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WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE VI 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

Dział 1. Liczby naturalne i ułamki 

Zna: nazwy działan� ; algorytm mnoz�enia i dzielenia ułamko� w dziesiętnych przez 10, 100, 

1000, ...; kolejnos�c� wykonywania działan� ; pojęcie potęgi; algorytm czterech działan�  

pisemnych; zasadę skracania i rozszerzania ułamko� w; pojęcie ułamka nieskracalnego; pojęcie

ułamka jako: ilorazu dwo� ch liczb naturalnych, częs�ci całos�ci; algorytm zamiany liczby 

mieszanej na ułamek niewłas�ciwy i odwrotnie; algorytm czterech działan�  na ułamkach; 

zasadę zamiany ułamka zwykłego na ułamek dziesiętny metodą rozszerzania lub skracania 

ułamka; zasadę zamiany ułamka dziesiętnego na ułamek zwykły. 

Rozumie: potrzebę stosowania działan�  pamięciowych; związek potęgi z iloczynem; potrzebę 

stosowania działan�  pisemnych; zasadę skracania i rozszerzania ułamko� w zwykłych; pojęcie 

ułamka jako: ilorazu dwo� ch liczb naturalnych, częs�ci całos�ci; zasadę zamiany ułamka 

zwykłego na ułamek dziesiętny metodą rozszerzania lub skracania ułamka. 

Umie w sytuacjach typowych: zaznaczyc� i odczytac� na osi liczbowej liczbę naturalną; 

pamięciowo dodawac� i odejmowac�: ułamki dziesiętne o jednakowej liczbie cyfr po przecinku, 

dwucyfrowe liczby dziesiętne; mnoz�yc� i dzielic� w pamięci ułamki dziesiętne w ramach 

tabliczki mnoz�enia; obliczyc� kwadrat i szes�cian: liczby naturalnej, ułamka dziesiętnego; 

pisemnie wykonywac� kaz�de z czterech działan�  na ułamkach dziesiętnych; obliczyc� kwadrat i 

szes�cian ułamka dziesiętnego; zapisac� iloczyny w postaci potęgi; zaznaczyc� i odczytac� ułamek

na osi liczbowej; wyciągac� całos�ci z ułamko� w niewłas�ciwych oraz zamieniac� liczby mieszane 

na ułamki niewłas�ciwe; dodawac�, odejmowac�, mnoz�yc� i dzielic� ułamki zwykłe; podnosic� do 

kwadratu i szes�cianu ułamki włas�ciwe; obliczyc� ułamek z liczby naturalnej; zamienic� ułamek 

zwykły na ułamek dziesiętny i odwrotnie; zaznaczyc� i odczytac� ułamki zwykłe i dziesiętne na 

osi liczbowej. 

Dział 2. Figury na płaszczyz�nie 

Zna: pojęcia: prosta, po� łprosta, odcinek, koło i okrąg; wzajemne połoz�enie prostych i 

odcinko� w; elementy koła i okręgu; zalez�nos�c� miedzy długos�cią promienia i s�rednicy; rodzaje 

tro� jkąto� w; nazwy boko� w w tro� jkącie ro� wnoramiennym; nazwy boko� w w tro� jkącie 

prostokątnym; nazwy czworokąto� w; własnos�ci czworokąto� w; definicję przekątnej, obwodu 

wielokąta; zalez�nos�c� miedzy liczbą boko� w, wierzchołko� w i kato� w w wielokącie; pojęcie koła; 

pojęcie wierzchołka i ramion kąta; podział kato� w ze względu na miarę̨ – prosty, ostry, 

rozwarty; podział kato� w ze względu na połoz�enie – przyległe, wierzchołkowe; zapis 

symboliczny kąta i jego miary; sumę miar kato� w wewnętrznych tro� jkąta; sumę miar kato� w 

wewnętrznych czworokąta. 



Wymagania edukacyjne, klasa VI
Szkoła Podstawowa im. Jana Długosza w Piekarach

Rozumie: ro� z�nicę miedzy kołem i okręgiem, prostą i odcinkiem, prostą i po� łprostą; 

koniecznos�c� stosowania odpowiednich przyrządo� w do rysowania figur geometrycznych; 

pochodzenie nazw poszczego� lnych rodzajo� w tro� jkąto� w; związki miarowe poszczego� lnych 

rodzajo� w kąto� w. 

Umie w sytuacjach typowych: narysowac� za pomocą ekierki i linijki proste i odcinki 

prostopadłe oraz proste i odcinki ro� wnoległe; wskazac� poszczego� lne elementy w okręgu i 

kole; kres�lic� okrąg i koło o danym promieniu lub s�rednicy; narysowac� poszczego� lne rodzaje 

tro� jkąto� w; narysowac� tro� jkąt w skali; obliczyc� obwo� d tro� jkąta, czworokąta; wskazac� na 

rysunku wielokąt o okres�lonych cechach; narysowac� czworokąt, mając informacje o bokach; 

zmierzyc� kąt; narysowac� kąt o okres�lonej mierze; rozro� z�niac� i nazywac� poszczego� lne rodzaje 

kato� w; obliczyc� brakujące miary kąto� w tro� jkąta. 

