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PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KARCZMISKACH 
 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE 
 

MATEMATYKA 

 
 
 

CELE KSZTAŁCENIA - WYMAGANIA OGÓLNE 
 

I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. 
Uczeń interpretuje i tworzy teksty o charakterze matematycznym, używa 
języka matematycznego do opisu rozumowania i uzyskanych wyników. 

II. Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji. 
Uczeń używa prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych, 
interpretuje pojęcia matematyczne i operuje obiektami matematycznymi. 

III. Modelowanie matematyczne. 
Uczeń dobiera model matematyczny do prostej sytuacji, buduje model 
matematyczny danej sytuacji. 

IV. Użycie i tworzenie strategii. 
Uczeń stosuje strategię jasno wynikającą z treści zadania, tworzy strategię 
rozwiązania problemu. 

V. Rozumowanie i argumentacja. 
Uczeń prowadzi proste rozumowania, podaje argumenty uzasadniające 
poprawność rozumowania. 

 
 

TREŚCI NAUCZANIA - WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 
Treści nauczania – wymagania szczegółowe 
1. Liczby wymierne dodatnie. Uczeń: 

1) odczytuje i zapisuje liczby naturalne dodatnie w systemie rzymskim (w zakresie 
do3000); 

2) dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli liczby wymierne zapisane w postaci ułamków 
zwykłych lub rozwinięć dziesiętnych skończonych zgodnie z własną strategią obliczeń 
(także z wykorzystaniem kalkulatora); 

3) zamienia ułamki zwykłe na ułamki dziesiętne (także okresowe), zamienia ułamki 
dziesiętne skończone na ułamki zwykłe; 

4) zaokrągla rozwinięcia dziesiętne liczb; 
5) oblicza wartości nieskomplikowanych wyrażeń arytmetycznych zawierających ułamki 

zwykłe i dziesiętne; 
6) szacuje wartości wyrażeń arytmetycznych; 
7) stosuje obliczenia na liczbach wymiernych do rozwiązywania problemów w kontekście 

praktycznym, w tym do zamiany jednostek (jednostek prędkości, gęstości itp.). 
2. Liczby wymierne (dodatnie i niedodatnie). Uczeń: 

1) interpretuje liczby wymierne na osi liczbowej. Oblicza odległość między dwiema 
liczbami na osi liczbowej; 

2) wskazuje na osi liczbowej zbiór liczb spełniających warunek typu: x≥3, x<5; 
3) dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli liczby wymierne; 
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4) oblicza wartości nieskomplikowanych wyrażeń arytmetycznych zawierających liczby 
wymierne. 

3. Potęgi. Uczeń: 
1) oblicza potęgi liczb wymiernych o wykładnikach naturalnych; 
2) zapisuje w postaci jednej potęgi: iloczyny i ilorazy potęg o takich samych podstawach, 

iloczyny i ilorazy potęg o takich samych wykładnikach oraz potęgę potęgi (przy 
wykładnikach naturalnych); 

3) porównuje potęgi o różnych wykładnikach naturalnych i takich samych podstawach 
oraz porównuje potęgi o takich samych wykładnikach naturalnych i różnych dodatnich 
podstawach; 

4) zamienia potęgi o wykładnikach całkowitych ujemnych na odpowiednie potęgi o 
wykładnikach naturalnych; 

5) zapisuje liczby w notacji wykładniczej, tzn. w postaci a·10k, gdzie 1≤a<10 oraz k jest 
liczbą całkowitą. 

4. Pierwiastki. Uczeń: 
1) oblicza wartości pierwiastków drugiego i trzeciego stopnia z liczb, które są 

odpowiednio kwadratami lub sześcianami liczb wymiernych; 
2) wyłącza czynnik przed znak pierwiastka oraz włącza czynnik pod znak pierwiastka; 
3) mnoży i dzieli pierwiastki drugiego stopnia; 
4) mnoży i dzieli pierwiastki trzeciego stopnia. 

5. Procenty. Uczeń: 
1) przedstawia część pewnej wielkości jako procent lub promil tej wielkości i odwrotnie; 
2) oblicza procent danej liczby; 
3) oblicza liczbę na podstawie danego jej procentu; 
4) stosuje obliczenia procentowe do rozwiązywania problemów w kontekście 

praktycznym, np. oblicza ceny po podwyżce lub obniżce o dany procent, wykonuje 
obliczenia związane z VAT, oblicza odsetki dla lokaty rocznej. 

6. Wyrażenia algebraiczne. Uczeń: 
1) opisuje za pomocą wyrażeń algebraicznych związki między różnymi wielkościami; 
2) oblicza wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych; 
3) redukuje wyrazy podobne w sumie algebraicznej; 
4) dodaje i odejmuje sumy algebraiczne; 
5) mnoży jednomiany, mnoży sumę algebraiczną przez jednomian oraz, w nietrudnych 

przykładach, mnoży sumy algebraiczne; 
6) wyłącza wspólny czynnik z wyrazów sumy algebraicznej poza nawias; 
7) wyznacza wskazaną wielkość z podanych wzorów, w tym geometrycznych i 

fizycznych. 
7. Równania. Uczeń: 

1) zapisuje związki między wielkościami za pomocą równania pierwszego stopnia z jedną 
niewiadomą, w tym związki między wielkościami wprost proporcjonalnymi i odwrotnie 
proporcjonalnymi; 

2) sprawdza, czy dana liczba spełnia równanie stopnia pierwszego z jedną niewiadomą; 
3) rozwiązuje równania stopnia pierwszego z jedną niewiadomą; 
4) zapisuje związki między nieznanymi wielkościami za pomocą układu dwóch równań 

pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi; 
5) sprawdza, czy dana para liczb spełnia układ dwóch równań stopnia pierwszego z 

dwiema niewiadomymi; 
6) rozwiązuje układy równań stopnia pierwszego z dwiema niewiadomymi; 
7) za pomocą równań lub układów równań opisuje i rozwiązuje zadania osadzone w 

kontekście praktycznym. 
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8. Wykresy funkcji. Uczeń: 
1) zaznacza w układzie współrzędnych na płaszczyźnie punkty o danych współrzędnych; 
2) odczytuje współrzędne danych punktów; 
3) odczytuje z wykresu funkcji: wartość funkcji dla danego argumentu, argumenty dla 

danej wartości funkcji, dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości dodatnie, dla 
jakich ujemne, a dla jakich zero; 

4) odczytuje i interpretuje informacje przedstawione za pomocą wykresów funkcji (w tym 
wykresów opisujących zjawiska występujące w przyrodzie, gospodarce, życiu 
codziennym); 

5) oblicza wartości funkcji podanych nieskomplikowanym wzorem i zaznacza punkty 
należące do jej wykresu. 

9. Statystyka opisowa i wprowadzenie do rachunku prawdopodobieństwa. Uczeń: 
1) interpretuje dane przedstawione za pomocą tabel, diagramów słupkowych i kołowych, 

wykresów; 
2) wyszukuje, selekcjonuje i porządkuje informacje z dostępnych źródeł; 
3) przedstawia dane w tabeli, za pomocą diagramu słupkowego lub kołowego; 
4) wyznacza średnią arytmetyczną i medianę zestawu danych; 
5) analizuje proste doświadczenia losowe (np. rzut kostką, rzut monetą, wyciąganie losu) i 

określa prawdopodobieństwa najprostszych zdarzeń w tych doświadczeniach 
(prawdopodobieństwo wypadnięcia orła w rzucie monetą, dwójki lub szóstki w rzucie 
kostką, itp.). 

10. Figury płaskie. Uczeń: 
1) korzysta ze związków między kątami utworzonymi przez prostą przecinającą dwie 

proste równoległe; 
2) rozpoznaje wzajemne położenie prostej i okręgu, rozpoznaje styczną do okręgu; 
3) korzysta z faktu, że styczna do okręgu jest prostopadła do promienia poprowadzonego 

do punktu styczności; 
4) rozpoznaje kąty środkowe; 
5) oblicza długość okręgu i łuku okręgu; 
6) oblicza pole koła, pierścienia kołowego, wycinka kołowego; 
7) stosuje twierdzenie Pitagorasa; 
8) korzysta z własności kątów i przekątnych w prostokątach, równoległobokach, rombach 

i w trapezach; 
9) oblicza pola i obwody trójkątów i czworokątów; 
10) zamienia jednostki pola; 
11) oblicza wymiary wielokąta powiększonego lub pomniejszonego w danej skali; 
12) oblicza stosunek pól wielokątów podobnych; 
13) rozpoznaje wielokąty przystające i podobne; 
14) stosuje cechy przystawania trójkątów; 
15) korzysta z własności trójkątów prostokątnych podobnych; 
16) rozpoznaje pary figur symetrycznych względem prostej i względem punktu. Rysuje 

pary figur symetrycznych; 
17) rozpoznaje figury, które mają oś symetrii, i figury, które mają środek symetrii. 

Wskazuje oś symetrii i środek symetrii figury; 
18) rozpoznaje symetralną odcinka i dwusieczną kąta; 
19) konstruuje symetralną odcinka i dwusieczną kąta; 
20) konstruuje kąty o miarach 60º, 30º, 45º; 
21) konstruuje okrąg opisany na trójkącie oraz okrąg wpisany w trójkąt; 
22) rozpoznaje wielokąty foremne i korzysta z ich podstawowych własności. 

11. Bryły. Uczeń: 
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1) rozpoznaje graniastosłupy i ostrosłupy prawidłowe; 
2) oblicza pole powierzchni i objętość graniastosłupa prostego, ostrosłupa, walca, stożka, 

kuli (także w zadaniach osadzonych w kontekście praktycznym); 
3) zamienia jednostki objętości. 

 
ZALECANE WARUNKI I SPOSÓB REALIZACJI 

 uwzględniając zróżnicowane potrzeby edukacyjne uczniów, szkoła powinna 
organizować zajęcia zwiększające szanse edukacyjne uczniów mających trudności w 
nauce matematyki oraz tych, którzy mają szczególne zdolności matematyczne, 

 w przypadku uczniów zdolnych można poszerzyć zakres wymaganych  umiejętności, 
jednak wskazane jest podwyższanie stopnia trudności zadań, a nie poszerzanie ich 
tematyki. 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE SĄ DZIELONE NA ZAKRES  
PODSTAWOWY I PONADPODSTAWOWY: 

Wymagania edukacyjne z zakresu podstawowego obejmują wiadomości i umiejętności, 
które można zaklasyfikować jako bardzo łatwe i łatwe, praktyczne, przydatne życiowo, 
bazowe, to jest niezbędne  
w dalsze nauce, ułatwiające uczniowi uczenie się innych przedmiotów, interdyscyplinarne, 
pewne  
i wdrożone w praktyce. Za przyswojenie wiedzy i umiejętności z tego zakresu uczeń otrzymuje 
ocenę dostateczną. Słabe opanowanie zakresu programu ocenia się na ocenę dopuszczającą, a 
nie opanowanie programowych wymagań na ocenę niedostateczną, 

Wymagania z zakresu ponadpodstawowego obejmują wiadomości i umiejętności 
trudniejsze, takie które rozszerzają podstawy przedmiotu, pogłębiają interdyscyplinarność lub 
swoistość przedmiotu, mają także charakter hipotez i są problematyczne. W zależności od 
stopnia opanowania wymagań z tego zakresu uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeśli jest potrzebne 
wsparcie pomoc nauczyciela, albo bardzo dobrą, jeśli uczeń samodzielnie operuje zdobytymi 
wiadomościami i umiejętnościami. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, którego wiedza i 
umiejętności wykraczają poza wymagania zakresu ponadpodstawowego. 
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OSIĄGNIĘCIA UCZNIA/WYMAGANIA KLASA I Z MATEMATYKI 
x 

 
DZIAŁ PROGRAMU 

TREŚCI NAUCZANIA 

OSIĄGNIĘCIA UCZNIA/WYMAGANIA 
podstawowe ponadpodstawowe propozycje/ przykłady  

na ocenę celującą 
I OKRES  

I LICZBY WYMIERNE 
Uczeń: 

1) zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej 
2) rozumie pojęcie zbioru liczb wymiernych 
3) rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne 
4) umie porównywać liczby wymierne 
5) umie zaznaczać liczbę wymierną na osi liczbowej  
6) umie znajdować liczbę wymierną leżącą pomiędzy dwiema danymi na osi liczbowej  
7) umie zamieniać ułamek zwykły na dziesiętny i odwrotnie  
8) zna pojęcia: rozwinięcie dziesiętne skończone, nieskończone, okres  
9) umie zapisać liczby wymierne w postaci rozwinięć dziesiętnych skończonych i 

rozwinięć dziesiętnych nieskończonych okresowych  
10) zna warunek konieczny zamiany ułamka zwykłego na ułamek dziesiętny skończony  
11) umie porównywać liczby wymierne  
12) umie określić na podstawie rozwinięcia dziesiętnego, czy dana liczba jest liczbą 

wymierną  
13) zna sposób zaokrąglania liczb  
14) rozumie potrzebę zaokrąglania liczb  
15) umie zaokrąglić liczbę do danego rzędu  
16) umie zaokrąglić liczbę o rozwinięciu dziesiętnym nieskończonym okresowym do 

danego rzędu  
17) umie szacować wyniki działań  
18) zna algorytm dodawania i odejmowania liczb wymiernych dodatnich  
19) umie dodawać i odejmować liczby wymierne dodatnie zapisane w jednakowej postaci  
20) umie dodawać i odejmować liczby wymierne dodatnie zapisane w różnych postaciach  
21) zna algorytm mnożenia i dzielenia liczb wymiernych dodatnich  
22) umie podać liczbę odwrotną do danej  
23) umie mnożyć i dzielić przez liczbę naturalną  
24) umie mnożyć i dzielić liczby wymierne dodatnie  
25) umie obliczać ułamek danej liczby naturalnej  
26) umie obliczać liczbę na podstawie danego jej ułamka  
27) zna kolejność wykonywania działań  
28) umie wykonywać działania łączne na liczbach wymiernych dodatnich  
29) umie dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić dwie liczby ujemne oraz o różnych 

znakach  
30) zna pojęcie liczb przeciwnych  
31) umie obliczać potęgi liczb wymiernych  
32) umie stosować prawa działań  
33) umie odczytać z osi liczbowej liczby spełniające określony warunek  
34) umie opisać zbiór liczb za pomocą nierówności  
35) umie zaznaczyć na osi liczbowej liczby spełniające określoną nierówność  
36) umie zapisać nierówność, jaką spełniają liczby z zaznaczonego na osi liczbowej 

zbioru  
37) zna pojęcie odległości między dwiema liczbami na osi liczbowej  
38) umie na podstawie rysunku osi liczbowej określić odległość między liczbami  
39) umie obliczyć odległość między liczbami na osi liczbowej 

