: 
 

Uczeo: 
- wyjaśnia stosowanie liczb całkowitych, 
- ilustruje na osi liczbowej dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych, 
- wyjaśnia sposoby dodawania i odejmowania liczb całkowitych 
- wyznacza na osi liczbowej jednostkę, gdy zaznaczono na niej dwie, trzy liczby całkowite, 
- rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności. 

 

Wymagania na ocenę celującą: 
 



Uczeo: 
- rozwiązuje zadania problemowe z zastosowaniem poznanych działao na liczbach całkowitych. 

 

 

 

POLA FIGUR PŁASKICH 
 

Wymagania na ocenę dopuszczającą: 
 

Uczeo:  
- wymienia jednostki pola, 

- zamienia jednostki pola w prostych przypadkach typu: 2cm
2
 = 200mm

2
, 1m

2
= 100 dm

2
  

- patrząc na rysunek figury i zaznaczone na nim dane, oblicza pole znanego czworokąta – proste 
przypadki,  

- oblicza pola poznanych figur , gdy dane wielkości wyrażone są w różnych jednostkach – proste 
przypadki  

- rozwiązuje zadania z zastosowaniem pól trójkątów i czworokątów. 
 

Wymagania na ocenę dostateczną: 
 

Uczeo: 
- podaje sposoby obliczania pola trójkąta i znanych czworokątów,  

- oblicza pole prostokąta, równoległoboku, trapezu, trójkąta, gdy dane są wyrażone w 
jednakowych jednostkach, 

- stosuje jednostki pola: m
2
 , km

2
, mm

2
, dm

2
, ar, hektar (bez zamiany jednostek w trakcie 

obliczeo), 
- wykonuje rysunki pomocnicze do zadao, 

- oblicza pole kwadratu mając jego obwód, 
- oblicza dwoma sposobami pole kwadratu i rombu, 
- zapisuje wzory na obliczanie pół poznanych figur,  

- oblicza pole wielokąta, korzystając z umiejętności obliczania pola trójkąta lub czworokąta – 
proste przykłady, 
 

Wymagania na ocenę dobrą: 
 

Uczeo: 
 

- oblicza pola poznanych wielokątów, gdy dane wielkości wyrażone są w różnych jednostkach – 
zadania o podwyższonym stopniu trudności 

- rozwiązuje zadania z zastosowaniem pól trójkątów i czworokątów. 
 

Wymagania na ocenę bardzo dobrą: 

 

Uczeo: 
- rysuje figury o danym polu, 
- wyjaśnia sposoby obliczania pola trójkąta i czworokąta, 
- tworzy wyrażenia algebraiczne, opisujące pola poznanych figur i oblicza ich wartośd liczbową,  

- oblicza pola poznanych figur płaskich, gdy dane są zależności między występującymi w 
zadaniu wielkościami 

- weryfikuje wynik zadania tekstowego, oceniając sensownośd rozwiązania, 
- mając dane pole trójkąta lub czworokąta, oblicza nieznany bok lub wysokośd, 



- rysuje trójkąty lub czworokąty o tym samym polu. 
 

Wymagania na ocenę celującą: 

 

Uczeo:  
- rozwiązuje zadania problemowe z zastosowaniem obliczania pól wielokątów. 



KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI DO KLASY VII 
 

Dział 1. LICZBY I DZIAŁANIA 
 
Wymagania na ocenę dopuszczającą: 
 
Uczeo: 
 
- rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne, 
- umie porównywad liczby wymierne, 
- umie zaznaczad liczbę wymierną na osi liczbowej, 
- umie zamieniad ułamek zwykły na dziesiętny i odwrotnie, 
- zna pojęcia: rozwinięcie dziesiętne skooczone , nieskooczone, okres, 
- umie zapisywad liczby wymierne w postaci rozwinięd dziesiętnych skooczonych 
- rozwinięd dziesiętnych nieskooczonych okresowych,  
- - rozumie potrzebę zaokrąglania liczb,  
- umie zaokrąglad liczbę do danego rzędu,  
- zna algorytm doda3wania i odejmowania liczb wymiernych dodatnich, 
 
- umie dodawad i odejmowad liczby wymierne dodatnie zapisane w jednakowej postaci, 
 