Dział 3. Liczby na co dzien�  

Zna: jednostki czasu; jednostki długos�ci; jednostki masy; pojęcie skali i planu; funkcje 

poszczego� lnych klawiszy kalkulatora. 

Rozumie: potrzebę stosowania ro� z�norodnych jednostek długos�ci i masy; potrzebę stosowania

odpowiedniej skali na mapach i planach; korzys�ci płynące z umiejętnos�ci stosowania 

kalkulatora do obliczen� ; znaczenie podstawowych symboli występujących w instrukcjach i 

opisach: diagramo� w, schemato� w, innych rysunko� w. 

Umie w sytuacjach typowych: obliczyc� upływ czasu miedzy wydarzeniami; porządkowac� 

wydarzenia w kolejnos�ci chronologicznej; zamienic� jednostki czasu; wykonac� obliczenia 

dotyczące długos�ci; wykonac� obliczenia dotyczące masy; zamienic� jednostki długos�ci i masy; 

obliczyc� skalę; obliczyc� długos�ci odcinko� w w skali lub w rzeczywistos�ci; wykonac� obliczenia 

za pomocą kalkulatora; odczytac� dane z tabel, diagramu; odpowiedziec� na pytanie dotyczące 

znalezionych danych z tabel, diagramu; odczytac� dane z wykresu; odpowiedziec� na pytanie 

dotyczące znalezionych danych na wykresie. 

Dział 4. Prędkos�c�, droga, czas 

Umie w sytuacjach typowych: na podstawie podanej prędkos�ci wyznaczyc� długos�c� drogi 

przebytej w jednostce czasu; obliczyc� drogę, znając stałą prędkos�c� i czas; poro� wnac� prędkos�ci

dwo� ch ciał, kto� re przebyły jednakowe drogi w roz�nych czasach; obliczyc� prędkos�c� w ruchu 

jednostajnym, znając drogę i czas. 

Zna: jednostki prędkos�ci. 

Dział 5. Pola wielokąto� w 

Zna: jednostki miary pola; wzory na obliczanie pola prostokąta i kwadratu; wzory na 

obliczanie pola ro� wnoległoboku i rombu; wzo� r na obliczanie pola tro� jkąta; wzo� r na obliczanie

pola trapezu. 
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Rozumie: pojęcie miary pola jako liczby kwadrato� w jednostkowych; zalez�nos�c� doboru wzoru 

na obliczanie pola rombu od danych. 

Umie w sytuacjach typowych: obliczyc� pole prostokąta i kwadratu; obliczyc� bok prostokąta 

znając jego pole i długos�c� drugiego boku; obliczyc� pole ro� wnoległoboku o danej wysokos�ci i 

podstawie; obliczyc� pole rombu o danych przekątnych; obliczyc� pole narysowanego 

ro� wnoległoboku; obliczyc� pole tro� jkąta o danej wysokos�ci i podstawie; obliczyc� pole 

narysowanego tro� jkąta; obliczyc� pole trapezu, mając dane długos�ci podstaw i wysokos�c�; 

obliczyc� pole narysowanego trapezu. 

Dział 6. Procenty

Zna: pojęcie procentu; algorytm zamiany ułamko� w na procenty; pojęcie diagramu. 

Rozumie: potrzebę stosowania procento� w w z�yciu codziennym; korzys�ci płynące z 

umiejętnos�ci stosowania kalkulatora do obliczen� ; pojęcie procentu liczby jako jej częs�ci. 

Umie w sytuacjach typowych: okres�lic� w procentach, jaką czes�c� figury zacieniowano; 

zamienic� procent na ułamek; opisywac� w procentach częs�ci skon� czonych zbioro� w (takz�e przy

uz�yciu kalkulatora); zamienic� ułamek na procent (takz�e przy uz�yciu kalkulatora); odczytac� 

dane z diagramu; odpowiedziec� na pytanie dotyczące znalezionych danych; przedstawic� dane

w postaci diagramu słupkowego; obliczyc� procent liczby naturalnej. 

Dział 7. Liczby dodatnie i liczby ujemne 

Zna: pojęcie liczby ujemnej; pojęcie liczb przeciwnych; zasadę dodawania liczb o 

jednakowych znakach; zasadę dodawania liczb o roz�nych znakach; zasadę ustalania znaku 

iloczynu i ilorazu. 

Rozumie: rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne; zasadę dodawania liczb o 

jednakowych znakach; zasadę dodawania liczb o roz�nych znakach. 

Umie w sytuacjach typowych: zaznaczyc� i odczytac� liczbę ujemną na osi liczbowej; wymienic� 

kilka liczb większych lub mniejszych od danej; poro� wnywac� liczby wymierne; zaznaczyc� 

liczby przeciwne na osi liczbowej; obliczyc� sumę i ro� z�nicę liczb całkowitych; powiększyc� lub 

pomniejszyc� liczbę całkowitą o daną liczbę; obliczyc� iloczyn i iloraz liczb całkowitych. 