Uczeń: 
1) umie znajdować liczby spełniające określone warunki  
2) umie przedstawić rozwinięcie dziesiętne nieskończone okresowe w postaci ułamka 

zwykłego  
3) umie dokonać porównań poprzez szacowanie w zadaniach tekstowych  
4) umie znajdować liczby spełniające określone warunki  
5) umie zamieniać jednostki długości, masy  
6) zna przedrostki mili i kilo  
7) umie zamieniać jednostki długości na mikrony i jednostki masy na karaty  
8) umie wykonywać działania łączne na liczbach wymiernych dodatnich  
9) umie obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych zawierających większą liczbę działań  
10) umie zapisać podane słownie wyrażenia arytmetyczne i obliczać jego wartość  
11) umie tworzyć wyrażenia arytmetyczne na podstawie treści zadań i obliczać ich wartość  
12) umie wykorzystać kalkulator  
13) umie uzupełniać brakujące liczby w dodawaniu, odejmowaniu, mnożeniu i dzieleniu 

tak, by otrzymać ustalony wynik  
14) umie wstawiać nawiasy tak, by otrzymać żądany wynik  
15) umie obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych zawierających wartość bezwzględną  
16) umie stosować prawa działań  
17) umie obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych 
18) umie rozwiązywać zadania z zastosowaniem ułamków  
19) umie zaznaczać na osi liczbowej zbiór liczb, które spełniają jednocześnie dwie 

nierówności  
20) umie znajdować zbiór liczb spełniających kilka warunków  
21) umie znaleźć liczby znajdujące się w określonej odległości na osi liczbowej od danej 

liczby  
22) umie wykorzystywać wartość bezwzględną do obliczeń odległości liczb na osi 

liczbowej  
23) umie znaleźć rozwiązanie równania z wartością bezwzględną  

 

Uczeń: 
1) umie znajdować liczby spełniające 

określone warunki  
2) umie tworzyć wyrażenia arytmetyczne na 

podstawie treści zadań i obliczać ich 
wartość  

3) umie obliczać wartości ułamków 
piętrowych 

4) umie wykorzystywać wartość 
bezwzględną do obliczeń odległości liczb 
na osi liczbowej  

5) umie znaleźć rozwiązanie równania z 
wartością bezwzględną  

 

II PROCENTY 
1) zna pojęcie procentu  
2) rozumie potrzebę stosowania procentów w życiu codziennym  
3) umie wskazać przykłady zastosowań procentów w życiu codziennym  
4) umie zamienić procent na ułamek  
5) umie zamienić ułamek na procent  
6) umie zamienić liczbę wymierną na procent  
7) umie określić procentowo zaznaczoną część figury i zaznaczyć procent danej figury  
8) zna pojęcie diagramu procentowego  
9) rozumie potrzebę stosowania diagramów do wizualizacji informacji  
10) umie z diagramów odczytać potrzebne informacje  

1) zna pojęcie promila  
2) umie zamieniać ułamki, procenty na promile i odwrotnie  
3) potrafi wybrać z diagramu informacje i je zinterpretować  
4) potrafi zobrazować dowolnym diagramem wybrane informacje  
5) umie obliczyć jakim procentem jednej liczby jest druga liczba  
6) umie rozwiązać zadanie tekstowe dotyczące obliczania jakim procentem jednej liczby 

jest druga liczba  
7) umie rozwiązać zadanie tekstowe dotyczące obliczania procentu danej liczby  
8) umie wykorzystać diagramy do rozwiązywania zadań tekstowych  
9) umie rozwiązać zadanie tekstowe dotyczące obliczania podwyżek i obniżek o pewien 

1) dotyczące obliczania jakim procentem 
jednej liczby jest druga liczba  

2) umie rozwiązać każde zadanie tekstowe 
dotyczące obliczania procentu danej 
liczby  

3) umie wykorzystać diagramy do 
rozwiązywania zadań tekstowych  

4) umie rozwiązać zadanie tekstowe 
dotyczące obliczania podwyżek i obniżek 
o pewien procent  
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11) zna sposób obliczania jakim procentem jednej liczby jest druga liczba  
12) umie obliczyć jakim procentem jednej liczby jest druga liczba  
13) umie obliczyć procent danej liczby 
14) rozumie pojęcia podwyżka (obniżka) o pewien procent  
15) wie jak obliczyć podwyżkę (obniżkę) o pewien procent  
16) umie obliczyć podwyżkę (obniżkę) o pewien procent  
17) umie obliczyć liczbę na podstawie jej procentu  
18) zna i rozumie określenie punkty procentowe 

procent  
10) umie obliczyć liczbę na podstawie jej procentu  
11) umie rozwiązać zadanie tekstowe dotyczące obliczania liczby na podstawie jej 

procentu  
12) umie obliczyć o ile procent jest większa (mniejsza) liczba od danej  
13) umie zastosować powyższe obliczenia w zdaniach tekstowych  
14) umie przedstawić dane w postaci diagramu  
15) umie odczytać z diagramu informacje potrzebne w zadaniu  
16) umie rozwiązywać zadania związane z procentami 

 

5) umie rozwiązać zadanie tekstowe 
dotyczące obliczania liczby na podstawie 
jej procentu  

6) umie zastosować powyższe obliczenia w 
zdaniach tekstowych  

7) umie stosować własności procentów w 
sytuacji ogólnej 

III FIGURY NA 

PŁASZCZYŹNIE 

1) zna podstawowe pojęcia: punkt, prosta, odcinek  
2) zna pojęcie prostych prostopadłych i równoległych  
3) umie kreślić proste i odcinki prostopadłe przechodzące przez dany punkt  
4) umie konstruować odcinek przystający do danego  
5) umie podzielić odcinek na połowy  
6) zna pojęcie kąta  
7) zna pojęcie miary kąta  
8) zna rodzaje kątów  
9) umie konstruować kąt przystający do danego  
10) zna nazwy kątów utworzonych przez dwie przecinające się proste oraz kątów utworzonych 

pomiędzy dwiema prostymi równoległymi przeciętymi trzecia prostą i związki pomiędzy nimi  
11) umie obliczyć miary katów przyległych,(wierzchołkowych, odpowiadających, 

naprzemianległych), gdy dana jest miara jednego z nich  
12) zna pojęcie wielokąta  
13) zna sumę miar kątów wewnętrznych trójkąta  
14) umie kreślić poszczególne rodzaje trójkątów  
15) umie obliczać na podstawie rysunku miary kątów w trójkącie 
16) zna definicję figur przystających  
17) zna cechy przystawania trójkątów  
18) umie wskazać figury przystające  
19) umie konstruować trójkąt o danych trzech bokach  
20) umie rozpoznawać trójkąty przystające 
21) zna definicję prostokąta i kwadratu  
22) zna definicję trapezu, równoległoboku i rombu  
23) umie rozróżniać poszczególne rodzaje czworokątów  
24) umie podać własności czworokątów  
25) umie rysować przekątne  
26) umie rysować wysokości czworokątów  
27) umie obliczać miary katów w poznanych czworokątach  
28) zna jednostki miary pola  
29) zna zależności pomiędzy jednostkami pola  
30) umie zamieniać jednostki  
31) zna wzór na pole prostokąta  
32) zna wzór na pole kwadratu  
33) umie obliczać pole prostokąta, którego boki są wyrażone w tych samych jednostkach i różnych 

jednostkach  
34) zna wzory na obliczanie pól powierzchni wielokątów  
35) umie obliczać pola wielokątów  
36) umie narysować układ współrzędnych  
37) zna pojęcie układu współrzędnych  
38) umie odczytać współrzędne punktów  
39) umie zaznaczyć punkty o danych współrzędnych  
40) umie rysować odcinki w układzie współrzędnych  
41) umie rysować wielokąty w układzie współrzędnych  
42) umie obliczyć długość odcinka równoległego do jednej z osi układu współrzędnych 

1) umie kreślić proste i odcinki równoległe przechodzące przez dany punkt  
2) umie kreślić geometryczną sumę i różnicę kątów 
3) umie obliczać na podstawie rysunku miary kątów  
4) umie rozwiązywać zadania tekstowe dotyczące kątów  
5) zna warunek istnienia trójkąta  
6) rozumie zasadę klasyfikacji trójkątów  
7) umie klasyfikować trójkąty ze względu na boki i kąty  
8) umie stosować zależności między bokami i kątami w trójkącie podczas rozwiązywania 

zadań tekstowych  
9) umie konstruować trójkąt o danych dwóch bokach i kącie między nimi zawartym  
10) umie konstruować trójkąt, gdy dany jest bok i dwa kąty do niego przyległe  
11) umie rozwiązywać zadania konstrukcyjne z wykorzystaniem własności trójkątów  
12) umie uzasadniać przystawanie trójkątów  
13) rozumie zasadę klasyfikacji czworokątów  
14) umie klasyfikować czworokąty ze względu na boki i kąty  
15) umie stosować własności czworokątów do rozwiązywania zadań  
16) umie zamieniać jednostki  
17) umie rozwiązywać trudniejsze zadania dotyczące pola prostokąta  
18) umie rozwiązywać zadania tekstowe związane z obliczaniem pól i obwodów 

wielokątów na płaszczyźnie  
19) umie obliczać pola wielokątów  
20) umie rozwiązywać zadania tekstowe związane z obliczaniem pól i obwodów 

wielokątów w układzie współrzędnych  
21) umie wyznaczyć współrzędne brakujących wierzchołków prostokąta, równoległoboku 

i trójkąta 

1) umie rozwiązywać zadania tekstowe 
dotyczące kątów  

2) umie stosować zależności między bokami 
i kątami w trójkącie podczas 
rozwiązywania zadań tekstowych  

3) umie rozwiązywać zadania konstrukcyjne 
z wykorzystaniem własności trójkątów  

4) umie stosować własności czworokątów do 
rozwiązywania zadań  

5) umie obliczać pola wielokątów  

 

II OKRES 
IV WYRAŻENIA 

ALGEBRAICZNE 

1) zna pojęcie wyrażenia algebraicznego  
2) rozumie zasadę nazywania wyrażeń algebraicznych  
3) umie budować proste wyrażenia algebraiczne  
4) umie rozróżnić pojęcia: suma, różnica, iloczyn, iloraz  
5) umie budować i odczytywać wyrażenia algebraiczne  
6) umie obliczyć wartość liczbową wyrażenia bez jego przekształcenia dla zmiennych wymiernych  
7) zna pojęcie jednomianu  
8) zna pojęcie jednomianów podobnych  
9) umie porządkować jednomiany  
10) umie określić współczynniki liczbowe jednomianu  
11) umie rozpoznać jednomiany podobne  
12) zna pojęcie sumy algebraicznej  
13) zna pojęcie wyrazów podobnych  
14) rozumie zasadę przeprowadzania redukcji wyrazów podobnych  
15) umie odczytać wyrazy sumy algebraicznej  

1) umie budować i odczytywać wyrażenia o konstrukcji wielodziałaniowej  
2) umie zapisywać warunki zadania w postaci jednomianu  
3) umie obliczyć sumę algebraiczną znając jej wartość dla podanych wartości 

występujących w niej zmiennych  
4) umie zapisywać warunki zadania w postaci sumy algebraicznej  
5) umie obliczyć wartość liczbową wyrażenia dla zmiennych wymiernych po 

przekształceniu do postaci dogodnej do obliczeń  
6) umie wstawić nawiasy w sumie algebraicznej tak, by wyrażenie spełniało podany 

warunek  
7) umie stosować dodawanie i odejmowanie sum alg. w zadaniach tekstowych  
8) umie zinterpretować geometrycznie iloczyn sumy algebraicznej przez jednomian  
9) umie obliczyć wartość wyrażenia dla zmiennych wymiernych po przekształceniu do 

postaci dogodnej do obliczeń  
10) umie stosować mnożenie jednomianów przez sumy alg. w zadaniach tekstowych  
11) umie wyłączyć wspólny czynnik(jednomian) przed nawias  

1) umie określić dziedzinę wyrażenia 
wymiernego  

2) umie zapisywać warunki zadania w 
postaci sumy algebraicznej  

3) umie stosować dodawanie i odejmowanie 
sum alg. w zadaniach tekstowych  

4) umie mnożyć sumy alg. przez sumy alg.  
5) umie stosować mnożenie jednomianów 

przez sumy alg. w zadaniach tekstowych 
6) umie stosować wyłączanie wspólnego 

czynnika w zadaniach na dowodzenie 
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16) umie wskazać współczynniki sumy algebraicznej  
17) umie wyodrębnić wyrazy podobne  
18) umie zredukować wyrazy podobne  
19) umie opuścić nawiasy  
20) umie zredukować wyrazy podobne  
21) umie rozpoznawać sumy algebraiczne przeciwne  
22) umie obliczyć wartość liczbową wyrażenia dla zmiennych wymiernych po przekształceniu do 

postaci dogodnej do obliczeń  
23) umie przemnożyć każdy wyraz sumy algebraicznej przez liczbę  
24) umie przemnożyć każdy wyraz sumy algebraicznej przez jednomian  
25) umie obliczyć wartość liczbową wyrażenia dla zmiennych wymiernych po przekształceniu do 

postaci dogodnej do obliczeń  
26) umie podzielić sumę algebraiczną przez liczbę wymierną  
27) umie wyłączyć wspólny czynnik(liczbę) przed nawias  
28) umie zapisać sumę w postaci iloczynu 