- zna algorytm mnożenia i dzielenia liczb wymiernych dodatnich, - umie podad odwrotnośd 
liczby, 
 
- umie mnożyd i dzielid przez liczbę naturalną , - umie obliczad ułamek danej liczby naturalnej, 

- zna kolejnośd wykonywania działao, 
 
- umie dodawad, odejmowad , mnożyd i dzielid dwie liczby, - zna pojęcie liczb przeciwnych, 
 
- umie odczytad z osi liczbowej liczby spełniające określony warunek, - umie opisad zbiór liczb 
za pomocą nierówności,  
- zna pojęcie odległości między dwoma liczbami na osi liczbowej,  
- umie na podstawie rysunku osi liczbowej określid odległośd między liczbami . 
 
 
Wymagania na ocenę dostateczną. Oprócz wymagao koniecznych, uczeo:  
- umie porównywad liczby wymierne, 
- umie znajdowad liczbę wymierną leżącą pomiędzy dwiema danymi na osi liczbowej,  
- umie porównywad liczby wymierne, 
- umie określid na podstawie rozwinięcia dziesiętnego, czy dana liczba jest liczbą wymierną, 
 
- umie zaokrąglad liczbę o rozwinięciu dziesiętnym nieskooczonym okresowym do danego 
rzędu,  
- umie szacowad wyniki działao, 
 
- umie dodawad, odejmowad liczby wymierne dodatnie zapisane w różnych postaciach,  
- umie mnożyd i dzielid liczby wymierne dodatnie,  
- umie obliczad liczbę na podstawie danego jej ułamka,  
- umie wykonywad działania łączne na liczbach wymiernych dodatnich, 
 
- umie określid znak liczbybędącej wynikiem dodawania lub odejmowania dwóch liczb 
wymiernych,  
- umie obliczad kwadraty i sześciany liczb wymiernych,  
- umie zaznaczyd na osi liczbowej liczby spełniające określoną nierównośd, 
 



- umie zapisad nierównośd , jaką spełniają liczby z zaznaczonego na osi liczbowej zbioru,  
- umie obliczyd odległośd między liczbami na osi liczbowej, 
 
Wymagania na ocenę dobrą. Oprócz wymagao podstawowych, uczeo:  
- umie znajdowad liczby spełniające określone warunki,  
- umie porządkowad liczby wymierne, 
 
- zna warunek konieczny zamiany ułamka zwykłego na ułamek dziesiętny skooczony,  
- umie dokonad porównao poprzez szacowanie w zadaniach tekstowych,  
- umie zamieniad jednostki długości i masy,  
- zna przedrostki mili i kilo,  
- umie zamieniad jednostki długości na mikrony i jednostki masy na karaty,  
- umie wykonywad działania łączne na liczbach wymiernych dodatnich,  
- umie zapisad podane słownie wyrażenie arytmetyczne i obliczad jego wartośd,  
- umie stosowad prawa działao,  
- umie uzupełniad brakujące liczby w dodawaniu, odejmowaniu, mnożeniu i dzieleniu tak, by 
otrzymad ustalony wynik, 
 
- umie zaznaczad na osi liczbowej zbiór liczb ,które spełniają jednocześnie dwie nierówności. 
 
 
Wymagania na ocenę bardzo dobrą. Oprócz wymagao rozszerzających, uczeo: 
 
- umie przedstawid rozwinięcie dziesiętne nieskooczone okresowe w postaci ułamka 
zwykłego,  
- umie rozwiązywad nietypowe zadania na zastosowanie dodawania i odejmowania liczb 
wymiernych, 
 
- umie obliczad wartości wyrażeo arytmetycznych zawierających większą liczbę działao,  
- umie wstawiad nawiasy tak, by otrzymad żądany wynik, 
 
- umie znaleźd liczby znajdujące się w określonej odległości na osi liczbowej od danej liczby. 
 
 
Wymagania na ocenę celującą. Oprócz wymagao dopełniających, uczeo:  
- umie znajdowad liczby spełniające określone warunki, 
 
- umie tworzyd wyrażenia arytmetyczne na podstawie treści zadao i obliczad ich wartośd,  
- umie obliczad wartości ułamków piętrowych,  
- umie znaleźd rozwiązanie równania z wartością bezwzględną. 
 