Dział 8. Wyraz�enia algebraiczne i ro� wnania 

Zna: zasady tworzenia wyraz�en�  algebraicznych; pojęcia: suma, ro� z�nica, iloczyn, iloraz, 

kwadrat nieznanych wielkos�ci liczbowych; pojęcie wartos�ci liczbowej wyraz�enia 

algebraicznego; pojęcie ro� wnania; pojęcie rozwiązania ro� wnania; pojęcie liczby spełniającej 

ro� wnanie. 

Umie w sytuacjach typowych: zapisac� w postaci wyraz�enia algebraicznego informacje 

osadzone w konteks�cie praktycznym z zadaną niewiadomą; obliczyc� wartos�c� liczbową 

wyraz�enia bez jego przekształcenia; zapisac� w postaci ro� wnania informacje osadzone w 

konteks�cie praktycznym z zadaną niewiadomą; zapisac� zadanie w postaci ro� wnania; 
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odgadnąc� rozwiązanie ro� wnania; podac� rozwiązanie prostego ro� wnania; sprawdzic�, czy 

liczba spełnia ro� wnanie; rozwiązac� proste ro� wnanie przez dopełnienie lub wykonanie 

działania odwrotnego; sprawdzic� poprawnos�c� rozwiązania ro� wnania; sprawdzic� poprawnos�c�

rozwiązania ro� wnania podczas rozwiazywania zadan�  tekstowych. 

Dział 9. Figury przestrzenne 

Zna: pojęcia: graniastosłup, ostrosłup, walec, stoz�ek, kula; pojęcia charakteryzujące 

graniastosłup, ostrosłup, walec, stoz�ek, kulę; podstawowe wiadomos�ci na temat 

prostopadłos�cianu, szes�cianu; pojęcie siatki bryły; wzo� r na obliczanie pola powierzchni 

prostopadłos�cianu i szes�cianu; cechy charakteryzujące graniastosłup prosty; nazwy 

graniastosłupo� w prostych w zalez�nos�ci od podstawy; pojęcie siatki graniastosłupa prostego; 

pojęcie objętos�ci figury; jednostki objętos�ci; wzo� r na obliczanie objętos�ci prostopadłos�cianu i 

szes�cianu; pojęcie ostrosłupa; nazwy ostrosłupo� w w zalez�nos�ci od podstawy; cechy budowy 

ostrosłupa; pojęcie siatki ostrosłupa. 

Rozumie: sposo� b obliczania pola powierzchni graniastosłupa prostego jako pole jego siatki; 

pojęcie miary objętos�ci jako liczby szes�ciano� w jednostkowych. 

Umie w sytuacjach typowych: wskazac� graniastosłup, ostrosłup, walec, stoz�ek, kulę ws�ro� d 

innych brył; wskazac� na modelach wielkos�ci charakteryzujące bryłę; wskazac� w 

prostopadłos�cianie s�ciany i krawędzie prostopadłe lub ro� wnoległe do danej; wskazac� w 

prostopadłos�cianie krawędzie o jednakowej długos�ci; obliczyc� sumę krawędzi 

prostopadłos�cianu i szes�cianu; wskazac� na rysunku siatkę szes�cianu i prostopadłos�cianu; 

kres�lic� siatkę prostopadłos�cianu i szes�cianu; obliczyc� pole powierzchni szes�cianu; obliczyc� 

pole powierzchni prostopadłos�cianu; wskazac� graniastosłup prosty ws�ro� d innych brył; 

wskazac� w graniastosłupie krawędzie o jednakowej długos�ci; wskazac� rysunki siatek 

graniastosłupo� w prostych; kres�lic� siatkę graniastosłupa prostego; obliczyc� pole powierzchni 

graniastosłupa prostego; podac� objętos�c� bryły na podstawie liczby szes�ciano� w 

jednostkowych; obliczyc� objętos�c� szes�cianu o danej krawędzi; obliczyc� objętos�c� 

prostopadłos�cianu o danych krawędziach; obliczyc� objętos�c� graniastosłupa prostego, kto� rego

dane są pole podstawy i wysokos�c�; wskazac� ostrosłup ws�ro� d innych brył; wskazac� siatkę 

ostrosłupa. 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą 

oraz: 

Dział 1. Liczby naturalne i ułamki 

Zna: zasadę zamiany ułamka zwykłego na ułamek dziesiętny metodą dzielenia licznika przez 

mianownik; pojęcie rozwinięcia dziesiętnego skon� czonego i rozwinięcia dziesiętnego 

nieskon� czonego okresowego. 
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Rozumie: zasadę zamiany ułamka zwykłego na ułamek dziesiętny metodą dzielenia licznika 

przez mianownik. 