12) umie zapisać sumę w postaci iloczynu 

V RÓWNANIA 
1) zna pojęcie równania  
2) umie zapisać zadanie w postaci równania  
3) zna pojęcie rozwiązania równania  
4) zna pojęcia: równania równoważne, tożsamościowe, sprzeczne  
5) rozumie pojęcie rozwiązania równania  
6) umie sprawdzić, czy dana liczba spełnia równanie  
7) umie zbudować równanie o podanym rozwiązaniu  
8) zna metodę równań równoważnych 
9)  umie stosować metodę równań równoważnych  
10) umie rozwiązywać równania posiadające jeden pierwiastek, równania sprzeczne i tożsamościowe  
11) umie rozwiązywać równania bez stosowania przekształceń na wyrażeniach algebraicznych 
12) umie rozwiązywać równania z zastosowaniem prostych przekształceń na wyrażeniach 

algebraicznych  

1) umie zapisać zadanie w postaci równania  
2) umie zbudować równanie o podanym rozwiązaniu  
3) wyszukuje wśród równań z wartością bezwzględną równania sprzeczne  
4) umie stosować metodę równań równoważnych  
5) umie rozwiązywać równania posiadające jeden pierwiastek, równania sprzeczne i 

tożsamościowe  
6) umie rozwiązywać równania z zastosowaniem przekształceń na wyrażeniach 

algebraicznych  
7) umie analizować treść zadania o prostej konstrukcji  
8) umie wyrazić treść zadania za pomocą równania  
9) umie rozwiązać zadanie tekstowe za pomocą równania i sprawdzić poprawność 

rozwiązania  
10) umie rozwiązać zadanie tekstowe za pomocą równania  
11) umie wyrazić treść zadania z procentami za pomocą równania  
12) umie rozwiązać zadanie tekstowe z procentami za pomocą równania i sprawdzić  
13) umie przekształcać wzory, w tym fizyczne i geometryczne  
14) umie wyznaczyć ze wzoru określoną wielkość  

 

1) umie zapisać problem w postaci 
równania umie rozwiązać zadanie 
tekstowe z procentami za pomocą 
równania i sprawdzić  

2) umie wyznaczyć ze wzoru określoną 
wielkość  

3) umie wyrazić treść zadania za pomocą 
równania  

 

VI PROPORCJONALNOŚĆ  
1) rozumie pojęcie proporcjonalności prostej 
2) umie rozpoznawać wielkości wprost proporcjonalne  
3) zna pojęcie proporcjonalności odwrotnej  
4) umie rozpoznawać wielkości odwrotnie proporcjonalne  
5) umie rozpoznać wielkości wprost proporcjonalne i odwrotnie proporcjonalne w różnych 

sytuacjach  
6) rozumie różnice pomiędzy wielkościami wprost- i odwrotnie proporcjonalnymi  

1) umie rozwiązywać zadania tekstowe związane z wielkościami wprost proporcjonalnymi  
2) umie rozwiązywać trudniejsze zadania tekstowe związane z wielkościami wprost 

proporcjonalnymi 
3) umie rozwiązywać zadania tekstowe związane z wielkościami odwrotnie 

proporcjonalnymi  
4) umie rozwiązywać zadania tekstowe związane z wielkościami odwrotnie 

proporcjonalnymi  
 

1) umie rozwiązać zadania tekstowe 
wykorzystując wiedzę na temat  
wielkości wprost i odwrotnie 
proporcjonalnych 
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VII SYMETRIE 
1) zna pojęcie punktów symetrycznych względem prostej  
2) umie rozpoznawać figury symetryczne względem prostej  
3) umie określić własności punktów symetrycznych  
4) zna pojęcie figur symetrycznych względem prostej 
5) umie wykreślić punkt symetryczny do danego 
6) umie rysować figury w symetrii osiowej, gdy figura i oś: 

-nie mają punktów wspólnych  
-mają punkty wspólne  

7) umie wykreślić oś symetrii, względem której punkty są symetryczne  
8) zna pojęcie osi symetrii figury  
9) rozumie pojęcie figury osiowosymetrycznej  
10) umie podać przykłady figur, które mają oś symetrii  
11) umie narysować oś symetrii figury  
12) zna pojęcie symetralnej odcinka  
13) rozumie pojęcie symetralnej odcinka i jej własności  
14) umie konstruować symetralną odcinka  
15) umie konstrukcyjnie znajdować środek odcinka  
16) zna pojęcie dwusiecznej kąta i jej własności  
17) rozumie pojęcie dwusiecznej kąta i jej własności  
18) umie konstruować dwusieczną kąta  
19) zna pojęcie punktów symetrycznych względem punktu  
20) umie rozpoznawać figury symetryczne względem punktu  
21) umie wykreślić punkt symetryczny do danego  
22) umie rysować figury w symetrii środkowej, gdy środek symetrii: 

-nie należy do figury  
- należy do figury  

23) umie wykreślić środek symetrii, względem którego: punkty są symetryczne  
24) umie podać własności punktów symetrycznych 
25) zna pojęcie środka symetrii figury  
26) umie podać przykłady figur, które mają środek symetrii  
27) umie rysować figury posiadające środek symetrii 
28) umie wskazać środek symetrii figury 
29) umie wyznaczyć środek symetrii odcinka  
30) umie odnaleźć punkty symetryczne względem osi oraz początku układu współrzędnych  
31) umie zapisać współrzędne punktów symetrycznych względem osi oraz początku układu 

współrzędnych  
32) umie rozpoznać symetrię środkową i osiową w różnych sytuacjach 
33)  umie tworzyć figury symetryczne  

1) umie rozwiązywać zadania tekstowe związane z symetrią względem prostej  
2) umie wykreślić oś symetrii, względem której figury są symetryczne  
3) stosuje własności punktów symetrycznych w zadaniach  
4) umie wskazać wszystkie osie symetrii figury  
5) rysuje figury posiadające więcej niż jedną oś symetrii  
6) umie dzielić odcinek na 2n równych części  
7) umie wykorzystać własności symetralnej odcinka w zadaniach  
8) umie dzielić kąt na 2n równych części  
9) umie wykorzystać własności dwusiecznej kąta w zadaniach  
10) umie konstruować kąty o miarach 300, 600, 900 i 450, 450, 900 

11) umie wykreślić środek symetrii, względem którego:  figury są symetryczne 
12) umie znaleźć obraz figury w złożeniu symetrii środkowych  
13) umie stosować własności punktów symetrycznych w zadaniach  
14) umie rysować figury posiadające więcej niż jeden środek symetrii  
15) umie podawać przykłady figur będących jednocześnie osiowo- i 

środkowosymetrycznymi lub mających jedną z tych cech  
16) umie stosować własności figur środkowosymetrycznych w zadaniach  
17) umie zastosować równania do wyznaczania współrzędnych punktów symetrycznych 

względem osi oraz początku układu współrzędnych  
18) umie wyznaczać współrzędne wierzchołków wielokątów będących środkowo- lub 

osiowosymetrycznymi  

1) umie wykorzystać własności symetralnej 
odcinka w zadaniach 

2) umie wyznaczać współrzędne 
wierzchołków wielokątów będących 
środkowo- lub osiowosymetrycznymi  

3) umie stosować własności punktów 
symetrycznych w zadaniach 

 
 

 
OSIĄGNIĘCIA UCZNIA/WYMAGANIA KLASA II  Z MATEMATYKI 

 
Nr 

działu 

 
DZIAŁ PROGRAMU 

TREŚCI NAUCZANIA 

OSIĄGNIĘCIA UCZNIA/WYMAGANIA 
podstawowe ponadpodstawowe propozycje/ 

przykłady  
na ocenę celującą 

I OKRES  
I POTĘGI 

Uczeń: 
1) zna podręcznik i zeszyt ćwiczeń, z których będzie korzystał w ciągu roku szkolnego na lekcjach 

matematyki  
2) zna i rozumie pojęcie potęgi o wykładniku naturalnym  
3) umie obliczyć potęgę o wykładniku naturalnym  
4) umie zapisać liczbę w postaci potęgi  
5) umie porównać potęgi o różnych wykładnikach naturalnych i takich samych podstawach oraz o 

takich samych wykładnikach naturalnych i różnych dodatnich podstawach  
6) umie określić znak potęgi, nie wykonując obliczeń  
7) umie obliczyć wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego potęgi 
8) zna wzór na mnożenie i dzielenie potęg o tych samych podstawach  
9) rozumie powstanie wzoru na mnożenie i dzielenie potęg o tych samych podstawach  
10) umie zapisać w postaci jednej potęgi iloczyny i ilorazy potęg o takich samych podstawach  
11) umie mnożyć i dzielić potęgi o tych samych podstawach  
12) umie stosować mnożenie i dzielenie potęg o tych samych podstawach do obliczania wartości 

Uczeń: 
1) umie zapisać liczbę w postaci iloczynu potęg liczb pierwszych  
2) umie obliczyć wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego 

potęgi  
3) umie podać cyfrę jedności liczby podanej w postaci potęgi  
4) umie stosować mnożenie i dzielenie potęg o tych samych 

podstawach do obliczania wartości liczbowej wyrażeń  
5) umie rozwiązać nietypowe zadanie tekstowe związane z potęgami  
6) umie wykonać porównanie ilorazowe potęg o jednakowych 

podstawach 
7) umie porównać potęgi sprowadzając je do tej samej podstawy  
8) umie stosować potęgowanie potęgi do obliczania wartości liczbowej 

wyrażeń  
9) umie stosować potęgowanie iloczynu i ilorazu w zadaniach 

tekstowych  

1) umie rozwiązać nietypowe zadanie 
tekstowe związane z potęgami  

2) umie przekształcić wyrażenie 
arytmetyczne zawierające potęgi 

3) umie zapisać liczbę w systemach 
niedziesiątkowych i odwrotnie  

4) umie porównać potęgi, korzystając z 
potęgowania potęgi  
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liczbowej wyrażeń  
13) zna wzór na potęgowanie potęgi  
14) rozumie powstanie wzoru na potęgowanie potęgi  
15) umie zapisać w postaci jednej potęgi potęgę potęgi  
16) umie potęgować potęgę  
17) umie przedstawić potęgę w postaci potęgowania potęgi  
18) umie stosować potęgowanie potęgi do obliczania wartości liczbowej wyrażeń 
19) zna wzór na potęgowanie iloczynu i ilorazu  
20) rozumie powstanie wzoru na potęgowanie iloczynu i ilorazu  
21) umie zapisać w postaci jednej potęgi iloczyny i ilorazy potęg o takich samych wykładnikach  
22) umie potęgować iloczyn i iloraz  
23) umie zapisać iloczyn i iloraz potęg o tych samych wykładnikach w postaci jednej potęgi  
24) umie doprowadzić wyrażenie do prostszej postaci, stosując działania na potęgach  
25) umie obliczyć wartość wyrażenia arytmetycznego, stosując działania na potęgach  
26) zna pojęcie potęgi o wykładniku całkowitym ujemnym  
27) rozumie pojęcie potęgi o wykładniku całkowitym ujemnym  
28) umie obliczyć potęgę o wykładniku całkowitym ujemnym  
29) zamienia potęgi o wykładnikach całkowitych ujemnych na odpowiednie potęgi  
30) wykładnikach naturalnych  
31) zna pojęcie notacji wykładniczej  
32) umie zapisać liczbę w notacji wykładniczej  

 

10) umie doprowadzić wyrażenie do prostszej postaci, stosując działania 
na potęgach  

11) umie porównywać potęgi o różnych podstawach i różnych 
wykładnikach, stosując działania na potęgach  

12) umie stosować działania na potęgach w zadaniach tekstowych  
13) umie obliczyć potęgę o wykładniku całkowitym ujemnym  
14) umie porównać potęgi o wykładnikach ujemnych  
15) umie wykonać działania na potęgach o wykładnikach całkowitych  
16) umie obliczyć wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego 

potęgi  
17) wykładnikach całkowitych  
18) umie stosować potęgi o wykładniku całkowitym ujemnym do 

zamiany jednostek  
19) rozumie potrzebę stosowania notacji wykładniczej w praktyce 
20) umie zapisać liczbę w notacji wykładniczej  
21) umie wykonać porównywanie ilorazowe dla liczb podanych w 

notacji wykładniczej  
22) umie stosować notację wykładniczą do zamiany jednostek  

II PIERWIASTKI 
1) zna pojęcia pierwiastka arytmetycznego II stopnia z liczby nieujemnej oraz pierwiastka III 

stopnia z dowolnej liczby  
2) zna pojęcia liczby niewymiernej i liczby rzeczywistej  
3) rozumie różnicę w rozwinięciu dziesiętnym liczby wymiernej i niewymiernej  
4) umie obliczyć pierwiastek arytmetyczny II stopnia z liczby nieujemnej i pierwiastek III stopnia z 

dowolnej liczby  
5) umie oszacować wartość wyrażenia zawierającego pierwiastki  
6) umie obliczyć wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego pierwiastki  
7) zna wzór na obliczanie pierwiastka z iloczynu i ilorazu  
8) zna wzór na obliczanie pierwiastka II stopnia z kwadratu liczby nieujemnej  
9) i pierwiastka III stopnia z sześcianu dowolnej liczby  
10) umie obliczyć pierwiastek II stopnia z kwadratu liczby nieujemnej  
11) i pierwiastek III stopnia z sześcianu dowolnej liczby  
12) umie wyłączyć czynnik przed znak pierwiastka oraz włączyć czynnik pod znak pierwiastka ( 
13) umie mnożyć i dzielić pierwiastki II stopnia oraz pierwiastki III stopnia 
14) umie stosować wzory na obliczanie pierwiastka z iloczynu i ilorazu do wyznaczania wartości 

liczbowej wyrażeń  

1) umie oszacować wartość wyrażenia zawierającego pierwiastki  
2) umie obliczyć wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego 

pierwiastki  
3) umie oszacować liczbę niewymierną 
4) umie obliczyć pierwiastek II stopnia z kwadratu liczby nieujemnej  
5) i pierwiastek III stopnia z sześcianu dowolnej liczby  
6) umie wyłączyć czynnik przed znak pierwiastka 
7) umie włączyć czynnik pod znak pierwiastka 
8) umie wykonywać działania na liczbach niewymiernych  
9) umie stosować wzór na obliczanie pierwiastka z iloczynu i ilorazu 

do obliczania wartości liczbowej wyrażeń 
10) umie usuwać niewymierność z mianownika, korzystając z własności 

pierwiastków  
11) umie doprowadzić wyrażenie algebraiczne zawierające potęgi i 

pierwiastki do prostszej postaci  
12) umie rozwiązywać zadania tekstowe na zastosowanie działań na 

pierwiastkach  

1) umie rozwiązywać zadania tekstowe 
na zastosowanie działań na 
pierwiastkach 

III 

 

