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

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE VII

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Dział 1. Liczby i działania

Zna:  pojęcia:  rozwinięcie  dziesiętne  skon� czone,  nieskon� czone,  okres;  sposo� b  zaokrąglania

liczb; algorytm dodawania i odejmowania liczb wymiernych dodatnich; algorytm mnoz#enia

i dzielenia  liczb  wymiernych  dodatnich;  kolejnos�c�  wykonywania  działan� ;  pojęcie  liczb

przeciwnych; pojęcie odległos�ci między dwiema liczbami na osi liczbowej.

Rozumie: rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne; potrzebę zaokrąglania liczb.

Umie: poro� wnywac�  liczby wymierne; zaznaczac�  liczbę wymierną na osi liczbowej; zamieniac�

ułamek  zwykły  na  dziesiętny  i  odwrotnie;  zapisac�  liczby  wymierne  w  postaci  rozwinięc�

dziesiętnych skon� czonych i rozwinięc�  dziesiętnych nieskon� czonych okresowych; zaokrąglic�

liczbę do danego rzędu; szacowac�  wyniki  działan� ;  dodawac�  i  odejmowac�  liczby wymierne

dodatnie zapisane w jednakowej postaci;  podac�  odwrotnos�c�  liczby; mnoz#yc�  i  dzielic�  przez

liczbę  naturalną;  obliczac�  ułamek  danej  liczby  naturalnej;  dodawac�,  odejmowac�,  mnoz#yc�

i dzielic�  dwie liczby; odczytac�  z osi liczbowej liczby spełniające okres�lony warunek; opisac�

zbio� r liczb za pomocą niero� wnos�ci; zaznaczyc�  na osi liczbowej liczby spełniające okres�loną

niero� wnos�c�; na podstawie rysunku osi liczbowej okres�lic� odległos�c� między dwiema liczbami.

Dział 2. Procenty

Zna: pojęcie: procentu, diagramu procentowego.

Rozumie: potrzebę stosowania procento� w w z#yciu codziennym; pojęcia: podwyz#ka, obniz#ka o

pewien procent.

Umie: wskazac�  przykłady zastosowan�  procento� w w z#yciu codziennym; zamienic�  procent na

ułamek;   zamienic�  ułamek  na  procent;  okres�lic�  procentowo  zaznaczoną  częs�c�  figury

i zaznaczyc�  procent  danej  figury;  odczytac�  z  diagramo� w  potrzebne  informacje;  obliczyc�

procent danej liczby; obliczyc� podwyz#kę (obniz#kę) o pewien procent.

Wie: jak obliczyc� podwyz#kę (obniz#kę) o pewien procent.

Dział 3. Figury na płaszczyz�nie

Zna: podstawowe pojęcia: punkt, prosta, odcinek; pojęcie prostych prostopadłych i prostych

ro� wnoległych;  pojęcie kąta,  pojęcie miary kąta; rodzaje kąto� w;  nazwy kąto� w utworzonych

przez  dwie  przecinające  się  proste  oraz  kąto� w  utworzonych  pomiędzy  dwiema  prostymi

ro� wnoległymi przeciętymi trzecią prostą i związki pomiędzy nimi; pojęcie wielokąta; sumę

miar  kąto� w  wewnętrznych  tro� jkąta;  definicję  figur  przystających;  definicję  prostokąta

i kwadratu;  pojęcie  wielokąta  foremnego;  jednostki  miary  pola;  zalez#nos�ci  pomiędzy

jednostkami pola; wzo� r na pole prostokąta; wzo� r na pole kwadratu; wzory na obliczenie pola

wielokąto� w; pojęcie układu wspo� łrzędnych.
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Umie: konstruowac�  odcinek przystający do danego; konstruowac�  kąt przystający do danego;

kres�lic�  poszczego� lne  rodzaje  kąto� w;  wskazac�  figury  przystające;  rozro� z#niac�  poszczego� lne

rodzaje czworokąto� w;  rysowac�  przekątne czworokąto� w;  rysowac�  wysokos�ci  czworokąto� w;

obliczac� pole prostokąta; kto� rego boki są wyraz#one w tych samych jednostkach; obliczac� pola

wielokąto� w;  narysowac�  układ  wspo� łrzędnych;  odczytac�  wspo� łrzędne  punkto� w;  zaznaczyc�

punkty o danych wspo� łrzędnych; rysowac� odcinki w układzie wspo� łrzędnych.