Umie w sytuacjach typowych: zaznaczyc� i odczytac� na osi liczbowej ułamek dziesiętny; 

pamięciowo dodawac� i odejmowac� ułamki dziesiętne ro� z�niące się liczbą cyfr po przecinku, 

wielocyfrowe liczby naturalne; mnoz�yc� i dzielic� w pamięci ułamki dziesiętne wykraczające 

poza tabliczkę mnoz�enia; mnoz�yc� i dzielic� w pamięci dwucyfrowe i wielocyfrowe (proste 

przykłady) liczby naturalne; tworzyc� wyraz�enia arytmetyczne na podstawie tres�ci zadan�  i 

obliczac� wartos�ci tych wyraz�en� ; obliczyc� wartos�c� wyraz�enia arytmetycznego zawierającego 

potęgi; rozwiązac� zadania tekstowe związane z potęgami; obliczyc� ułamek ułamka lub liczby 

mieszanej; rozwiązywac� zadania tekstowe z zastosowaniem działan�  na ułamkach zwykłych; 

poro� wnac� ułamek zwykły z ułamkiem dziesiętnym; porządkowac� ułamki; obliczyc� wartos�c� 

wyraz�enia arytmetycznego zawierającego 4 działania na liczbach wymiernych dodatnich; 

podac� rozwinięcie dziesiętne ułamka zwykłego; zapisac� w skro� conej postaci rozwinięcie 

dziesiętne ułamka zwykłego; okres�lic� kolejną cyfrę rozwinięcia dziesiętnego na podstawie 

jego skro� conego zapisu. 

Dział 2. Figury na płaszczyz�nie 

Zna: definicję odcinko� w prostopadłych i odcinko� w ro� wnoległych; zalez�nos�c� między bokami w

tro� jkącie ro� wnoramiennym; podział kąto� w ze względu na miarę: pełny, po� łpełny; miary 

kąto� w w tro� jkącie ro� wnobocznym; zalez�nos�c� między kątami w tro� jkącie ro� wnoramiennym; 

zalez�nos�c� między kątami w trapezie, ro� wnoległoboku. 

Umie w sytuacjach typowych: narysowac� za pomocą ekierki i linijki proste ro� wnoległe o 

danej odległos�ci od siebie; rozwiązac� zadania tekstowe związane z kołem, okręgiem i innymi 

figurami; obliczyc� długos�c� boku tro� jkąta ro� wnobocznego, znając jego obwo� d; obliczyc� 

długos�c� boku tro� jkąta, znając długos�c� obwodu i długos�ci dwo� ch pozostałych boko� w; 

sklasyfikowac� czworokąty; narysowac� czworokąt, mając informacje o przekątnych; rozwiązac�

zadanie tekstowe związane z obwodem czworokąta; obliczyc� brakujące miary kąto� w 

przyległych, wierzchołkowych; obliczyc� brakujące miary kąto� w czworokąto� w. 

Dział 3. Liczby na co dzien�

Zna: zasady dotyczące lat przestępnych; zasady zaokrąglania liczb; symbol przybliz�enia. 

Rozumie: koniecznos�c� wprowadzenia lat przestępnych; potrzebę zaokrąglania liczb; zasadę 

sporządzania wykreso� w. 

Umie w sytuacjach typowych: podac� przykładowe lata przestępne; wyraz�ac� w ro� z�nych 

jednostkach ten sam upływ czasu; rozwiązywac� zadania tekstowe związane z kalendarzem i 

czasem; wyraz�ac� w ro� z�nych jednostkach te same masy; wyraz�ac� w ro� z�nych jednostkach te 

same długos�ci; porządkowac� wielkos�ci podane w ro� z�nych jednostkach; rozwiązac� zadania 

tekstowe związane z jednostkami długos�ci i masy; rozwiązac� zadanie tekstowe związane ze 
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skalą; zaokrąglic� liczbę do danego rzędu; sprawdzic�, czy kalkulator zachowuje kolejnos�c� 

działan� ; wykorzystac� kalkulator do rozwiązywania zadania tekstowego; rozwiązywac� 

zadanie, odczytując dane z tabeli i korzystając z kalkulatora; zinterpretowac� odczytane dane z

tabel i diagramo� w; zinterpretowac� odczytane dane z wykreso� w; przedstawic� dane w postaci 

wykresu; poro� wnac� informacje odczytane z dwo� ch wykreso� w. 

Dział 4. Prędkos�c�, droga, czas 

Zna: algorytm zamiany jednostek prędkos�ci. 

Rozumie: potrzebę stosowania ro� z�nych jednostek prędkos�ci. 

Umie w sytuacjach typowych: rozwiązac� zadania tekstowe związane z obliczaniem drogi; 

zamieniac� jednostki prędkos�ci; poro� wnac� prędkos�ci wyraz�ane w ro� z�nych jednostkach; 

rozwiązac� zadanie tekstowe związane z obliczaniem prędkos�ci; obliczyc� czas w ruchu 

jednostajnym, znając drogę i prędkos�c�; rozwiązac� zadanie tekstowe typu prędkos�c� – droga – 

czas. 

Dział 5. Pola wielokąto� w 

Rozumie: zasadę zamiany jednostek pola; wyprowadzenie wzoru na obliczanie pola 

ro� wnoległoboku; wyprowadzanie wzoru na obliczanie pola tro� jkąta; wyprowadzanie wzoru 

na obliczanie pola trapezu. 