 
DZIAŁ 2. PROCENTY  
- zna pojęcie procentu,  
- rozumie potrzebę stosowania procentów w życiu codziennym,  
- umie zamienid procent na ułamek,  
- umie zamieniad ułamek na procent,  
- zna pojęcie diagramu procentowego,  
- umie z diagramu odczytad potrzebne informacje,  
- umie obliczad procent danej liczby,  
- rozumie pojęcia podwyżka (obniżka) o pewien procent,  
- wie jak obliczyd podwyżkę (obniżkę) o pewien procent,  



- wie jak obliczyd liczbę na podstawie jej procentu,  
- umie obliczyd liczbę na podstawie jej procentu,  
- zna i rozumie określenie punkty procentowe. 
 
 
Wymagania na ocenę dostateczną. Oprócz wymagao koniecznych, uczeo:  
- umie zamienid ułamek na procent,  
- umie zamienid liczbę wymierną na procent,  
- umie określid procentowo zaznaczoną częśd figury,  
- umie zaznaczyd procent danej figury, 
- rozumie potrzebę stosowania diagramów do wizualizacji informacji,  
- zna sposób obliczania , jakim procentem jednej liczby jest druga liczba,  
- umie obliczyd jakim procentem jednej liczby jest druga liczba,  
- umie obliczyd podwyżkę (obniżkę) o pewien procent,  
- wie jak obliczyd na podstawie jej procentu,  
- zna i rozumie określenie punkty procentowe,  
- umie rozwiązywad zadania związane z procentami. 
 
Wymagania na ocenę dobrą. Oprócz wymagao podstawowych, uczeo:  
- zna pojęcie promila,  
- umie zamieniad ułamki , procenty na promile i odwrotnie,  
- potrafi wybrad z diagramu informacje i je zinterpretowad,  
- umie obliczyd jakim procentem jednej liczby jest druga liczba,  
- umie obliczyd liczbę na podstawie jej procentu,  
- umie obliczyd , o ile procent jest większa (mniejsza) liczba od danej,  
- umie odczytad z diagramu informacje potrzebne w zadaniu. 
 
Wymagania na ocenę bardzo dobrą. Oprócz wymagao rozszerzających, uczeo:  
- potrafi zobrazowad dowolnym diagramem wybrane informacje,  
- umie rozwiązad zadanie tekstowe dotyczące obliczania procentu danej liczby,  
- umie rozwiązywad zadania z procentami. 
 
Wymagania na ocenę celującą. Oprócz wymagao dopełniających, uczeo: 
 
- umie rozwiązywad zadania tekstowe dotyczące obliczania podwyżek i obniżek o pewien 
procent,  
- umie stosowad własności procentów w sytuacji ogólnej. 
 
 
DZIAŁ 3. FIGURY NA PŁASZCZYŹNIE  
- zna podstawowe pojęcia: punkt, prosta, odcinek,  
- zna pojęcie prostych prostopadłych i równoległych,  
- umie konstruowad odcinek przystający do danego,  
- zna pojęcie kąta,  
- zna pojęcie miary kąta,  
- umie konstruowad kąt przystający do danego,  
- zna pojęcie wielokąta,  
- zna sumę miar kątów wewnętrznych trójkąta,  



- umie kreślid poszczególne rodzaje trójkątów, 
- zna definicję figur przystających i umie je wskazad,  
- zna definicję prostokąta i kwadratu,  
- umie rozróżniad poszczególne rodzaje czworokątów,  
- umie rysowad przekątne czworokątów,  
- zna pojęcie wielokąta foremnego,  
- zna jednostki miary pola,  
- zna zależności między jednostkami pola, 
 
- zna wzory na pole prostokąta i kwadratu, jednostkach,  
- zna wzory na obliczanie pól powierzchni wielokątów,  
- umie obliczad pola wielokątów,  
- umie odczytad współrzędne punktów,  
- umie zaznaczyd punkty o danych współrzędnych,  
- umie rysowad odcinki w układzie współrzędnych. 