DŁUGOŚĆ 
OKRĘGU. POLE 
KOŁA 

2) zna wzór na obliczanie długości okręgu  
3) zna liczbę   
4) umie obliczyć długość okręgu, znając jego promień lub średnicę  
5) umie wyznaczyć promień lub średnicę okręgu, znając jego długość  
6) umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z porównywaniem obwodów figur  
7) zna wzór na obliczanie pola koła 
8) umie obliczyć pole koła, znając jego promień lub średnicę  
9) umie obliczyć pole pierścienia kołowego, znając promienie lub średnice kół ograniczających 

pierścień  
10) umie wyznaczyć promień lub średnicę koła, znając jego pole  
11) umie rozwiązać zadanie tekstowe związane porównywaniem pól figur  
12) zna pojęcie kąta środkowego  
13) zna pojęcie łuku  
14) zna pojęcie wycinka koła  
15) umie obliczyć długość łuku jako określonej części okręgu  
16) umie obliczyć pole wycinka koła jako określonej części koła  
17) umie obliczyć długość łuku i pole wycinka koła, znając miarę kąta środkowego  
18) umie obliczyć długość figury złożonej z łuków i odcinków  
19) umie obliczyć pole figury złożonej z wielokątów i wycinków koła  

1) rozumie sposób wyznaczenia liczby   
2) umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z długością okręgu  
3) umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z porównywaniem 

obwodów figur  
4) umie wyznaczyć promień lub średnicę koła, znając jego pole  
5) umie obliczyć pole koła, znając jego obwód i odwrotnie  
6) umie obliczyć pole nietypowej figury, wykorzystując wzór na pole 

koła  
7) umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z porównywaniem pól 

figur  
8) umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z obwodami i polami 

figur  
9) umie obliczyć długość figury złożonej z łuków i odcinków  
10) obliczyć pole figury złożonej z wielokątów i wycinków koła  
11) umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z obwodami i polami 

figur  
12) umie obliczyć promień okręgu, znając miarę kąta środkowego i 

długość łuku, na którym jest oparty ten kąt  
13) umie obliczyć promień koła, znając miarę 

1) umie rozwiązać zadanie tekstowe 
związane z obwodami i polami figur 

2) umie rozwiązać zadanie tekstowe 
związane z obwodami i polami 

IV WYRAŻENIA 
ALGEBRAICZNE 

1) zna pojęcie wyrażenia algebraicznego  
2) zna pojęcie jednomianu 
3) zna pojęcie jednomianu uporządkowanego 
4) zna pojęcie jednomianów podobnych  
5) rozumie zasadę przeprowadzania redukcji wyrazów podobnych  
6) rozumie zasadę nazywania wyrażeń algebraicznych 
7) umie budować proste wyrażenia algebraiczne  
8) umie opisać za pomocą wyrażeń algebraicznych związki pomiędzy różnymi wielkościami  
9) umie odczytać wyrażenia algebraiczne  
10) umie porządkować jednomiany 
11) umie podać współczynnik liczbowy jednomianu  
12) umie wskazać jednomiany podobne  
13) umie redukować wyrazy podobne 
14) umie dodawać i odejmować sumy algebraiczne ( 
15) umie opuszczać nawiasy  

1) umie doprowadzić wyrażenie algebraiczne do prostszej postaci  
2) umie budować i odczytać wyrażenia algebraiczne o konstrukcji 

wielodziałaniowej  
3) umie stosować dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych w 

zadaniach tekstowych  
4) umie wyłączyć wspólny czynnik przed nawias  
5) umie stosować mnożenie jednomianów przez sumy algebraiczne w 

zadaniach tekstowych  
6) umie wyrazić pole figury w postaci wyrażenia algebraicznego  
7) umie mnożyć sumy algebraiczne  
8) umie doprowadzić wyrażenie algebraiczne do prostszej postaci, 

stosując mnożenie sum algebraicznych  
9) umie interpretować geometrycznie iloczyn sum algebraicznych  
10) umie stosować mnożenie sum algebraicznych w zadaniach 

tekstowych 

1) umie stosować mnożenie sum 
algebraicznych w zadaniach 
tekstowych 

2) umie wykorzystać wyrażenia 
algebraiczne do rozwiązywania zadań 
związanych z podzielnością i 
dzieleniem z resztą 

3) umie wykorzystać wzory skróconego 
mnożenia do obliczania pól 
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16) umie doprowadzić wyrażenie algebraiczne do prostszej postaci  
17) umie mnożyć i dzielić sumę algebraiczną przez liczbę wymierną  
18) umie mnożyć sumę algebraiczną przez jednomian  
19) umie wyłączyć wspólny czynnik przed nawias  
20) umie obliczyć wartość liczbową wyrażenia dla zmiennych wymiernych po przekształceniu do 

postaci dogodnej do obliczeń  
21) umie wyrazić pole figury w postaci wyrażenia algebraicznego  
22) umie mnożyć sumy algebraiczne  

11) umie przekształcać wyrażenia algebraiczne, stosując wzory 
skróconego mnożenia  

12) umie wykorzystać wzory skróconego mnożenia do obliczeń wartości 
wyrażeń,  

13) w których występują kwadraty liczb  
14) umie wykorzystać wzory skróconego mnożenia do dowodzenia 

własności liczb  
15) umie wykorzystać wzory skróconego mnożenia do obliczania pól  

V UKŁADY RÓWNAŃ 1) zna pojęcie układu równań  
2) zna pojęcie rozwiązania układu równań  
3) rozumie pojęcie rozwiązania układu równań  
4) umie zapisać treść zadania w postaci układu równań  
5) umie sprawdzić, czy dana para liczb spełnia układ równań  
6) zna metodę podstawiania 
7) umie wyznaczyć niewiadomą z równania  
8) umie rozwiązać układ równań I stopnia z dwiema niewiadomymi metodą podstawiania  
9) umie rozwiązać zadanie tekstowe z zastosowaniem układu równań i metody podstawiania 
10) zna metodę przeciwnych współczynników  
11) umie rozwiązać układ równań I stopnia z dwiema niewiadomymi metodą przeciwnych 

współczynników  
12) umie rozwiązać zadanie tekstowe z zastosowaniem układu równań i metody przeciwnych 

współczynników  
13) zna pojęcia: układ oznaczony, nieoznaczony, sprzeczny 
14) umie określić rodzaj układu równań  
15) umie rozwiązać zadanie tekstowe z zastosowaniem układu równań  
16) umie rozwiązać zadanie tekstowe z zastosowaniem układu równań i procentów  
17) umie wykorzystać diagramy procentowe w zadaniach tekstowych  

1) umie podać przykładowe rozwiązanie równania I stopnia z dwiema 
niewiadomymi  

2) umie zapisać treść zadania w postaci układu równań  
3) umie tworzyć układ równań o danym rozwiązaniu  
4) umie wyznaczyć niewiadomą z równania  
5) umie rozwiązać układ równań I stopnia z dwiema niewiadomymi 

metodą podstawiania  
6) umie rozwiązać zadanie tekstowe z zastosowaniem układu równań i 

metody podstawiania  
7) umie rozwiązać układ równań z większą ilością niewiadomych  
8) umie rozwiązać układ równań I stopnia z dwiema niewiadomymi 

metodą przeciwnych współczynników  
9) umie rozwiązać zadanie tekstowe z zastosowaniem układu równań i 

metody przeciwnych współczynników  
10) umie podać przykłady par liczb spełniających podany układ 

nieoznaczony  
11) umie określić rodzaj układu równań  
12) umie dobrać współczynniki układu równań, aby otrzymać żądany 

rodzaj układu  
13) umie rozwiązać zadanie tekstowe z zastosowaniem układu równań  
14) umie wykorzystać diagramy procentowe w zadaniach tekstowych  
15) umie rozwiązać zadanie tekstowe z zastosowaniem układu równań i 

procentów  

1) umie rozwiązać zadanie tekstowe z 
zastosowaniem układu równań 

2) umie rozwiązać zadanie tekstowe z 
zastosowaniem układu równań i 
procentów 

II OKRES 
VI TRÓJKĄTY 

PROSTOKĄTNE 
1) zna twierdzenie Pitagorasa  
2) rozumie potrzebę stosowania twierdzenia Pitagorasa  
3) umie obliczyć długość przeciwprostokątnej na podstawie twierdzenia Pitagorasa  
4) umie obliczyć długości przyprostokątnych na podstawie twierdzenia Pitagorasa  
5) umie rozwiązać zadanie tekstowe, w którym stosuje twierdzenie Pitagorasa  
6) zna twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa  
7) rozumie potrzebę stosowania twierdzenia odwrotnego do twierdzenia Pitagorasa  
8) umie sprawdzić, czy trójkąt o danych bokach jest prostokątny  
9) umie wskazać trójkąt prostokątny w figurze  
10) umie stosować twierdzenie Pitagorasa w prostych zadaniach o trójkątach, prostokątach, 

trapezach, rombach  
11) umie odczytać odległość między dwoma punktami o równych odciętych lub rzędnych  
12) umie wyznaczyć odległość między dwoma punktami, których współrzędne wyrażone są liczbami 

całkowitymi  
13) zna wzór na obliczanie długości przekątnej kwadratu zna wzór na obliczanie długości wysokości 

trójkąta równobocznego  
14) zna wzór na obliczanie pola trójkąta równobocznego  
15) umie wyprowadzić wzór na obliczanie długości przekątnej kwadratu  
16) umie obliczyć długość przekątnej kwadratu, znając długość jego boku  
17) umie obliczyć wysokość lub pole trójkąta równobocznego, znając długość jego boku 
18) umie obliczyć długość boku lub pole kwadratu, znając długość jego przekątnej  
19) umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z przekątną kwadratu lub wysokością trójkąta 

równobocznego  
20) zna zależność między bokami i kątami trójkąta o kątach  900, 450, 450 oraz 900, 300, 600umie 

rozwiązać trójkąt prostokątny o kątach 900, 450, 450 oraz 900, 300, 600 

1) rozumie konstrukcję odcinka o długości wyrażonej liczbą 
niewymierną  

2) umie konstruować odcinek o długości wyrażonej liczbą niewymierną  
3) umie konstruować kwadraty o polu równym sumie lub różnicy pól 

danych kwadratów  
4) umie sprawdzić, czy trójkąt o danych bokach jest prostokątny      
5) umie stosować twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa w 

zadaniach tekstowych      
6) umie określić rodzaj trójkąta, znając długości jego boków  
7) umie stosować twierdzenie Pitagorasa w zadaniach o trójkątach, 

prostokątach, trapezach, rombach  
8) umie stosować twierdzenie Pitagorasa w zadaniach tekstowych  
9) umie obliczyć długości boków wielokąta leżącego w układzie 

współrzędnych  
10) umie sprawdzić, czy trójkąt leżący w układzie współrzędnych jest 

prostokątny 
11) umie sprawdzić, czy punkty leżą na okręgu lub w kole 

umieszczonym w układzie współrzędnych  
12) umie wyprowadzić wzór na obliczanie wysokości trójkąta 

równobocznego  
13) umie obliczyć wysokość lub pole trójkąta równobocznego, znając 

długość jego boku  
14) umie obliczyć długość boku lub pole kwadratu, znając długość jego 

przekątnej  
15) umie obliczyć długość boku lub pole trójkąta równobocznego, 

znając jego wysokość  
16) umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z przekątną kwadratu lub 

wysokością trójkąta równobocznego  
17) umie rozwiązać trójkąt prostokątny o kątach  900, 450, 450 oraz 900, 

300, 600  
18) umie rozwiązać zadanie tekstowe wykorzystujące zależności między 

bokami i kątami trójkąta o kątach  900, 450, 450 oraz 900, 300, 600 
 

1) umie określić rodzaj trójkąta, znając 
długości jego boków  

2) umie uzasadnić twierdzenie Pitagorasa 
3) umie rozwiązać zadanie tekstowe 

wykorzystujące zależności między 
bokami i kątami trójkąta o kątach  900, 
450, 450 oraz 900, 300, 600 

VII WIELOKĄTY I 
OKRĘGI 

1) zna pojęcie okręgu opisanego na wielokącie  
2) umie konstruować okrąg opisany na trójkącie  
3) umie określić położenie środka okręgu opisanego na trójkącie prostokątnym  
4) korzysta z twierdzenia o trójkącie prostokątnym wpisanym w okrąg  
5) umie konstruować okrąg przechodzący przez trzy dane punkty  
6) umie rozpoznać wzajemne położenie prostej i okręgu  
7) zna pojęcie stycznej do okręgu  

1) umie rozwiązać zadanie konstrukcyjne i rachunkowe związane z 
okręgiem opisanym na trójkącie  

2) umie określić położenie środka okręgu opisanego na trójkącie 
prostokątnym, ostrokątnym, rozwartokątnym  

3) umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z okręgiem opisanym na 
czworokącie  

4) zna twierdzenie o równości długości odcinków na ramionach kąta 

1) zna i rozumie własność czworokątów 
wpisanych w okrąg 

2) zna i rozumie własność czworokątów 
opisanych na okręgu 

3) umie rozwiązać zadanie tekstowe 
związane z okręgami wpisanymi i 
opisanymi na wielokątach foremnych 
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8) umie rozpoznać styczną do okręgu  
9) wie, że styczna do okręgu jest prostopadła do promienia poprowadzonego do punktu styczności 
10) umie konstruować styczną do okręgu, przechodzącą przez dany punkt na okręgu  
11) umie konstruować okrąg styczny do prostej w danym punkcie  
12) umie rozwiązać zadanie konstrukcyjne i rachunkowe związane ze styczną do okręgu  
13) zna pojęcie okręgu wpisanego w wielokąt  
14) umie konstruować okrąg wpisany w trójkąt 
15) umie obliczać pole trójkąta znając, długości jego boków i promień okręgu wpisanego w ten 

trójkąt 
16) umie rozwiązać zadanie konstrukcyjne i rachunkowe związane z okręgiem wpisanym w trójkąt  
17) zna pojęcie wielokąta foremnego  
18) rozumie własności wielokątów foremnych  
19) umie konstruować sześciokąt i ośmiokąt foremny wpisany w okrąg o danym promieniu  
20) umie obliczyć miarę kąta wewnętrznego wielokąta foremnego  
21) umie wskazać wielokąty foremne środkowosymetryczne  
22) umie podać liczbę osi symetrii wielokąta foremnego  
23) umie obliczyć długość promienia okręgu wpisanego w kwadrat o danej długości boku  
24) umie obliczyć długość promienia okręgu opisanego na kwadracie o danej długości boku  
25) umie obliczyć długość promienia, pole lub obwód koła opisanego i wpisanego  
26) w trójkąt równoboczny o danej długości boku 
27) umie wpisać i opisać okrąg na wielokącie foremnym  
28) umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z okręgami wpisanymi i opisanymi na wielokątach 

foremnych  

wyznaczonych przez wierzchołek kąta i punkty styczności  
5) umie rozwiązać zadanie konstrukcyjne i rachunkowe związane ze 

styczną do okręgu  
6) umie konstruować okrąg styczny w danym punkcie do ramion kąta  
7) umie rozwiązać zadanie konstrukcyjne i rachunkowe związane z 

okręgiem wpisanym w trójkąt  
8) umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z okręgiem wpisanym w 

czworokąt  
9) umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z wielokątami 

foremnymi  
10) umie obliczyć długość promienia, pole lub obwód koła opisanego na 

trójkącie równobocznym o danej długości boku lub wpisanego w 
trójkąt równoboczny o danej długości boku  

11) umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z okręgami wpisanymi i 
opisanymi na wielokątach foremnych  

VIII GRANIASTOSŁU
PY 

1) zna pojęcie prostopadłościanu  
2) zna pojęcie graniastosłupa prostego   
3) zna pojęcie graniastosłupa pochyłego    
4) zna pojęcie graniastosłupa prawidłowego   
5) zna budowę graniastosłupa   
6) rozumie sposób tworzenia nazw graniastosłupów   
7) umie wskazać na modelu graniastosłupa prostego krawędzie i ściany prostopadłe oraz równoległe   
8) umie wskazać na rysunku graniastosłupa prostego krawędzie i ściany prostopadłe oraz 

równoległe    
9) umie określić liczbę wierzchołków, krawędzi i ścian graniastosłupa     
10) umie rysować graniastosłup prosty w rzucie równoległym     
11) umie obliczyć sumę długości krawędzi graniastosłupa    
12) zna pojęcie siatki graniastosłupa   
13) zna pojęcie pola powierzchni graniastosłupa   
14) zna wzór na obliczanie pola powierzchni graniastosłupa   
15) rozumie pojęcie pola figury   
16) rozumie sposób obliczania pola powierzchni jako pola siatki    
17) rozumie zasadę kreślenia siatki   
18) umie rozpoznać siatkę graniastosłupa prostego     
19) umie kreślić siatkę graniastosłupa prostego o podstawie trójkąta lub czworokąta   
20) umie kreślić siatkę graniastosłupa prostego o podstawie dowolnego wielokąta      
21) umie obliczyć pole powierzchni graniastosłupa prostego     
22) umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem powierzchni graniastosłupa prostego    
23) zna wzory na obliczanie objętości prostopadłościanu i sześcianu   
24) zna jednostki objętości   
25) rozumie zasady zamiany jednostek objętości    
26) rozumie pojęcie objętości figury   
27) umie zamieniać jednostki objętości     
28) umie obliczyć objętość prostopadłościanu i sześcianu     
29) umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z objętością prostopadłościanu    
30) zna pojęcie wysokości graniastosłupa   
31) zna wzór na obliczanie objętości graniastosłupa   
32) umie obliczyć objętość graniastosłupa     
33) umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z objętością graniastosłupa    
34) zna pojęcie przekątnej ściany graniastosłupa   
35) zna pojęcie przekątnej graniastosłupa    
36) umie wskazać na modelu przekątną ściany bocznej oraz przekątną graniastosłupa     
37) umie rysować w rzucie równoległym graniastosłupa prostego przekątne jego ścian oraz przekątne 

bryły      
38) umie obliczyć długość przekątnej ściany graniastosłupa jako przekątnej prostokąta      

1) umie obliczyć sumę długości krawędzi graniastosłupa      
2) umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z sumą długości 

krawędzi      
3) umie kreślić siatkę graniastosłupa o podstawie dowolnego wielokąta     
4) umie rozpoznać siatkę graniastosłupa      
5) umie obliczyć pole powierzchni graniastosłupa      
6) umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem powierzchni 

graniastosłupa prostego      
7) umie zamieniać jednostki objętości      
8) umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z objętością 

prostopadłościanu      
9) umie obliczyć objętość graniastosłupa      
10) umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z objętością 

graniastosłupa      
11) umie obliczyć długość przekątnej dowolnej ściany graniastosłupa 

oraz długość przekątnej graniastosłupa      
12) umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z długościami 

przekątnych, polem  
13) i objętością graniastosłupa      

1) umie rozwiązać zadanie tekstowe 
związane z objętością 
prostopadłościanu 

2) umie rozwiązać zadanie tekstowe 
związane z długościami przekątnych, 
polem  

3) i objętością graniastosłupa 
4) umie rozwiązać nietypowe zadanie 

związane z rzutem graniastosłupa 

IX OSTROSŁUPY 1) zna pojęcie ostrosłupa   
2) zna pojęcie ostrosłupa prawidłowego   
3) zna pojęcie czworościanu i czworościanu foremnego   
4) zna budowę ostrosłupa   
5) rozumie sposób tworzenia nazw ostrosłupów   
6) zna pojęcie wysokości ostrosłupa   
7) umie określić liczbę wierzchołków, krawędzi i ścian ostrosłupa     
8) umie rysować ostrosłup w rzucie równoległym     
9) umie obliczyć sumę długości krawędzi ostrosłupa    
10) zna pojęcie siatki ostrosłupa   

1) umie obliczyć sumę długości krawędzi ostrosłupa      
2) umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z sumą długości 

krawędzi      
3) umie kreślić siatkę ostrosłupa      
4) umie rozpoznać siatkę ostrosłupa      
5) umie obliczyć pole powierzchni ostrosłupa  
6) umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem powierzchni 

ostrosłupa      
7) umie obliczyć objętość ostrosłupa      
8) umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z objętością ostrosłupa      

1) umie rozwiązać zadanie tekstowe 
związane z długością odcinków, 
polem powierzchni i objętością 
ostrosłupa oraz graniastosłupa      
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11) zna pojęcie pola powierzchni ostrosłupa   
12) zna wzór na obliczanie pola powierzchni ostrosłupa   
13) rozumie pojęcie pola figury   
14) rozumie sposób obliczania pola powierzchni jako pola siatki    
15) rozumie zasadę kreślenia siatki   
16) umie kreślić siatkę ostrosłupa prawidłowego     
17) umie rozpoznać siatkę ostrosłupa     
18) umie obliczyć pole ostrosłupa prawidłowego     
19) umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem powierzchni ostrosłupa    
20) zna wzór na obliczanie objętości ostrosłupa   
21) rozumie pojęcie objętości figury   
22) umie obliczyć objętość ostrosłupa     
23) umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z objętością ostrosłupa    
24) zna pojęcie wysokości ściany bocznej   
25) umie wskazać trójkąt prostokątny, w którym występuje dany lub szukany odcinek     
26) umie stosować twierdzenie Pitagorasa do wyznaczania długości odcinków    

9) umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z objętością ostrosłupa  
10) i graniastosłupa (D – W) 
11) umie stosować twierdzenie Pitagorasa do wyznaczania długości 

odcinków      
12) umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z długością odcinków, 

polem powierzchni i objętością ostrosłupa oraz graniastosłupa      

X STATYSTYKA 1) zna pojęcie diagramu słupkowego i kołowego   
2) zna pojęcie wykresu   
3) rozumie potrzebę korzystania z różnych form prezentacji informacji   
4) umie odczytać informacje z tabeli, wykresu, diagramu     
5) umie ułożyć pytania do prezentowanych danych    
6) zna pojęcia średniej arytmetycznej i mediany   
7) umie obliczyć średnią arytmetyczną     
8) umie obliczyć medianę     
9) umie rozwiązać zadanie tekstowe związane ze średnią    
10) zna pojęcie danych statystycznych   
11) umie zebrać dane statystyczne   
12) umie opracować dane statystyczne    
13) umie prezentować dane statystyczne    

1) zna pojęcie tabeli łodygowo-listkowej      
2) umie odczytać informacje z tabeli łodygowo-listkowej      
3) umie interpretować prezentowane informacje      
4) umie prezentować dane w korzystnej formie      
5) umie obliczyć średnią arytmetyczną      
6) umie obliczyć medianę      
7) umie rozwiązać zadanie tekstowe związane ze średnią arytmetyczną 
8) i medianą  
9) umie opracować dane statystyczne      
10) umie prezentować dane statystyczne      

1) umie rozwiązać zadanie tekstowe 
związane ze średnią arytmetyczną 

2) i medianą 
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OSIĄGNIĘCIA UCZNIA/WYMAGANIA KLASA III Z MATEMATYKI 

 
 

Nr 
DZIAŁU 

DZIAŁ 
PROGRAMU 

TREŚCI 
NAUCZANIA 

OSIĄGNIĘCIA UCZNIA/WYMAGANIA 

podstawowe ponadpodstawowe 
propozycje/ przykłady  

na ocenę celującą 

I OKRES 
I FUNKCJE  rozumie wykres jako sposób prezentacji informacji  

 umie odczytać informacje z wykresu  
 umie interpretować informacje odczytane z wykresu  
 umie odczytać i porównać informacje z kilku wykresów narysowanych w jednym układzie współrzędnych  
 umie interpretować informacje z kilku wykresów narysowanych w jednym układzie współrzędnych  
 zna pojęcie funkcji  
 zna pojęcia: dziedzina, argument, wartość funkcji, zmienna zależna i niezależna  
 zna pojęcie miejsca zerowego  
 rozumie pojęcie przyporządkowania  
 umie przedstawić funkcję za pomocą opisu słownego, wzoru, grafu, wykresu i tabelki  
 umie odczytać wartość funkcji dla danego argumentu lub argument dla danej wartości z tabelki , wykresu  i 

grafu  
 umie wskazać miejsce zerowe funkcji  
 umie na podstawie wykresu funkcji określić jej monotoniczność  
 zna różne sposoby zapisu funkcji określonej danym wzorem  
 rozumie związek między wzorem funkcji a jej wykresem  
 zna etapy rysowania wykresów funkcji  
 umie sprawdzić rachunkowo i na wykresie, czy punkt należy do wykresu funkcji  
 umie na podstawie wzoru wyznaczyć argument dla danej wartości funkcji i odwrotnie  
 umie obliczyć miejsce zerowe funkcji  
 umie odczytać z wykresu miejsce zerowe  
 umie odczytać z wykresu zbiór argumentów, dla których funkcja przyjmuje wartości dodatnie lub ujemne  

 umie interpretować informacje odczytane z wykresu  
 umie interpretować informacje z kilku wykresów narysowanych w jednym 

układzie współrzędnych  
 umie przedstawić funkcję za pomocą opisu słownego, wzoru, grafu, wykresu i 

tabelki  
 umie wskazać miejsce zerowe funkcji  
 umie przedstawić wykres funkcji spełniającej warunki  
 umie podać argumenty, dla których funkcja przyjmuje wartości dodatnie lub 

ujemne  
 umie odczytać z wykresu argumenty, dla których funkcja przyjmuje największą 

lub najmniejszą wartość   
 zna nazwy wykresów niektórych funkcji ( liniowa, parabola)  
 umie wyznaczyć współrzędne punktów przecięcia się wykresu z osiami układu 

współrzędnych  
 umie dopasować wzory do wykresów funkcji  
 umie zastąpić wzorem opis słowny funkcji  
 umie odczytać z wykresu zbiór argumentów, dla których funkcja przyjmuje 

określone wartości   
 umie na podstawie wzoru narysować wykres funkcji  
 potrafi rozwiązać zadania tekstowe związane z wykresem funkcji i jej wzorem 

 rozwiązuje zadania tekstowe dotyczące 
funkcji 
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II BRYŁY  zna pojęcie graniastosłupa, prostopadłościanu i sześcianu oraz ich budowę  
 zna pojęcie graniastosłupa prostego i prawidłowego  
 zna wzory na obliczanie pola powierzchni i objętości graniastosłupa  
 zna pojęcie przekroju graniastosłupa  
 zna jednostki pola i objętości  
 rozumie sposób tworzenia nazw graniastosłupów  
 rozumie zasady zamiany jednostek pola i objętości  
 umie określić ilość wierzchołków, krawędzi i ścian graniastosłupa  
 umie obliczyć sumę długości krawędzi graniastosłupa  
 umie obliczyć pole powierzchni i objętość graniastosłupa, podstawiając do wzoru  
 umie zamieniać jednostki pola i objętości  
 umie rozpoznać siatkę graniastosłupa  
 umie rysować graniastosłup w rzucie równoległym  
 umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z graniastosłupem  
 umie obliczyć długość odcinka w graniastosłupie korzystając z twierdzenia Pitagorasa  
 zna pojęcie ostrosłupa i czworościanu  
 zna pojęcie ostrosłupa prawidłowego i czworościanu foremnego  
 zna budowę ostrosłupa  
 umie określić ilość wierzchołków, krawędzi i ścian ostrosłupa  
 zna wzory na obliczanie pola powierzchni i objętości ostrosłupa  
 zna pojęcie wysokości ostrosłupa  
 rozumie sposób tworzenia nazw ostrosłupów  
 umie obliczyć sumę długości krawędzi ostrosłupa  
 umie obliczyć pole powierzchni i objętość ostrosłupa, podstawiając do wzoru  
 umie rysować ostrosłup w rzucie równoległym  
 umie rozpoznać siatkę ostrosłupa  
 umie obliczyć długość odcinka w ostrosłupie korzystając z twierdzenia Pitagorasa  
 zna pojęcie bryły obrotowej i osi obrotu  
 zna pojęcia: walec, stożek, kula, sfera  
 zna budowę brył obrotowych  
 zna pojęcie przekroju bryły obrotowej  
 zna pojęcie kąta rozwarcia stożka  
 umie rysować bryły obrotowe w rzucie równoległym  
 umie określić rodzaj bryły powstałej w wyniku obrotu danej figury  
 umie określić wymiary bryły powstałej w wyniku obrotu danej figury  
 umie obliczyć pole przekroju osiowego bryły obrotowej   
 zna wzór na objętość i pole powierzchni całkowitej walca  
 rozumie pojęcie walca   
 umie kreślić siatkę walca  
 umie obliczyć pole powierzchni całkowitej lub bocznej walca, podstawiając do wzoru  
 umie obliczyć objętość walca, podstawiając do wzoru  
 umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem powierzchni całkowitej lub objętością walca  
 zna wzór na objętość i pole powierzchni całkowitej stożka  
 rozumie pojęcie stożka  
 umie kreślić siatkę stożka  
 umie obliczyć pole powierzchni całkowitej lub bocznej stożka, podstawiając do wzoru  
 umie obliczyć objętość stożka, podstawiając do wzoru  
 umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem powierzchni całkowitej lub objętością stożka  
 rozumie pojęcie kuli i sfery, wskazuje modele  
 zna wzór na objętość i pole powierzchni całkowitej kuli i sfery  
 umie obliczyć pole powierzchni całkowitej sfery i objętość kuli, znając promień  
 umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem powierzchni lub objętością kuli  

 umie zamieniać jednostki pola i objętości  
 umie rozpoznać siatkę graniastosłupa  
 umie obliczyć długość odcinka w graniastosłupie korzystając  

z twierdzenia Pitagorasa  
 umie obliczyć długość odcinka w graniastosłupie korzystając  

z własności trójkątów prostokątnych o kątach 900, 450, 450 oraz 900, 300, 600  
 umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z graniastosłupem  
 zna pojęcie przekroju ostrosłupa  
 umie zamieniać jednostki pola i objętości  
 umie rozpoznać siatkę ostrosłupa  
 umie obliczyć długość odcinka w ostrosłupie korzystając  

z twierdzenia Pitagorasa  
 umie obliczyć długość odcinka w ostrosłupie korzystając  

z własności trójkątów prostokątnych o kątach 900, 450, 450 oraz 900, 300, 600  
 umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z ostrosłupem  