Umie w sytuacjach typowych: obliczyc� pole kwadratu o danym obwodzie i odwrotnie; 

narysowac� prostokąt o danym polu; rozwiązac� zadanie tekstowe związane z polem 

prostokąta; zamienic� jednostki pola; narysowac� ro� wnoległobok o danym polu; obliczyc� 

długos�c� podstawy ro� wnoległoboku, znając jego pole i wysokos�c� opuszczoną na tę podstawę; 

obliczyc� wysokos�c� ro� wnoległoboku, znając jego pole i długos�c� podstawy, na kto� rą 

opuszczona jest ta podstawa; rozwiązac� zadanie tekstowe związane z polem ro� wnoległoboku 

i rombu; rozwiązac� zadanie tekstowe związane z polem tro� jkąta; rozwiązac� zadanie tekstowe 

związane z polem trapezu. 

Dział 6. Procenty

Zna: zasady zaokrąglania liczb; algorytm obliczania ułamka liczby. 

Rozumie: ro� wnowaz�nos�c� wyraz�ania częs�ci liczby ułamkiem lub procentem; potrzebę 

stosowania ro� z�nych diagramo� w. 

Umie w sytuacjach typowych: wyrazic� informacje podane za pomocą procento� w w ułamkach 

i odwrotnie; poro� wnac� dwie liczby, z kto� rych jedna jest zapisana w postaci procentu; 

rozwiązac� zadanie tekstowe związane z procentami; okres�lic� jakim procentem jednej liczby 

jest druga; rozwiązac� zadanie tekstowe związane z okres�leniem, jakim procentem jednej 

liczby jest druga; zaokrąglic� ułamek dziesiętny i wyrazic� go w procentach; okres�lic� jakim 

procentem jednej liczby jest druga (kalkulator); rozwiązac� zadanie tekstowe związane z 

okres�leniem, jakim procentem jednej liczby jest druga (kalkulator); wykorzystac� dane 
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zdiagramo� w do obliczania procentu liczby; rozwiązac� zadanie tekstowe związane z 

obliczaniem procentu danej liczby; obliczyc� liczbę na podstawie danego jej procentu; obliczyc�

liczbę większą o dany procent; obliczyc� liczbę mniejszą o dany procent; rozwiązac� zadanie 

tekstowe związane z podwyz�kami i obniz�kami o dany procent. 

Dział 7. Liczby dodatnie i liczby ujemne 

Zna: pojęcie wartos�ci bezwzględnej; zasadę zastępowania odejmowania dodawaniem liczby 

przeciwnej. 

Rozumie: zasadę zastępowania odejmowania dodawaniem liczby przeciwnej. 

Umie w sytuacjach typowych: porządkowac� liczby wymierne; obliczyc� wartos�c� bezwzględną 

liczby; korzystac� z przemiennos�ci i łącznos�ci dodawania; uzupełnic� brakujące składniki, 

odjemną lub odjemnik w działaniu; obliczyc� kwadrat i szes�cian liczb całkowitych; ustalic� znak

iloczynu i ilorazu kilku liczb wymiernych; obliczyc� wartos�c� wyraz�enia arytmetycznego 

zawierającego 4 działania na liczbach całkowitych. 

Umie w sytuacjach problemowych: okres�lic� znak potęgi liczby wymiernej; Dział 8. Wyraz�enia 

algebraiczne i ro� wnania 

Zna: zasady kro� tszego zapisu wyraz�en�  algebraicznych będących sumą lub ro� z�nicą 

jednomiano� w; zasady kro� tszego zapisu wyraz�en�  algebraicznych będących iloczynem lub 

ilorazem jednomianu i liczby wymiernej. 

Rozumie: potrzebę tworzenia wyraz�en�  algebraicznych. 

Umie w sytuacjach typowych: stosowac� oznaczenia literowe nieznanych wielkos�ci 

liczbowych; zbudowac� wyraz�enie algebraiczne na podstawie opisu lub rysunku; zapisac� 

kro� cej wyraz�enia algebraiczne będące sumą lub ro� z�nicą jednomiano� w; zapisac� kro� cej 

wyraz�enia algebraiczne będące iloczynem lub ilorazem jednomianu i liczby wymiernej; 

obliczyc� wartos�c� liczbową wyraz�enia po jego przekształceniu; doprowadzic� ro� wnanie do 

prostszej postaci; zapisac� zadanie tekstowe za pomocą ro� wnania i rozwiązac� je; wyrazic� tres�c�

zadania za pomocą ro� wnania; rozwiązac� zadanie tekstowe za pomocą ro� wnania. 

Dział 9. Figury przestrzenne 

Zna: wzo� r na obliczanie pola powierzchni graniastosłupa prostego; zalez�nos�ci pomiędzy 

jednostkami objętos�ci; wzo� r na obliczanie objętos�ci graniastosłupa prostego; wzo� r na 

obliczanie pola powierzchni ostrosłupa. 

Rozumie: ro� z�nicę między polem powierzchni a objętos�cią; zasadę zamiany jednostek 

objętos�ci; sposo� b obliczania pola powierzchni ostrosłupa jako pola siatki. 