 
-  
 
Wymagania na ocenę dostateczną. Oprócz wymagao koniecznych, uczeo: 
  
- umie kreślid proste i odcinki prostopadłe przechodzące przez dany punkt,  
- umie podzielid odcinek na połowy,  
- wie jak obliczyd odległośd punktu od prostej i odległośd między prostymi,  
- zna warunek współliniowości trzech punktów,  
- zna rodzaje kątów, 
 
- zna nazwy kątów utworzonych przez dwie przecinające się proste oraz kątów utworzonych 

pomiędzy dwiema prostymi równoległymi przeciętymi trzecią prostą i związki pomiędzy nimi, 
 
- umie obliczyd miary kątów przyległych , wierzchołkowych, odpowiadających i 
naprzemianległych gdy dana jest miara jednego z nich,  
- zna nierównośd trójkąta AB+ BC ≥AC,  
- umie sprawdzid czy z danych odcinków da się zbudowad trójkąt,  
- zna cechy przystawania trójkątów,  
- umie konstruowad trójkąt o trzech bokach,  
- umie rozpoznawad trójkąty przystające,  
- zna definicję równoległoboku i trapezu oraz rombu,  
- umie podad własności czworokątów,  
- umie rysowad wysokości czworokątów,  
- umie obliczad miary kątów w poznanych czworokątach  
- umie obliczad obwody narysowanych czworokątów,  
- rozumie własności wielokątów foremnych, 
- umie konstruowad sześciokąt i ośmiokąt foremny,  
- umie obliczyd miarę kąta wewnętrznego wielokąta foremnego,  
- umie zamieniad jednostki,  
- umie rysowad wielokąty w układzie współrzędnych,  
- umie obliczyd długośd odcinka równoległego w układzie współrzędnych. 
 



Wymagania na ocenę dobrą. Oprócz wymagao podstawowych, uczeo: 
  
- umie kreślid proste i odcinki równoległe przechodzące przez dany punkt,  
- umie obliczyd odległośd punktu od prostej i odległośd pomiędzy prostymi ,  
- umie sprawdzid współliniowośd trzech punktów,  
- umie kreślid geometryczną sumę i różnicę kątów,  
- umie obliczad na podstawie rysunku miary kątów,  
- rozumie zasadę klasyfikacji trójkątów,  
- umie klasyfikowad trójkąty ze względu na boki i kąty, 
 
- umie konstruowad trójkąt o dwóch danych bokach i kącie między nimi zawartym,  
- rozumie klasyfikację czworokątów,  
- umie klasyfikowad czworokąty ze względu na boki i kąty,  
- umie zamieniad jednostki, 
 
- umie wyznaczad współrzędne brakujących wierzchołków prostokąta, równoległoboku i 
trójkąta. 
 
Wymagania na ocenę bardzo dobrą. Oprócz wymagao rozszerzających, uczeo: 
  
- umie rozwiązywad zadania dotyczące kątów,  
- umie wybrad z danego zbioru odcinki z , których można zbudowad trójkąt,  
- umie konstruowad trójkąt , gdy dany jest bok i dwa kąty do niego przyległe,  
- umie uzasadniad przystawanie trójkątów,  
- umie stosowad własności czworokątów do rozwiązywania zadao,  
- umie rozwiązywad zadania tekstowe związane z wielokątami foremnymi,  
- umie rozwiązywad trudniejsze zadania dotyczące pola prostokąta, 
 
- umie rozwiązywad zadania tekstowe związane z obliczaniem pól i obwodów wielokątów na 
płaszczyźnie, 
 
- umie rozwiązywad zadania tekstowe związane z obliczaniem pól i obwodów wielokątów w 
układzie współrzędnych. 

 
-  
 
Wymagania na ocenę celującą. Oprócz wymagao dopełniających, uczeo: 
  
- umie rozwiązad zadanie tekstowe związane z wielokątami foremnymi, 
- potrafi rozwiązywad zadania wyszczególnione w podręczniku jako trudniejsze. 
 