(R-W) 
 umie określić wymiary bryły powstałej w wyniku obrotu danej figury  
 umie obliczyć pole przekroju osiowego bryły obrotowej  
 umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z bryłami obrotowymi   
 umie stosować twierdzenie Pitagorasa w zadaniach o walcu  
   
 umie stosować własności trójkątów prostokątnych o kątach 900, 450, 450 oraz 

900, 300, 600 w zadaniach o walcu  
 umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem powierzchni całkowitej lub 

objętością walca   
 umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z bryłami złożonymi z walców  
 umie stosować twierdzenie Pitagorasa w zadaniach o stożku  

  
 umie stosować własności trójkątów prostokątnych o kątach 900, 450, 450 oraz 

900, 300, 600 w zadaniach o stożku  
 umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem powierzchni całkowitej lub 

objętością stożka   
 umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z bryłami złożonymi z walców i 

stożków  
 umie rozwiązać zadanie związane ze stożkiem ściętym (W) 
 umie obliczyć pole przekroju kuli o danym promieniu, wykonanego w danej 

odległości od środka   
 umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem powierzchni lub objętością 

kuli  
 umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z zamianą kształtu brył przy stałej 

objętości   
 umie obliczyć pole powierzchni i objętość nietypowej bryły, powstałej w wyniku 

obrotu danej figury wokół osi   

 rozwiązuje zadania tekstowe dotyczące 
brył 
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III FIGURY 
PODOBNE 

 zna pojęcie figur podobnych i skali podobieństwa  
 zna warunki podobieństwa wielokątów  
 rozumie pojęcie figur podobnych i potrafi je rozpoznać  
 rozumie pojęcie skali podobieństwa  
 umie określić skalę podobieństwa  
 umie podać wymiary figury podobnej w danej skali  
 umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z figurami podobnymi  
 zna wzór na stosunek pól figur podobnych  
 umie określić stosunek pól figur podobnych  
 umie obliczyć pole figury podobnej znając skalę podobieństwa  
 umie obliczyć skalę podobieństwa znając pola figur podobnych  
 zna cechę podobieństwa prostokątów  
 zna cechę podobieństwa trójkątów prostokątnych wynikającą ze stosunku długości przyprostokątnych  
 umie rozpoznać prostokąty podobne  
 umie rozpoznać trójkąty prostokątne podobne  
 umie obliczyć długości boków trójkąta podobnego, znając skalę podobieństwa  
 zna cechy podobieństwa trójkątów prostokątnych  
 umie sprawdzić podobieństwo trójkątów prostokątnych o danych bokach  
 umie sprawdzić podobieństwo trójkątów prostokątnych o danym kącie ostrym  

 umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z figurami podobnymi  
 umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z figurami podobnym   
 umie obliczyć pole figury podobnej  
 umie określić stosunek pól figur podobnych  
 umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z polami figur podobnych   
 umie stosować jednokładność do powiększania lub pomniejszania figury w 

podanej skali   
 umie rozpoznać trójkąty prostokątne podobne  
 umie uzasadnić podobieństwo trójkątów prostokątnych   
 umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z prostokątami podobnymi i 

trójkątami prostokątnymi podobnymi   
 zna konstrukcję złotego prostokąta (W) 
 umie określić długości boków trójkąta prostokątnego podobnego, znając skalę 

podobieństwa  
 umie uzasadniać podobieństwo trójkątów prostokątnych  
 umie rozwiązać zadanie tekstowe wykorzystujące cechy trójkątów podobnych  

 rozwiązuje zadania tekstowe dotyczące 
figur podobnych 

 

IV LICZBY I 
WYRAŻENIA 

ALGEBRAICZN
E 

 zna pojęcie notacji wykładniczej  
 zna sposób zaokrąglania liczb  
 rozumie potrzebę zaokrąglania liczb  
 rozumie potrzebę stosowania notacji wykładniczej w praktyce  
 umie oszacować wynik działań  
 umie zaokrąglić liczby do podanego rzędu  
 umie zapisać liczbę w notacji wykładniczej  
 umie porównać liczby przedstawione w różny sposób  
 zna znaki używane do zapisu liczb w systemie rzymskim  
 zna zasady zapisu liczb w systemie rzymskim  
 umie zapisać i odczytać liczby naturalne dodatnie w systemie rzymskim  
 zna pojęcia: liczby naturalnej, liczby całkowitej, liczby wymiernej  
 zna pojęcia: liczby niewymiernej, liczby rzeczywistej  
 zna pojęcia liczby przeciwnej do danej oraz odwrotności danej liczby  
 rozumie różnicę pomiędzy rozwinięciem dziesiętnym liczby wymiernej a niewymiernej  
 umie podać liczbę przeciwną do danej  oraz odwrotność danej liczby  
 umie podać rozwinięcie dziesiętne ułamka zwykłego  
 umie odczytać współrzędną punktu na osi liczbowej oraz zaznaczyć liczbę na osi liczbowej  
 zna pojęcie potęgi o wykładniku: naturalnym ,  całkowitym ujemnym  
 zna pojęcie pierwiastka arytmetycznego II stopnia z liczby nieujemnej i III stopnia z dowolnej liczby  
 umie obliczyć potęgę o wykładniku: naturalnym , całkowitym ujemnym  
 umie obliczyć pierwiastek arytmetyczny II i III stopnia z liczb, które są odpowiednio kwadratami lub 

sześcianami liczb wymiernych  
 umie oszacować wartość wyrażenia zawierającego pierwiastki   
 umie porównać  oraz porządkować  liczby przedstawione w różny sposób  
 zna algorytmy działań na ułamkach  
 zna kolejność wykonywania działań  
 umie wykonać działania łączne na liczbach  
 umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z działaniami na liczbach  
 zna wzory dotyczące potęgowania i pierwiastkowania  
 umie zapisać w postaci jednej potęgi iloczyny i ilorazy potęg o takich samych podstawach  
 umie zapisać w postaci jednej potęgi iloczyny i ilorazy potęg o takich samych wykładnikach  
 umie zapisać w postaci jednej potęgi potęgę potęgi o wykładnikach naturalnych , całkowitych   
 stosuje w obliczeniach notację wykładniczą    
 umie wyłączyć czynnik przed znak pierwiastka   
 umie usunąć niewymierność z mianownika korzystając z własności pierwiastków  
 umie oszacować wartość wyrażenia zawierającego pierwiastki   
 zna pojęcie procentu  
 zna pojęcie promila  
 rozumie potrzebę stosowania procentów w życiu codziennym  
 umie zamienić procent na ułamek i odwrotnie  
 umie obliczyć procent danej liczby  
 umie odczytać dane z diagramu procentowego  
 umie obliczyć liczbę na podstawie danego jej procentu  
 umie obliczyć jakim procentem jednej liczby jest druga liczba  
 umie rozwiązać zadanie związane z procentami  
 zna pojęcie punktu procentowego  
 zna pojęcie inflacji  
 umie obliczyć liczbę większą lub mniejszą o dany procent   
 umie rozwiązać zadanie związane z procentami w kontekście praktycznym   

 umie zapisać liczbę w notacji wykładniczej  
 umie porównać liczby przedstawione na różne sposoby  
 umie rozwiązać zadanie tekstowe dotyczące różnych sposobów zapisywania 

liczb  
 zna inne systemy zapisywania liczb  
 umie zapisać liczby w systemie dwójkowym i nieduże – w     trójkowym  
 umie przedstawić w systemie dziesiątkowym liczbę, którą zapisano w innym 

systemie(dwójkowym, trójkowym)  
 umie zapisać i odczytać w systemie rzymskim liczby większe od 4000  
 umie odczytać współrzędne punktów na osi liczbowej i zaznaczyć liczbę na osi 

liczbowej  
 umie porównać i porządkować liczby przedstawione w różny sposób  
 umie obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych zawierających większą liczbę 

działań  
 umie dokonać porównań, szacując wartości w zadaniach tekstowych  
 umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z działaniami na liczbach  
 umie oszacować wartość wyrażenia zawierającego pierwiastki  
 umie wyłączyć czynnik przed znak pierwiastka  
 umie włączyć czynnik pod znak pierwiastka  
 umie usunąć niewymierność z mianownika korzystając z własności pierwiastków  
 umie obliczyć liczbę na podstawie danego jej procentu  
 umie obliczyć jakim procentem jednej liczby jest druga liczba  
 umie rozwiązać zadanie związane z procentami  
 umie obliczyć liczbę na podstawie jej procentowego wzrostu (obniżki)  
 umie obliczyć wartość liczbową wyrażenia po przekształceniu do postaci 

dogodnej do obliczeń  
 umie przekształcać wyrażenia algebraiczne  
 umie stosować przekształcenia wyrażeń algebraicznych w zadaniach tekstowych  
 umie rozwiązać równanie  
 umie rozwiązać nierówność  
 umie rozwiązać układ liniowy metodą podstawiania lub metodą przeciwnych 

współczynników  
 umie rozwiązać równanie, korzystając z proporcji  
 umie rozwiązać równanie, korzystając z proporcji  
 umie przekształcić wzór  
 umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z zastosowaniem równań lub 

układów równań  

 umie przekształcać wyrażenia algebraiczne 
stosując wzory skróconego mnożenia  

 umie wyłączyć wspólny czynnik przed 
nawias  

 umie usunąć niewymierność z mianownika 
stosując wzory skróconego mnożenia  
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 umie obliczyć o ile procent wzrosła lub zmniejszyła się liczba   
umie obliczyć liczbę na podstawie jej procentowego wzrostu (obniżki)   
 zna pojęcia: wyrażenie algebraiczne, jednomian, suma algebraiczna, wyrazy podobne  
 zna zasadę przeprowadzania redukcji wyrazów podobnych  
 umie budować proste wyrażenia algebraiczne  
 umie redukować wyrazy podobne w sumie algebraicznej  
 umie dodawać i odejmować sumy algebraiczne  
 umie mnożyć jednomiany, sumę algebraiczną przez jednomian  oraz sumy algebraiczne  
 umie obliczyć wartość liczbową wyrażenia bez jego przekształcania  i po przekształceniu do postaci dogodnej 

do obliczeń  
 umie przekształcać wyrażenia algebraiczne  
 umie opisywać  zadania tekstowe za pomocą wyrażeń algebraicznych  
 umie wyłączyć wspólny czynnik przed nawias  
 zna pojęcie równania  
 zna pojęcia równań: równoważnych, tożsamościowych, sprzecznych  
 zna metodę równań równoważnych  
 zna pojęcie układu równań  
 zna pojęcie rozwiązania układu równań  
 zna pojęcia układów: oznaczonych, nieoznaczonych, sprzecznych  
 zna metodę podstawiania  
 zna metodę przeciwnych współczynników  
 rozumie pojęcie rozwiązania równania  
 rozumie pojęcie rozwiązania układu równań  
 umie rozwiązać równanie  
 umie rozwiązać układ równań liniowych metodą podstawiania lub metodą przeciwnych współczynników  
 umie rozpoznać równanie sprzeczne lub tożsamościowe  
 umie rozpoznać układ sprzeczny lub nieoznaczony  
 umie rozwiązać równanie, korzystając z proporcji  
 umie przekształcić wzór  
 umie opisać za pomocą równania lub układu równań zadanie osadzone w kontekście praktycznym   
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II OKRES 

V FIGURY NA 
PŁASZCZYŹNIE 

 zna pojęcie trójkąta  
 zna warunek istnienia trójkąta  
 zna sumę miar kątów wewnętrznych trójkąta  
 zna wzór na pole dowolnego trójkąta  
 zna twierdzenie Pitagorasa i twierdzenie do niego odwrotne  
 zna wzory na obliczanie wysokości i pola trójkąta równobocznego  
 zna zależność między bokami i kątami trójkąta prostokątnego o kątach 900, 450, 450 oraz 900, 300, 600  
 rozumie zasadę klasyfikacji trójkątów  
 rozumie potrzebę stosowania twierdzenia Pitagorasa i twierdzenia do niego odwrotnego  
 umie sprawdzić, czy z odcinków o danych długościach można zbudować trójkąt  
 umie obliczyć miarę trzeciego kąta trójkąta, mając dane dwa pozostałe  
 umie zapisać wzór Pitagorasa dla trójkąta prostokątnego  
 umie obliczyć długość przeciwprostokątnej  i przyprostokątnej na podstawie twierdzenia Pitagorasa  
 umie obliczyć wysokość i pole trójkąta równobocznego o danym boku  
 umie obliczyć pole trójkąta o danej podstawie i wysokości  
 umie obliczyć długość odcinka w układzie współrzędnych  
 umie sprawdzić, czy trójkąt o danych bokach jest prostokątny  
 umie rozwiązać trójkąt prostokątny o kątach 900, 450, 450 oraz 900, 300, 600  
 umie obliczyć pole i obwód trójkąta  
 umie wyznaczyć kąty trójkąta na podstawie danych z rysunku  
 zna definicję prostokąta, kwadratu, trapezu, równoległoboku i  rombu  
 zna wzory na obliczanie pól powierzchni czworokątów  
 zna własności czworokątów  
 rozumie zasadę klasyfikacji czworokątów  
 umie obliczyć pole i obwód czworokąta  
 umie obliczyć pole wielokąta  
 umie wyznaczyć kąty czworokąta na podstawie danych z rysunku  
 zna pojęcie okręgu i koła  
 zna elementy okręgu i koła  
 zna wzór na obliczanie długości okręgu  
 zna wzór na obliczanie pola koła  
 zna pojęcie łuku i  wycinka koła  
 zna wzór na obliczanie długości łuku  
 zna wzór na obliczanie pola wycinka koła  
 zna twierdzenie o kącie wpisanym opartym na półokręgu  
 zna pojęcie stycznej do okręgu  
 rozumie sposób wyznaczenia liczby   
 umie obliczyć długość okręgu znając jego promień lub średnicę  
 umie obliczyć pole koła, znając jego promień lub średnicę  
 umie obliczyć pole koła, znając jego obwód i odwrotnie  
 umie obliczyć długość łuku jako określonej części okręgu  
 umie obliczyć pole wycinka koła jako określonej części koła  
 umie obliczyć długość łuku i pole wycinka koła, znając miarę kąta środkowego  
 umie obliczyć obwód figury ograniczonej łukami i odcinkami  
 umie obliczyć pole figury złożonej z wielokątów i wycinków koła  
 zna pojęcie okręgów rozłącznych, przecinających się i stycznych  
 umie określić wzajemne położenie dwóch okręgów, znając ich promienie i odległość między ich środkami  
 umie obliczyć odległość między środkami okręgów, znając ich promienie i położenie  
 umie rozwiązać zadanie z okręgami w układzie współrzędnych  
 zna pojęcie okręgu opisanego na wielokącie i wpisanego w wielokąt  
 zna pojęcie symetralnej odcinka  
 zna pojęcie dwusiecznej kąta  
 zna pojęcie wielokąta foremnego  
 zna wzór na promień okręgu opisanego i wpisanego w kwadrat, trójkąt równoboczny  

i sześciokąt  
 umie konstruować sześciokąt i ośmiokąt foremny wpisany w okrąg o danym promieniu  