Umie w sytuacjach typowych: okres�lic� rodzaj bryły na podstawie jej rzutu; rozwiązac� zadanie 

tekstowe nawiązujące do elemento� w budowy danej bryły; okres�lic� liczbę s�cian, 

wierzchołko� w, krawędzi danego graniastosłupa; wskazac� w graniastosłupie s�ciany i 

krawędzie prostopadłe lub ro� wnoległe; obliczyc� objętos�c� graniastosłupa prostego, kto� rego 
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dane są elementy podstawy i wysokos�c�; zamienic� jednostki objętos�ci; wyraz�ac� w ro� z�nych 

jednostkach tę samą objętos�c�; rozwiązac� zadanie tekstowe związane z objętos�cią 

graniastosłupa; okres�lic� liczbę poszczego� lnych s�cian, wierzchołko� w, krawędzi ostrosłupa; 

obliczyc� sumę długos�ci krawędzi ostrosłupa; rozwiązac� zadanie tekstowe związane z 

ostrosłupem. 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dostateczną oraz: 

Dział 1. Liczby naturalne i ułamki 

Umie w sytuacjach typowych: obliczyc� wartos�c� wyraz�enia arytmetycznego zawierającego 

działania na liczbach naturalnych i ułamkach dziesiętnych; szacowac� wartos�ci wyraz�en�  

arytmetycznych; rozwiązac� zadanie tekstowe z zastosowaniem działan�  na liczbach 

naturalnych i ułamkach dziesiętnych; rozwiązywac� zadanie tekstowe z zastosowaniem 

działan�  pisemnych na liczbach naturalnych i ułamkach dziesiętnych; zapisac� liczbę w postaci 

potęgi liczby 10; podnosic� do kwadratu i szes�cianu liczby mieszane; obliczyc� wartos�c� 

wyraz�enia arytmetycznego zawierającego 4 działania oraz potęgowanie ułamko� w zwykłych; 

rozwiązywac� zadania tekstowe związane z działaniami na ułamkach zwykłych i dziesiętnych; 

poro� wnac� rozwinięcia dziesiętne liczb zapisanych w skro� conej postaci; poro� wnac� liczby 

wymierne dodatnie; porządkowac� liczby wymierne dodatnie. 

Umie w sytuacjach problemowych: obliczyc� wartos�c� ułamka piętrowego; obliczyc� wartos�c� 

wyraz�enia arytmetycznego zawierającego działania na liczbach wymiernych dodatnich; 

Dział 2. Figury na płaszczyz�nie 

Zna: wzajemne połoz�enie: prostej i okręgu, okręgo� w; podział kąto� w ze względu na miarę: 

wypukły, wklęsły; podział kąto� w ze względu na połoz�enie: odpowiadające, naprzemianległe. 

Umie w sytuacjach typowych: obliczyc� brakujące miary kąto� w odpowiadających, 

naprzemianległych; obliczyc� brakujące miary kąto� w tro� jkąta lub czworokąta na rysunku z 

wykorzystaniem miar kąto� w przyległych, wierzchołkowych, naprzemianległych, 

odpowiadających oraz własnos�ci tro� jkąto� w lub czworokąto� w. 

Umie w sytuacjach problemowych: rozwiązywac� nietypowe zadania tekstowe związane z 

obwodem tro� jkąta, czworokąta lub innego wielokąta. 

Dział 3. Liczby na co dzien�  

Zna: funkcje klawiszy pamięci kalkulatora. 

Umie w sytuacjach typowych: zaokrąglic� liczbę zaznaczoną na osi liczbowej; wskazac� liczby o 

podanym zaokrągleniu; zaokrąglic� liczbę po zamianie jednostek. 

Umie w sytuacjach problemowych: poro� wnac� informacje odczytane z dwo� ch wykreso� w. 

Dział 4. Prędkos�c�, droga, czas 

Umie w sytuacjach typowych: rozwiązac� zadania tekstowe związane z obliczaniem czasu. 
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Umie w sytuacjach problemowych: rozwiązac� nietypowe zadania tekstowe związane z 

obliczaniem prędkos�ci. 

Dział 5. Pola wielokąto� w 

Umie w sytuacjach typowych: obliczyc� wysokos�ci tro� jkąta, znając długos�c� podstawy, na kto� rą 

opuszczona jest ta wysokos�c� i pole tro� jkąta. 

Umie w sytuacjach problemowych: obliczyc� pole figury jako sumę lub ro� z�nicę po� l 

prostokąto� w; narysowac� ro� wnoległobok o polu ro� wnym polu danego czworokąta; obliczyc� 

długos�c� przekątnej rombu, znając jego pole i długos�c� drugiej przekątnej; podzielic� tro� jkąt na 

częs�ci o ro� wnych polach; obliczyc� pole figury jako sumę lub ro� z�nicę po� l tro� jkąto� w i 

czworokąto� w; obliczyc� pole figury jako sumę lub ro� z�nicę po� l znanych wielokąto� w. 