 
DZIAŁ 4. WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE 

 
 
- zna pojęcie wyrażenia algebraicznego,  
- umie rozróżniad pojęcia: suma, różnica, iloczyn, iloraz,  
- zna pojęcie jednomianu,  
- umie określid współczynniki liczbowe jednomianu,  
- umie rozpoznad jednomiany podobne,  
- zna pojęcie sumy algebraicznej,  



- zna pojęcie wyrazów podobnych,  
- umie odczytad wyrazy sumy algebraicznej,  
- umie wskazad współczynniki sumy algebraicznej,  
- umie wyodrębnid wyrazy podobne,  
- umie przemnożyd każdy wyraz sumy algebraicznej przez liczbę, 
 
Wymagania na ocenę dostateczną. Oprócz wymagao koniecznych, uczeo: 
  
- rozumie zasadę nazywania wyrażeo algebraicznych,  
- umie budowad i odczytywad wyrażenia algebraiczne, 
 
- umie obliczad wartośd liczbową wyrażenia bez jego przekształcania dla jednej zmiennej 
wymiernej,  
- umie porządkowad jednomiany,  
- rozumie zasadę przeprowadzenia redukcji wyrazów podobnych,  
- umie zredukowad wyrazy podobne,  
-umie opuścid nawiasy,  
- umie rozpoznawad sumy algebraiczne przeciwne, 
 
- umie obliczad wartośd liczbową wyrażenia dla zmiennych wymiernych po przekształceniu do 
postaci dogodnej do obliczeo,  
- umie przemnażad każdy wyraz sumy algebraicznej przez jednomian,  
- umie podzielid sumę algebraiczną przez liczbę wymierną,  
- umie pomnożyd dwumian przez dwumian. 

 
-  
 
Wymagania na ocenę dobrą. Oprócz wymagao podstawowych, uczeo: 
  
- umie budowad i odczytywad wyrażenia o konstrukcji wielodziałaniowej,  
- umie zapisywad warunki zadania w postaci jednomianu, 
- umie obliczad wartośd liczbową wyrażenia dla zmiennych wymiernych po przekształceniu do 
postaci dogodnej do obliczeo,  
- umie mnożyd sumy algebraiczne,  
- umie interpretowad geometrycznie iloczyn sum algebraicznych. 

 
-  
 
Wymagania na ocenę bardzo dobrą. Oprócz wymagao rozszerzających, uczeo: 
 
 
- umie obliczyd sumę algebraiczną znając jej wartośd dla podanych wartości występujących w 
niej zmiennych, 
 
- umie wstawiad nawiasy w sumie algebraicznej tak, by wyrażenie spełniało dany warunek, 
 
- umie stosowad dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych w zadaniach tekstowych, 
 
- umie zinterpretowad geometrycznie iloczyn sumy algebraicznej przez jednomian, 
 
- umie obliczyd wartośd wyrażenia dla zmiennych wymiernych po przekształceniu do postaci 
dogodnej do obliczeo, 
 



- umie doprowadzid wyrażenie algebraiczne do prostszej postaci, stosując mnożenie sum 
algebraicznych,  
- umie stosowad mnożenie sum algebraicznych w zadaniach tekstowych. 

 
-  
Wymagania na ocenę celującą. Oprócz wymagao dopełniających, uczeo: 
  
- umie stosowad mnożenie jednomianów przez sumę algebraiczną, 
 
- umie wykorzystad mnożenie sum algebraicznych do dowodzenia własności liczb,  
- rozwiązuje zadania wyszczególnione w podręczniku jako trudniejsze. 
 
 
DZIAŁ 5. RÓWNANIA  
-zna pojęcie równania,  
- zna pojęcie rozwiązania równania,  
- umie sprawdzid czy dana liczba spełnia równanie,  
- umie rozwiązywad równania bez stosowania przekształceo na wyrażeniach alg. 
 
 
Wymagania na ocenę dostateczną. Oprócz wymagao koniecznych, uczeo: 
  
- zna pojęcie równanie równoważne, tożsamościowe, sprzeczne,  
- umie zbudowad równanie o podanym rozwiązaniu,  
- zna metodę równao równoważnych, 
- umie rozwiązywad równania posiadające jeden pierwiastek, równania sprzeczne i 
tożsamościowe, 
 
- umie rozwiązywad równania z zastosowaniem prostych przekształceo na wyrażeniach 
algebraicznych,  
- umie analizowad treśd zadania o prostej konstrukcji, 
 
- umie rozwiązad proste zadanie tekstowe za pomocą równania i sprawdzid poprawnośd 
rozwiązania, 
 
- umie analizowad treśd zadania z procentami o prostej konstrukcji i umie je rozwiązad, 
sprawdzid poprawnośd rozwiązania. 
 