(K-P) 
 umie konstruować symetralną odcinka  
 umie konstruować dwusieczną kąta  
 umie obliczyć miarę kąta wewnętrznego wielokąta foremnego  
 umie obliczyć długości promieni, pola i obwody kół wpisanych i opisanych na kwadracie, trójkącie 

równobocznym i sześciokącie   
 zna pojęcie punktów i figur symetrycznych względem prostej i względem punktu  
 zna pojęcie osi symetrii figury oraz środka symetrii figury  
 rozumie pojęcie osi symetrii figury  i potrafi ją wskazać w prostych przypadkach  
 rozumie pojęcie środka symetrii figury  i potrafi go wskazać w prostych przypadkach  

 umie sprawdzić, czy trójkąt o danych bokach jest prostokątny  
 umie rozwiązać trójkąt prostokątny o kątach 900, 450, 450 oraz 900, 300, 600  
 umie obliczyć pole trójkąta ograniczonego wykresami funkcji liniowych oraz 

osią OX lub OY  
 umie obliczyć pole i obwód trójkąta  
 umie wyznaczyć kąty trójkąta na podstawie danych z rysunku  
 umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z trójkątami  
 umie obliczyć pole czworokąta  
 umie obliczyć pole wielokąta  
 umie wyznaczyć kąty czworokąta na podstawie danych  

z rysunku  
 umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z wielokątami  
 umie obliczyć pole koła, znając jego obwód i odwrotnie  
 umie obliczyć pole odcinka koła  
 umie obliczyć obwód figury ograniczonej łukami i odcinkami  

  
 umie obliczyć pole figury złożonej z wielokątów i wycinków koła  
 umie stosować własność stycznej w obliczaniu miar kątów  
 umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z okręgami i kołami  
 umie określić wzajemne położenie dwóch okręgów, znając ich promienie i 

odległość między ich środkami  
 umie obliczyć odległość między środkami okręgów, znając ich promienie i 

położenie  
 umie rozwiązać zadanie z okręgami w układzie współrzędnych  
 umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z wzajemnym położeniem dwóch 

okręgów  
 umie obliczyć długości promieni, pola i obwody kół wpisanych  

i opisanych na kwadracie, trójkącie równobocznym  
i sześciokącie   

 umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z okręgami opisanymi i wpisanymi w 
wielokąty foremne  

 umie wskazywać osie i środki symetrii figur złożonych  
 umie budować figury posiadające środek symetrii i nie posiadające osi symetrii  
 umie budować figury o określonej ilości osi symetrii  
 umie podać współrzędne punktów symetrycznych względem prostych postaci 

y=a, x=a   

 rozwiązuje zadania tekstowe dotyczące 
figur na płaszczyźnie 

 



 18

 umie znajdować punkty symetryczne do danych względem prostej i względem punktu  
 umie rysować figury w symetrii osiowej, gdy figura i oś nie mają punktów wspólnych ,  

lub mają punkty wspólne  
 umie rysować figury w symetrii środkowej, gdy środek symetrii nie należy do figury   

lub należy do figury  
 umie określić własności punktów symetrycznych  
 umie znajdować punkty i figury symetryczne względem osi oraz początku układu współrzędnych  
 umie budować figury posiadające oś symetrii i nie posiadające środka symetrii  
 umie budować figury o określonej ilości osi symetrii  

VI MATEMATYKA 
W 

ZASTOSOWANI
ACH 

 zna pojęcie jednostki  
 rozumie zasadę zamiany jednostek  
 umie posługiwać się jednostkami miary  
 umie zamieniać jednostki stosowane w praktyce  
 umie zamieniać jednostki nietypowe (P-D) 
 umie wykonać obliczenia w sytuacjach praktycznych, stosując zamianę jednostek (P-D) 
 umie odczytać informacje przedstawione w formie tekstu, tabeli, schematu  
 umie selekcjonować informacje  
 umie porównać informacje  
 umie analizować informacje  
 umie przetwarzać informacje  
 umie interpretować informacje  
 umie wykorzystać informacje w praktyce  
 zna pojęcie diagramu  
 rozumie pojęcie diagramu  
 umie odczytać informacje przedstawione na diagramie  
 umie selekcjonować informacje  
 umie porównać informacje  
 umie analizować informacje  
 umie przetwarzać informacje  
 umie interpretować informacje  
 umie wykorzystać informacje w praktyce  
 zna pojęcie mapy  
 zna pojęcie skali mapy  
 rozumie pojęcie skali mapy  
 umie ustalić skalę mapy  
 umie ustalić odległości na mapie o danej skali  
 umie określić na podstawie poziomic wysokość szczytu  
 umie na podstawie poziomic określić kształt góry   
 umie ustalić odległość wzdłuż stoku  
 zna pojęcie oprocentowania  
 zna pojęcia: cena netto, cena brutto  
 rozumie pojęcie podatku  
 rozumie pojęcie podatku VAT  
 umie obliczyć wartość podatku VAT oraz cenę brutto dla danej stawki VAT  
 umie obliczyć podatek od wynagrodzenia  
 umie obliczyć cenę netto znając cenę brutto oraz VAT  
 zna pojęcie oprocentowania  
 rozumie pojęcie oprocentowania  
 umie obliczyć stan konta po roku czasu znając oprocentowanie  
 umie wykonać obliczenia w różnych sytuacjach praktycznych, operuje procentami  
 umie obliczyć stan konta po kilku latach  
 umie obliczyć oprocentowanie, znając otrzymaną po roku kwotę i odsetki  
 umie porównać lokaty bankowe  
 zna zależność między prędkością, drogą i czasem  
 umie obliczyć prędkość, drogę lub czas, mając dwie pozostałe wielkości  
 umie zamienić jednostki prędkości   
 umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z prędkością, drogą i czasem  
 umie przekształcić wzór  
 umie obliczyć o jaki procent zmienia się dana wielkość fizyczna  
 umie rozwiązać zadanie dotyczące: 
-zmian długości, objętości, ciśnienia pod wpływem temperatury  
-zamiany jednostek temperatury   
-gęstości  
-cząsteczek, pierwiastków i atomów   
-roztworów  

 umie zamieniać jednostki stosowane w praktyce  
 umie zamieniać jednostki nietypowe  
 umie wykonać obliczenia w sytuacjach praktycznych, stosując zamianę jednostek  
 umie porównać informacje  
 umie analizować informacje  
 umie przetwarzać informacje  
 umie interpretować informacje  
 umie wykorzystać informacje w praktyce  
 umie porównać informacje  
 umie analizować informacje  
 umie przetwarzać informacje  
 umie interpretować informacje  
 umie wykorzystać informacje w praktyce  
 umie ustalić odległość wzdłuż stoku  
 umie określić azymut  
 na podstawie poziomic umie określić nachylenie  
 umie obliczyć lokalny czas w różnych miejscach na kuli ziemskiej  
 umie podać długość geograficzną dla miejsc na Ziemi mających określony czas  
 umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z mapą   
 umie wykonać obliczenia w różnych sytuacjach praktycznych, operuje 

procentami  
 umie obliczyć VAT przed obniżką znając cenę brutto po obniżce o dany procent  
 umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z obliczaniem różnych podatków  
 umie wykonać obliczenia w różnych sytuacjach praktycznych, operuje 

procentami  
 umie obliczyć stan konta po kilku latach  
 umie porównać lokaty bankowe   
 umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z oprocentowaniem  
 umie obliczyć prędkość, drogę lub czas, mając dwie pozostałe wielkości z 

zamianą jednostek  
 umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z prędkością, drogą i czasem na 

bazie wykresu   
 umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z prędkością, drogą i czasem  
 umie przekształcić wzór  
 umie sporządzić wykres wielkości podanych w tabeli oraz odczytać z niego 

potrzebne informacje  
 umie rozwiązać zadanie dotyczące: 
-zmian długości, objętości, ciśnienia pod wpływem temperatury  
-zamiany jednostek temperatury   
-gęstości   
-cząsteczek, pierwiastków i atomów  
-roztworów  

 rozwiązuje zadania tekstowe dotyczące 
matematyki w zastosowaniach 
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1. KRYTERIA OCENY I METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA 

1) Kryteria oceny śródrocznej/rocznej: 
1.  Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który posiada wiadomości i umiejętności wykraczające 
poza wymagania programowe, wykorzystuje treści i wiadomości powiązane ze sobą, rozumie 
zgodne z nauką uogólnienia i związki między nimi, oraz wyjaśnia zjawiska bez jakiejkolwiek 
pomocy z zewnątrz, samodzielnie i sprawnie posługuje się wiedzą do celów teoretycznych 
i praktycznych, przekazując wiadomości stosuje poprawny język, styl, swobodnie posługuje się 
terminologią naukową, jego wypowiedź cechuje wysoki stopień spójności, z powodu 
szczególnych predyspozycji lub wytężonej pracy osiąga wyniki znacznie wykraczające poza 
sformułowane wymagania, uczestniczy w kołach zainteresowań, reprezentuje szkołę konkursach. 
2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który wyczerpująco opanował cały materiał 
programowy, posiada wiadomości powiązane ze sobą w logiczny układ, właściwie rozumie 
uogólnienia i związki między nimi oraz wyjaśnia zjawiska bez pomocy nauczyciela, 
samodzielnie, umiejętnie wykorzystuje wiadomości w teorii i praktyce, stosuje poprawny język, 
styl, poprawnie posługuje się terminologią naukową, jego wypowiedź cechuje spójność 
i zgodność z wymaganiami poszczególnych przedmiotów nauczania. 
3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował materiał programowy, posiada wiadomości 
powiązane związkami logicznymi, poprawnie rozumie uogólnienia i związki między nimi oraz 
wyjaśnia zjawiska wspomagany przez nauczyciela, stosuje wiedzę w sytuacjach teoretycznych 
i praktycznych pod kierunkiem nauczyciela, w swojej wypowiedzi nie popełnia błędów 
językowych, może popełnić nieliczne usterki stylistyczne, podstawowe pojęcia i prawa ujmuje 
w terminach naukowych. 
4. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował ograniczony do treści podstawowych 
z danego przedmiotu zakres materiału programowego, jego podstawowe wiadomości są 
połączone związkami logicznymi, poprawnie rozumie większość podstawowych uogólnień oraz 
wyjaśnia ważniejsze zjawiska z pomocą nauczyciela, stosuje wiadomości do celów praktycznych 
i teoretycznych przy pomocy nauczyciela, popełnia niewielkie i nieliczne błędy językowe, 
definicje i terminy naukowe wyjaśnia językiem potocznym. 
5. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który wykazuje liczne braki w opanowaniu 
podstawowego materiału programowego, posiada wiadomości luźno zestawione, nie rozumie 
podstawowych uogólnień, nie potrafi wyjaśnić zjawisk, nie umie stosować wiedzy bez pomocy 
nauczyciela, popełnia liczne błędy językowe, jego styl wypowiedzi jest nieporadny, 
ma trudności w wysławianiu się. 
6. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który wykazuje brak wiadomości i umiejętności 
programowych z zakresu podstawowego, nie rozumie uogólnień oraz nie potrafi wyjaśnić 
zjawisk, popełnia liczne błędy językowe i merytoryczne, ma duże trudności w wypowiadaniu 
się, mimo zastosowanych środków zaradczych nie wywiązuje się z obowiązków. 