Dział 6. Procenty 

Umie w sytuacjach typowych: rozwiązac� zadanie tekstowe związane z obliczaniem liczby na 

podstawie danego jej procentu. 

Dział 7. Liczby dodatnie i liczby ujemne 

Umie w sytuacjach typowych: podac�, ile liczb spełnia podany warunek; obliczyc� sumę 

wieloskładnikową. 

Umie w sytuacjach problemowych: poro� wnac� sumy i ro� z�nice liczb całkowitych; obliczyc� sumę

i ro� z�nicę liczb wymiernych; rozwiązac� nietypowe zadanie tekstowe związane z dodawaniem i

odejmowaniem liczb wymiernych. 

Dział 8. Wyraz�enia algebraiczne i ro� wnania 

Zna: metodę ro� wnan�  ro� wnowaz�nych. 

Rozumie: metodę ro� wnan�  ro� wnowaz�nych. 

Umie w sytuacjach typowych: rozwiązac� zadanie tekstowe związane z obliczaniem wartos�ci 

wyraz�en� ; rozwiązac� zadanie tekstowe związane z prostymi przekształceniami 

algebraicznymi; rozwiązac� ro� wnanie z przekształcaniem wyraz�en� . 

Umie w sytuacjach problemowych: podac� przykład wyraz�enia algebraicznego przyjmującego 

okres�loną wartos�c� dla danych wartos�ci występujących w nim niewiadomych; 

przyporządkowac� ro� wnanie do podanego zadania; uzupełnic� ro� wnanie tak, aby spełniała je 

podana liczba. 

Dział 9. Figury przestrzenne 

Zna: pojęcie czworos�cianu foremnego. 

Umie w sytuacjach typowych: rysowac� rzut ro� wnoległy ostrosłupa. 

Umie w sytuacjach problemowych: okres�lic� cechy bryły powstałej ze sklejenia kilku znanych 

brył; rozwiązac� nietypowe zadanie tekstowe nawiązujące do elemento� w budowy danej bryły;

rozwiązac� zadanie tekstowe dotyczące długos�ci krawędzi prostopadłos�cianu i szes�cianu; 

rozwiązac� zadanie tekstowe dotyczące pola powierzchni prostopadłos�cianu złoz�onego zkilku 
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szes�ciano� w; obliczyc� pole powierzchni całkowitej ostrosłupa na podstawie narysowanej 

siatki. 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dobrą oraz: 

Dział 1. Liczby naturalne i ułamki 

Zna: warunek konieczny zamiany ułamka zwykłego na ułamek dziesiętny skon� czony. 

Umie w sytuacjach problemowych: tworzyc� wyraz�enia arytmetyczne na podstawie tres�ci 

zadan�  i obliczac� wartos�c� tych wyraz�en� ; obliczyc� wartos�c� wyraz�enia arytmetycznego 

zawierającego działania na liczbach naturalnych i ułamkach dziesiętnych; rozwiązac� zadania 

tekstowe z zastosowaniem działan�  na liczbach naturalnych i ułamkach dziesiętnych; 

rozwiązac� nietypowe zadania tekstowe z zastosowaniem działan�  na liczbach naturalnych i 

ułamkach dziesiętnych; okres�lic� ostatnią cyfrę potęgi; rozwiązac� zadanie tekstowe związane z

potęgami; rozwiązac� nietypowe zadanie tekstowe z zastosowaniem działan�  na ułamkach 

zwykłych; rozwiązac� nietypowe zadanie tekstowe związane z działaniami na ułamkach 

zwykłych i dziesiętnych; okres�lic� rodzaj rozwinięcia dziesiętnego ułamka; rozwiązac� 

nietypowe zadanie tekstowe związane z rozwinięciami dziesiętnymi ułamko� w zwykłych. 

Dział 2. Figury na płaszczyz�nie 

Umie w sytuacjach problemowych: rozwiązac� nietypowe zadanie tekstowe związane z kołem,

okręgiem i innymi figurami; rozwiązac� zadanie związane z zegarem; okres�lic� miarę kąta 

przyległego, wierzchołkowego; odpowiadającego; naprzemianległego na podstawie rysunku 

lub tres�ci zadania; obliczyc� brakujące miary kąto� w tro� jkąta z wykorzystaniem miar kąto� w 

przyległych, wierzchołkowych, naprzemianległych, odpowiadających oraz sumy miar kąto� w 

wewnętrznych tro� jkąta; obliczyc� brakujące miary kąto� w czworokąta na rysunku z 

wykorzystaniem miar kąto� w przyległych, wierzchołkowych, naprzemianległych, 

odpowiadających oraz własnos�ci czworokąto� w; rozwiązac� zadanie tekstowe związane z 

miarami kąto� w w tro� jkątach i czworokątach. 