Wymagania na ocenę dobrą. Oprócz wymagao podstawowych, uczeo: 
  
- umie zapisad zadanie w postaci równania,  
- umie zbudowad równanie o podanym rozwiązaniu,  
- umie stosowad metodę równao równoważnych,  
- umie wyrazid treśd zadania za pomocą równania. 
  
Wymagania na ocenę bardzo dobrą. Oprócz wymagao rozszerzających, uczeo: 
  
- wyszukuje wśród równao z wartością bezwzględną równania sprzeczne, 
 
- umie rozwiązywad równania posiadające jeden pierwiastek, równania sprzeczne i 
tożsamościowe, 
 
- umie rozwiązywad równania z zastosowaniem przekształceo na wyrażeniach algebraicznych,  



- umie rozwiązywad zadania tekstowe za pomocą równania,  
- umie wyrazid treśd zadania z procentami za pomocą równania, 

 
 
Wymagania na ocenę celującą. Oprócz wymagao dopełniających, uczeo: 
  
- umie przekształcad wzory w tym fizyczne i geometryczne,  
- umie wyznaczyd ze wzoru określoną wielkośd,  
- rozwiązuje zadania wykraczające poza program klasy siódmej. 
 
 
DZIAŁ 6. POTĘGI  
- zna i rozumie pojęcie potęgi o wykładniku naturalnym,  
- umie obliczyd potęgę o wykładniku naturalnym,  
- zna wzór na mnożenie i dzielenie potęg o tych samych podstawach,  
- umie mnożyd i dzielid potęgi o tych samych podstawach,  
- zna wzór na potęgowanie potęgi,  
- umie zapisad w postaci jednej potęgi potęgę potęgi, 
- umie potęgowad potęgę,  
- zna wzór na potęgowanie iloczynu i ilorazu,  
- umie potęgowad iloczyn i iloraz,  
- zna pojęcie notacji wykładniczej,  
- zna pojęcie potęgi liczby 10 o wykładniku całkowitym ujemnym, 
 
- zna pojęcia pierwiastka arytmetycznego II stopnia z liczby nieujemnej oraz pierwiastka III 
stopnia z dowolnej liczby,  
- zna wzór na obliczanie pierwiastka II stopnia z kwadratu liczby nieujemnej 
 
- umie obliczyd pierwiastek arytmetyczny II stopnia z liczby nieujemnej i pierwiastek III stopnia 
z dowolnej liczby,  
- zna wzór na obliczanie pierwiastka z iloczynu i ilorazu,  
- umie mnożyd i dzielid pierwiastki II stopnia oraz III stopnia. 
-  
 
Wymagania na ocenę dostateczną. Oprócz wymagao koniecznych, uczeo: 
  
- umie zapisad liczbę w postaci potęgi, 
 
- umie porównywad potęgi o różnych wykładnikach naturalnych i takich samych podstawach 

oraz o takich samych wykładnikach naturalnych różnych dodatnich podstawach,  
- umie określid znak potęgi nie wykonując obliczeo,  
- umie obliczyd wartośd wyrażenia arytmetycznego zawierającego potęgi, 
 
- rozumie powstanie wzoru na mnożenie i dzielenia potęg o tych samych podstawach , 
 
- umie stosowad mnożenie i dzielenie potęg o tych samych podstawach do obliczania wartości 
liczbowej wyrażenia,  
- umie stosowad potęgowanie potęgi do obliczania wartości liczbowej wyrażeo, 
 
- umie zapisad w postaci jednej potęgi iloczyny i ilorazy potęg o takich samych wykładnikach, 
 
- umie doprowadzid wyrażenie do prostszej postaci, stosując działania na potęgach, 
 



- umie zapisad bardzo małą liczbę w notacji wykładniczej, wykorzystując potęgi liczby 10 o 
ujemnych wykładnikach,  
- umie obliczad wartośd wyrażenia arytmetycznego zawierającego pierwiastki, 
 
- umie wyłączyd czynnik przed znak pierwiastka oraz włączyd czynnik pod znak pierwiastka, 
 
- umie stosowad wzory na obliczanie pierwiastka z iloczynu i ilorazu do wyznaczania wartości 
liczbowej wyrażeo. 