2) Stosowane formy oceniania to: odpowiedź ustna, pisemny sprawdzian wiadomości 
i umiejętności, kartkówka, egzamin próbny, praca zespołowa, stosowanie wiedzy 
w praktyce, twórcze myślenie, prezentacja, opracowanie i wykonanie pomocy 
dydaktycznych, przygotowanie do lekcji, aktywność na lekcjach, praca domowa, 
prowadzenie zeszytu, praca pozalekcyjna (np.: udział w konkursach, aktywność w kołach 
zainteresowań) 

3) Ocenianie bieżące: 
a) Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz 

przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających 
w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz 
jak powinien dalej się uczyć. 

b) Sprawdzanie osiągnięć uczniów uwzględnia specyfikę zajęć edukacyjnych i odbywa 
się w formach zapewniających rzetelność rozpoznania poziomu osiągnięć ucznia. 
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c) Oceny bieżące muszą być wystawiane za różne, zależne od specyfiki przedmiotu 
formy aktywności ucznia, nauczyciel musi stosować różnorodne metody sprawdzania 
wiadomości ucznia. 

d) Przedmiotem oceny bieżącej ucznia są: 
- wiadomości egzekwowane w czasie odpowiedzi ustnych, sprawdzianów 
jednogodzinnych lub dwugodzinnych, kartkówek, testów śródrocznych i rocznych, 
egzaminów próbnych, prac domowych, ćwiczeń i zadań wykonywanych na lekcji, 
- umiejętności stosowania wiedzy w praktyce, twórczego myślenia, korzystania 
z różnych źródeł informacji, posługiwania się technologią informacyjną, 
prezentowania pracy grupy, prezentacji własnego punktu widzenia,  
- uczestnictwo w zajęciach, a w tym: sumienność, systematyczność, współpraca 
w grupie, aktywność i udział w wykonywaniu zadań na lekcji, przygotowanie do lekcji 
(przynoszenie pomocy naukowych), samodzielność wykonywanej pracy, dokładność, 
jakość wykonywanych prac, pomysłowość i inwencja twórcza, nowatorstwo, 
zaangażowanie oraz wkład pracy, estetyka pracy, poprawność stosowanych 
rozwiązań, postępy ucznia, kreatywność w sytuacjach nowych, prowadzenie zeszytu 
przedmiotowego (systematyczność i poprawność zapisu, odrabianie zadań domowych, 
estetyka), 
- aktywność pozalekcyjna, a w tym: udział i osiągane lokaty w konkursach 
dodatkowe prace związane z przedmiotem, np. przygotowanie referatu, folderu, 
wykonanie pomocy naukowej, dodatkowych materiałów do lekcji i drobnych pomocy 
dydaktycznych, wykonanie pracy długoterminowej (obowiązkowej lub dla chętnych), 
udział w projektach edukacyjnych, prezentowanie efektów rozwoju własnych 
zdolności i zainteresowań, działania wiążące się z programem nauczania, jak 
i wykraczające poza program lekcji np.: przygotowanie materiału do nowej lekcji, 
zorganizowanie wystawy, konkursu, itp. 

4) Ocenianie odpowiedzi ustnej: 
1. Przy ocenianiu odpowiedzi ustnych zwraca się uwagę na: 
1) formę: zdania krótkie, proste, myśli chronologicznie ułożone, uporządkowane, 

płynność w przechodzeniu z myśli do myśli, przejrzystość, 
2) język: zrozumiały i komunikatywny, żywy i barwny, bez błędów gramatycznych, 
3) argumentację: logiczna i jasna, argumenty wiarygodne odwołujące się do innych 

przykładów i źródeł, 
4) sposoby prezentacji: głos pewny, wyraźny, kontakt wzrokowy ze słuchaczem, 

zwrócenie uwagi na reakcję słuchaczy, oszczędna gestykulacja i mimika, postawa 
swobodna, ale wyrażająca szacunek dla słuchacza, dobra dykcja, intonacja, wymowa 
(z wyjątkiem dzieci z deficytami wymowy, słuchu), wyważone tempo mówienia, 
podkreślanie w wypowiedzi tego na co należy zwrócić szczególną uwagę, 
samodzielność odpowiedzi, zgodność z tematem. 

2. Przyjmuje się następujące kryteria oceny wypowiedzi ustnej:  
1) ocena celująca: Odpowiedź ucznia wskazuje na szczególne zainteresowanie 

przedmiotem, wykracza poza obowiązujące treści, zawiera pojęcia i fakty zaczerpnięte 
z literatury popularno-naukowej. Uczeń wypowiada własne przemyślane oceny 
i opinie. 

2) ocena bardzo dobra: Odpowiedź ucznia jest wyczerpująca pod względem 
merytorycznym, swobodnie operuje pojęciami, dostrzega związki przyczynowo- 
skutkowe, wyciąga wnioski, dokonuje samodzielnej oceny, wyczerpuje zagadnienie, 
używa poprawnego języka. 

3) ocena dobra: Uczeń wypowiada się samodzielnie, zna większość wymaganych treści, 
używa poprawnego języka. Błędy merytoryczne są nieliczne, drugorzędne z punktu 
widzenia tematu.  
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4) ocena dostateczna: Uczeń zna najważniejsze fakty i potrafi je zinterpretować. 
Nauczyciel ukierunkowuje jego wypowiedź. W wypowiedzi mogą wystąpić błędy 
rzeczowe i językowe. Nie wyczerpuje zagadnienia. 

5) ocena dopuszczająca: Uczeń posiada elementarną wiedzę z przedmiotu. Podczas 
wypowiedzi popełnia błędy językowe, które jednak nie zaburzają rozumienia sensu 
jego wypowiedzi. Przy pomocy nauczyciela udziela odpowiedzi. 

6) ocena niedostateczna: Uczeń nie potrafi się wypowiedzieć, nie zna zakresu 
wymaganych treści, pomimo pomocy nauczyciela wypowiada się nie na temat. 

3. Odmowa odpowiedzi ustnej przez ucznia jest równoznaczna z wystawieniem mu 
oceny niedostatecznej. 

5) Kartkówki: 
1. Kartkówka jest formą bieżącej kontroli wiadomości, obejmującą zakres treściowy 
od jednego do trzech ostatnich tematów. Czas przeznaczony na kartkówkę nie może 
przekraczać 1/3 lekcji. 
2. Nauczyciele mają prawo do stosowania formy kartkówki w dowolny sposób, bez 
uprzedzenia o niej uczniów, gdyż niczym nie różni się ta forma kontroli wiadomości 
od innych form bieżącego kontrolowania, przygotowania się uczniów do zajęć, 
3. Ucieczka z kartkówki przez ucznia traktowana jest jako odmowa odpowiedzi w formie 
pisemnej i równoznaczna z wystawieniem mu oceny niedostatecznej. 

6) Sprawdziany pisemne: 
1. Oceniając wypowiedzi pisemne (zadania otwarte) należy brać pod uwagę: 
1) zaprezentowaną wiedzę, 
2) samodzielność i oryginalność ujęcia, 
3) umiejętność wnioskowania i uogólniania, 
4) styl  
5) estetykę pracy, 
2. W przypadku oceny wypowiedzi pisemnej stosuje się następujące kryteria: 
1) ocena celująca: Praca w pełni wyczerpuje temat. Zawiera treści wykraczające poza 
obowiązkowy zakres wiedzy. Uczeń sprawnie posługuje się terminami i pojęciami 
właściwymi dla przedmiotu. Formułuje własne opinie na temat omawianych zagadnień. 
Uzasadnia swoje sądy. Treść jest logicznie uporządkowana, spójna. Tekst nienaganny 
pod względem językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym. Przejrzysta kompozycja 
graficzna, czytelne pismo (w pracy domowej dopuszcza się wydruk komputerowy), 
wysoka estetyka pracy. Praca samodzielna.  
2) ocena bardzo dobra: Temat właściwie rozwinięty. Przemyślany dobór i selekcja 
materiału rzeczowego z obowiązującego zakresu wiedzy. Uczeń wykazuje się 
znajomością i trafnym stosowaniem pojęć i terminów właściwych dla tematu. Prezentuje 
swoją opinię na dany temat. Treść jest logicznie uporządkowana, spójna. Tekst poprawny 
pod względem językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym (dopuszczalne pojedyncze 
uchybienia). Przejrzysta kompozycja graficzna, czytelne pismo  
3) ocena dobra: Uczeń wykazuje się znajomością tematu, wystarczająco go rozwija. 
Wykazuje się wystarczającą znajomością pojęć i terminów dla omówienia tematu. 
Widoczny logiczny porządek treści. Uczeń dba o estetykę pracy. Praca poprawna pod 
względem językowym, ortograficzny i interpunkcyjnym (dopuszczalne nieliczne usterki 
językowe, drobne błędy ortograficzne i interpunkcyjne. 
4) ocena dostateczna: Uczeń zrozumiał temat, wykazał się zadowalającą znajomością 
materiału rzeczowego, ale jego dobór jest zbyt ograniczony (dopuszczalne nieścisłości 
rzeczowe), a analiza powierzchowna. Uczeń stara się zachować pewien logiczny porządek 
treści. Praca komunikatywna, ale zawierająca błędy językowe oraz ortograficzne 
i interpunkcyjne. Pismo czytelne. 
5) ocena dopuszczająca: Uczeń nie w pełni zrozumiał temat, częściowo go rozwija, 
nie zawsze trafnie dobiera materiał rzeczowy i nieumiejętnie go wykorzystuje, występuje 
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brak logicznego uporządkowania tekstu, brak akapitów, niestaranne pismo, liczne 
skreślenia i poprawki. 
6) ocena niedostateczna: Uczeń nie rozumie tematu i pisze pracę nie na temat lub uczeń 
częściowo zrozumiał temat, ale rażąca jest nieznajomość materiału rzeczowego, myli 
pojęcia, treść jest chaotyczna, pismo niestaranne, miejscami nieczytelne, praca 
nieestetyczna. 
3. Przy zastosowaniu punktacji w czasie oceniania pracy pisemnej stosuje się następującą 
skalę procentową:  
100% p.           – cel 
99% - 90% p.  – bdb 
89% - 75% p.  – db 
74% - 51% p.  - dst 
50% - 30% p.  – dop 
29% p. i mniej – ndst 
4. Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów mających obniżone kryteria oceniania 
nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę: 
100%  - 90p.   – cel 
89% - 71% p.  – bdb 
70% - 55% p.  – db 
54% - 40% p.  - dst 
39% - 20% p.  – dop 
19% p. i mniej – ndst 
5. Ucieczka ze sprawdzianu przez ucznia traktowana jest jako odmowa odpowiedzi 
w formie pisemnej i równoznaczna z wystawieniem mu oceny niedostatecznej.    
6. Za zgodą nauczyciela na sprawdzianie uczniowie mogą korzystać ze wskazanych przez 
nauczyciela pomocy naukowych. 
 

    7) Pisemna praca domowa:  
Pisemna praca domowa powinna podlegać ocenie w aspektach: 
1) kompletności treści, 
2) logiki wywodu, 
3) staranności językowej, 
4) staranności wykonania, 
5) korzystania z różnych źródeł wiedzy, 
6) zgodności z tematem. 
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KODEKS PRZEDMIOTOWY:  
1. Na początku roku szkolnego wychowawca klasy informuje uczniów o zasadach zachowania się 
w czasie lekcji. 
2. Po dzwonku na lekcje, uczniowie ustawiają się przed klasą w dwóch rzędach (w jednym 
dziewczęta, w drugim chłopcy). 
3. Po otworzeniu drzwi sali lekcyjnej przez nauczyciela, do klasy wchodzą dziewczęta, 
a następnie chłopcy. 
4. Plecaki (torby) ze względów bezpieczeństwa oraz estetyki uczniowie powinni umieszczać pod 
ławką. 
5. Po wejściu do klasy uczniowie ustawiają się przy ławkach (przydzielonych przez nauczyciela 
na początku roku szkolnego) i witają nauczyciela w pozycji stojącej, po czym siadają w ławkach. 
6. W razie potrzeby dyżurny przygotowuje tablicę – wyciera ją, płucze gąbkę. 
7. Nauczyciel sprawdza listę obecności uczniów. Wyczytany uczeń w tym czasie potwierdza 
swoją obecność słowem „jestem”. 
8. W czasie odczytania przez nauczyciela listy obecności, uczniowie unosząc rękę do góry 
i wstając z miejsca, zgłaszają nauczycielowi wszelkie problemy związane ze swoim 
przygotowaniem do lekcji lub nie przygotowanie się do lekcji. 
9. Uczniowie dbają o mienie szkoły. Na początku lekcji zgłaszają nauczycielowi wszelkie 
zniszczenia w sprzęcie szkolnym, gdy tego nie zrobią ponoszą odpowiedzialność  za jego 
zniszczenie. 
10. Nauczyciel odnajduje osoby, które mogłyby dokonać zniszczenia i zgłasza ten fakt 
do wychowawcy lub nauczycielowi mającemu poprzednią lekcję w danej sali. 
11. Wychowawca lub nauczyciel klasy, która dokonała zniszczenia informuje dyrekcję 
o zaistniałej szkodzie oraz o sprawcy zdarzenia. Dyrekcja ustala sposób usunięcia (naprawy) 
szkody. 
12. W czasie lekcji uczniowie, chęć zabrania głosu zgłaszają przez podniesienie ręki do góry. 
13. Uczniowie odpowiadają na siedząco.  
14. W przypadku, gdy do sali lekcyjnej wchodzi inna osoba dorosła, uczniowie wstają z miejsc. 
15. Z pomocy dydaktycznych uczniowie korzystają tylko na polecenie nauczyciela. 
16. Pomoce dydaktyczne rozdaje dyżurny na początku lekcji lub w jej trakcie na polecenie 
nauczyciela. 
17. Wstając z miejsca uczniowie przesuwają krzesło jednocześnie je unosząc. 
18. Podczas lekcji uczniowie zachowują spokój i stosują się do poleceń nauczyciela. 
19. Uczniowie nie wychodzą podczas zajęć lekcyjnych z sali lekcyjnej. 
20. W sali lekcyjnej uczniowie mogą przebywać tylko w obecności nauczyciela. 
21. Podczas zajęć lekcyjnych uczniowie nie spożywają posiłków, nie żują gumy. 
22. Po zakończonej lekcji uczniowie pozostawiają po sobie porządek, podsuwają krzesła 
do stolików, śmieci wyrzucają do kosza, dyżurni sprzątają pomoce naukowe i ścierają tablicę. 
23. Na polecenie nauczyciela, po zakończeniu zajęć lekcyjnych danego dnia w sali lekcyjnej, 
uczniowie zakładają krzesła na stoliki. 
24. Uczniowie opuszczają salę lekcyjną powoli i spokojnie, za zgodą nauczyciela. 
25. Nie przestrzeganie przez ucznia zasad zachowania się, wpływa na ocenę jego zachowania. 
26. Spóźnienie ucznia: 

1) za spóźnienie ucznia uważa się jego przybycie do sali lekcyjnej do 15 minut po dzwonku 
na lekcję, po dłuższym czasie jest uważane za nieobecność, 

2) uczeń spóźniony, po wejściu do sali lekcyjnej wyjaśnia przyczynę spóźnienia, 
3) nauczyciel na bieżąco odznacza spóźnienie ucznia w dzienniku elektronicznym, 
4) uczniowie przybywający do sali lekcyjnej później niż 15 minut, są zobowiązani 

uczestniczyć w dalszej części lekcji oraz brać w niej czynny udział (mimo zaznaczonej 
nieobecności), 

5) nagminne przypadki spóźnień na dany przedmiot, mają wpływ na ocenę zachowania 


	