Dział 3. Liczby na co dzien�  

Umie w sytuacjach problemowych: rozwiązac� nietypowe zadanie tekstowe związane z 

kalendarzem i czasem; rozwiązac� nietypowe zadanie tekstowe związane z jednostkami 

długos�ci i masy; rozwiązac� nietypowe zadanie tekstowe związane ze skalą; okres�lic�, ile jest 

liczb o podanym zaokrągleniu spełniających dane warunki; rozwiązac� nietypowe zadanie 

tekstowe związane z przybliz�eniami; wykonac� wielodziałaniowe obliczenia za pomocą 

kalkulatora; wykorzystac� kalkulator do rozwiązania zadania tekstowego; odpowiedziec� na 

pytanie dotyczące znalezionych danych; rozwiązac� nietypowe zadanie tekstowe, w kto� rym 

potrzebne informacje nalez�y odczytac� z tabeli lub schematu; odpowiedziec� na pytanie 
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dotyczące znalezionych danych; dopasowac� wykres do opisu sytuacji; przedstawic� dane w 

postaci wykresu. 

Dział 4. Prędkos�c�, droga, czas 

Umie w sytuacjach problemowych: rozwiązac� nietypowe zadanie tekstowe związane z 

obliczaniem drogi w ruchu jednostajnym; rozwiązac� nietypowe zadanie tekstowe związane z 

obliczaniem czasu; rozwiązac� nietypowe zadanie tekstowe typu prędkos�c�-droga-czas. 

Dział 5. Pola wielokąto� w 

Umie w sytuacjach problemowych: rozwiązac� nietypowe zadanie tekstowe związane z polem 

prostokąta; rozwiązac� nietypowe zadanie tekstowe związane z polem ro� wnoległoboku i 

rombu; rozwiązac� nietypowe zadanie tekstowe związane z polem tro� jkąta; podzielic� trapez 

na częs�ci o ro� wnych polach; rozwiązac� nietypowe zadanie tekstowe związane z polem 

trapezu. 

Dział 6. Procenty 

Umie w sytuacjach problemowych: rozwiązac� nietypowe zadanie tekstowe związane z 

ułamkami i procentami; rozwiązac� nietypowe zadanie tekstowe związane z okres�leniem, 

jakim procentem jednej liczby jest druga; rozwiązac� nietypowe zadanie tekstowe związane z 

okres�leniem, jakim procentem jednej liczby jest druga (kalkulator); poro� wnac� dane z dwo� ch 

diagramo� w i odpowiedziec� na pytania dotyczące znalezionych danych; rozwiązac� nietypowe 

zadanie tekstowe związane z obliczaniem procentu danej liczby; rozwiązac� nietypowe 

zadania tekstowe związane z obliczaniem liczby na podstawie danego jej procentu; rozwiązac�

nietypowe zadanie tekstowe związane z podwyz�kami i obniz�kami o dany procent. 

Dział 7. Liczby dodatnie i liczby ujemne 

Umie w sytuacjach problemowych: rozwiązac� nietypowe zadanie tekstowe związane z 

liczbami dodatnimi i ujemnymi; obliczyc� wartos�c� wyraz�enia arytmetycznego zawierającego 4 

działania na liczbach całkowitych; rozwiązac� nietypowe zadanie tekstowe związane z 

mnoz�eniem i dzieleniem liczb całkowitych. 

Dział 8. Wyraz�enia algebraiczne i ro� wnania 

Umie w sytuacjach problemowych: zbudowac� wyraz�enie algebraiczne; rozwiązac� zadanie 

tekstowe związane z budowaniem wyraz�en�  algebraicznych; rozwiązac� nietypowe zadanie 

tekstowe związane z obliczaniem wartos�ci wyraz�en�  algebraicznych; rozwiązac� zadanie 

tekstowe związane z prostymi przekształceniami algebraicznymi; zapisac� zadanie w postaci 

ro� wnania; wskazac� ro� wnanie, kto� re nie ma rozwiązania; zapisac� zadanie tekstowe za pomocą

ro� wnania i odgadnąc� jego rozwiązanie; zapisac� zadanie tekstowe za pomocą ro� wnania i 

rozwiązac� to ro� wnanie; rozwiązac� nietypowe zadanie tekstowe za pomocą ro� wnania. 
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Dział 9. Figury przestrzenne 
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Umie w sytuacjach problemowych: rozwiązac� zadanie tekstowe dotyczące budowania 

szes�cianu z ro� z�nych siatek; rozwiązac� nietypowe zadanie tekstowe związane z obliczaniem 

po� l powierzchni graniastosłupo� w prostych; kres�lic� siatki graniastosłupa prostego powstałego

z podziału szes�cianu na częs�ci; rozwiązac� nietypowe zadanie tekstowe związane z objętos�cią 

graniastosłupa prostego; obliczyc� pole powierzchni całkowitej ostrosłupa na podstawie 

opisu; rozwiązac� nietypowe zadanie tekstowe związane z ostrosłupem. 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz: 

Dział 3. Liczby na co dzien�

Zna: pojęcie przybliz�enia z niedomiarem oraz przybliz�enia z nadmiarem. 

Dział 9. Figury przestrzenne 

Umie w sytuacjach problemowych: rozwiązac� nietypowe zadanie tekstowe dotyczące 

prostopadłos�cianu i szes�cianu. 