  
Wymagania na ocenę dobrą. Oprócz wymagao podstawowych, uczeo: 
  
- umie zapisywad liczbę w postaci iloczynu potęg liczb pierwszych, 
 
- umie stosowad mnożenie i dzielenie potęg o tych samych podstawach do obliczania wartości 
liczbowej wyrażeo,  
- umie wykonad porównanie ilorazowe potęg o jednakowych podstawach,  
- umie porównad potęgi sprowadzając je do tej samej podstawy,  
- umie stosowad potęgowanie potęgi do obliczania wartości liczbowej wyrażeo,  
- rozumie potrzebę stosowania notacji wykładniczej w praktyce,  
- umie zapisad daną liczbę w notacji wykładniczej, 
 
- umie obliczyd wartośd wyrażenia arytmetycznego zawierającego liczby zapisane w notacji 
wykładniczej,  
- umie oszacowad wartośd wyrażenia zawierającego pierwiastki,  
- umie obliczyd wartośd wyrażenia arytmetycznego zawierającego pierwiastki,  
- umie wyłączyd czynnik przed znak pierwiastka,  
- umie włączyd czynnik pod znak pierwiastka, 
 
- umie stosowad wzór na obliczanie pierwiastka z iloczynu i ilorazudo obliczania wartości 
wyrażeo . 

 
 
 
Wymagania na ocenę bardzo dobrą. Oprócz wymagao rozszerzających, uczeo: 
  
- umie obliczyd wartośd wyrażenia arytmetycznego zawierającego potęgi,  
- umie podad cyfrę jedności liczby podanej w postaci potęgi,  
- umie rozwiązad nietypowe zadanie tekstowe związane z potęgami,  
- umie stosowad potęgowanie iloczynu i ilorazu w zadaniach tekstowych, 
 
- umie doprowadzid wyrażenie do prostszej postaci stosując działania na potęgach,  
- umie stosowad działania na potęgach w zadaniach tekstowych,  
- umie porównywad liczby zapisane w notacji wykładniczej, 
 
- umie wykonad porównywanie ilorazowe dla liczb podanych w notacji wykładniczej,  
- umie stosowad notację wykładniczą do zamiany jednostek, 
 
- umie obliczyd wartośd wyrażenia arytmetycznego zawierającego liczby zapisane w notacji 
wykładniczej,  
- umie oszacowad liczbę niewymierną,  
- umie wykonywad działania na liczbach niewymiernych, 
 
- umie doprowadzid wyrażenie algebraiczne zawierające potęgi i pierwiastki do prostszej 
postaci. 



  
Wymagania na ocenę celującą. Oprócz wymagao dopełniających, uczeo: 
  
- umie porównad i porządkowad potęgi korzystając z potęgowania potęg, 
 
- umie rozwiązywad zadania tekstowe na zastosowanie działao na potęgach i pierwiastkach,  
- rozwiązuje zadania problemowe wykraczające poza program klasy siódmej. 
 
 
DZIAŁ 7. GRANIASTOSŁUPY  
- zna pojęcie prostopadłościanu,  
- zna pojęcie graniastosłupa prostego,  
- zna pojęcie graniastosłupa prawidłowego,  
- zna budowę graniastosłupa, 
 
- umie wskazad na modelu graniastosłupa prostego krawędzie i ściany prostopadłe oraz 
równoległe,  
-umie określid liczbę wierzchołków, krawędzi i ścian graniastosłupa,  
- zna pojęcie siatki graniastosłupa,  
- zna pojęcie pola powierzchni graniastosłupa,  
- zna wzór na obliczanie pola powierzchni graniastosłupa,  
- rozumie pojęcie pola figury,  
- rozumie zasadę kreślenia siatki graniastosłupa, 
 
- umie kreślid siatkę graniastosłupa prostego o podstawie trójkąta lub czworokąta,  
- zna wzory na obliczanie objętości prostopadłościanu i sześcianu,  
- zna jednostki objętości,  
- rozumie pojęcie objętości figury,  
- zna pojęcie wysokości graniastosłupa,  
- zna wzór na obliczanie objętości graniastosłupa, 
 
 
Wymagania na ocenę dostateczną. Oprócz wymagao koniecznych, uczeo: 
  
- zna pojęcie graniastosłupa pochyłego, 
 
- umie wskazad na rysunku graniastosłupa prostego krawędzie, ściany prostopadłe oraz 
równoległe,  
- umie rysowad graniastosłup w rzucie równoległym,  
- umie obliczyd sumę długości krawędzi graniastosłupa,  
- rozumie sposób obliczania pola powierzchni i jako pola siatki,  
- umie obliczad pole powierzchni graniastosłupów prostych,  
- rozumie zasady zamiany jednostek objętości oraz umie je zamieniad, 
- umie obliczyd objętośd sześcianu i prostopadłościanu,  
- umie rozwiązad zadanie tekstowe związane z objętością prostopadłościanu. 
  
Wymagania na ocenę dobrą. Oprócz wymagao podstawowych, uczeo: 
  
- umie obliczyd sumę długości krawędzi graniastosłupa,  
- umie kreślid siatkę graniastosłupa o podstawie dowolnego wielokąta, 



 
- umie obliczyd pole powierzchni graniastosłupa,  
- umie zamieniad jednostki objętości,  
- umie obliczad objętośd graniastosłupa. 

 
 
Wymagania na ocenę bardzo dobrą. Oprócz wymagao rozszerzających, uczeo: 
  
- umie rozwiązywad zadania tekstowe związane z sumą długości krawędzi,  
- umie rozpoznad siatkę graniastosłupa,  
- umie rozwiązad zadanie tekstowe związane z objętością prostopadłościanu,  
- umie rozwiązad zadanie tekstowe związane z objętością graniastosłupa. 

 
 
Wymagania na ocenę celującą. Oprócz wymagao dopełniających, uczeo: 
  
- umie rozwiązad nietypowe zadanie związane z rzutem graniastosłupa,  
- rozwiązuje zadania wykraczające poza program siódmej klasy. 
 
 
DZIAŁ 8. STATYSTYKA  
- zna pojęcie diagramu słupkowego i kołowego,  
- zna pojęcie wykresu,  
- rozumie potrzebę korzystania z różnych form prezentacji informacji,  
- zna pojęcie średniej arytmetycznej,  
- zna pojęcie danych statystycznych,  
- umie zebrad dane statystyczne,  
- zna pojęcie zdarzenia losowego. 

 
 
Wymagania na ocenę dostateczną. Oprócz wymagao koniecznych, uczeo: 
  
- umie odczytad informacje z tabeli, wykresu diagramu,  
- umie ułożyd pytania do prezentowanych danych,  
- umie rozwiązad zadanie tekstowe związane ze średnią,  
- umie opracowad dane statystyczne,  
- umie prezentowad dane statystyczne,  
- umie określid zdarzenia losowe w doświadczeniu,  

- umie obliczyd prawdopodobieostw zdarzenia. 
 

Wymagania na ocenę dobrą. Oprócz wymagao podstawowych, uczeo: 
  
- umie obliczyd średnią arytmetyczną  
- umie opracowad dane statystyczne,  
- zna pojęcie prawdopodobieostwa zdarzenia losowego,  
- umie określid zdarzenia losowe w doświadczeniu. 

 
 
 

 



Wymagania na ocenę bardzo dobrą. Oprócz wymagao rozszerzających, uczeo: 
  
- umie interpretowad prezentowane informacje,  
- umie rozwiązad zadania tekstowe związane ze średnią arytmetyczną,  
- umie prezentowad dane statystyczne. 

 
 

OCENĘ CELUJĄCĄ OTRZYMUJE UCZEO, KTÓRY SPEŁNIA WYMAGANIA NA OCENĘ BARDZO 
DOBRĄ ORAZ: 

 ROZWIĄZUJE ZADANIA ZŁOŻONE PROBLEMOWE, 
 

 WYKRACZA WIADOMOŚCIAMI I UMIEJĘTNOŚCIAMI POZA PROGRAM KLASY 
SIÓDMEJ, 

 BIERZE UDZIAŁ W KONKURSACH MATEMATYCZNYCH: 
 

o KONKURS KURATORYJNY Z MATEMATYKI,  

o KONKURS OGÓLNOPOLSKI „OLIMPUS”  

o KONKURS REJONOWY „OMNIBUS MATEMATYCZNY” 
 
 