Dział 4. Wyraz#enia algebraiczne

Zna:  pojęcie  wyraz#enia  algebraicznego;  pojęcie  jednomianu;  pojęcie  jednomiano� w

podobnych; pojęcie sumy algebraicznej; pojęcie wyrazo� w podobnych.

Umie: budowac�  proste wyraz#enia algebraicznego; rozro� z#nic�  pojęcia: suma, ro� z#nica, iloczyn,

iloraz; budowac�  i odczytywac�  wyraz#enia algebraiczne; obliczyc�  wartos�c�  liczbową wyraz#enia

bez jego przekształcenia dla jednej zmiennej wymiernej; porządkowac�  jednomiany; okres�lic�

wspo� łczynniki liczbowe jednomianu; rozpoznac� jednomiany podobne; odczytac� wyrazy sumy

algebraicznej;  wskazac�  wspo� łczynniki  sumy  algebraicznej;  wyodrębnic�  wyrazy  podobne;

zredukowac� wyrazy podobne; przemnoz#yc� kaz#dy wyraz sumy algebraicznej przez liczbę.

Dział 5. Ro� wnania

Zna: pojęcia: ro� wnania, rozwiązania ro� wnania; metodę ro� wnan�  ro� wnowaz#nych.

Rozumie: pojęcie rozwiązanie ro� wnania.

Umie:  zapisac�  zadanie  w postaci  ro� wnania;  sprawdzic�,  czy  dana liczba spełnia  ro� wnanie;

stosowac�  metodę  ro� wnan�  ro� wnowaz#nych;  rozwiązywac�  ro� wnania  posiadające  jeden

pierwiastek; ro� wnania sprzeczne i  toz#samos�ciowe; rozwiązywac�  ro� wnania bez stosowania

przekształcen�  na wyraz#eniach algebraicznych.

Dział 6. Potęgi

Zna:  pojęcie potęgi  o wykładniku naturalnym; wzo� r  na mnoz#enie i  dzielenie potęg o tych

samych podstawach; wzo� r na potęgowanie potęgi; wzo� r na potęgowanie iloczynu i ilorazu;

pojęcie  notacji  wykładniczej  dla  danych  liczb;  pojęcie  potęgi  liczby  10  o  wykładniku

całkowitym ujemnym; pojęcie pierwiastka arytmetycznego II stopnia z liczby nieujemnej oraz

pierwiastka  III  stopnia  z  dowolnej  liczby;  wzo� r  na  obliczanie  pierwiastka  II  stopnia  z

kwadratu liczby nieujemnej i pierwiastek III stopnia z szes�cianu dowolnej liczby; wzo� r  na

obliczanie pierwiastka z iloczynu i ilorazu.

Rozumie: pojęcie potęgi o wykładniku naturalnym.

Umie: obliczyc�  potęgę o wykładniku naturalnym; poro� wnac�  potęgi o ro� z#nych wykładnikach

naturalnych i  takich samych podstawach oraz o takich samych wykładnikach naturalnych

i ro� z#nych  dodatnich  podstawach;  zapisac�  w postaci  jednej  potęgi  iloczyny  i  ilorazy  potęg

o takich samych podstawach;  mnoz#yc�  i  dzielic�  potęgi  o  tych samych podstawach;  zapisac�

w postaci  jednej  potęgi  potęgę  potęgi;  potęgowac�  potęgę;  zapisac�  w postaci  jednej  potęgi
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iloczyny i ilorazy potęg o takich samych wykładnikach; potęgowac�  iloczyn i iloraz, zapisac�

iloczyn i iloraz potęg o tych samych wykładnikach w postaci jednej potęgi; zapisac� duz#ą liczbę

w  notacji  wykładniczej;  obliczyc�  pierwiastek  II  stopnia  z  kwadratu  liczby  nieujemnej

i pierwiastek III  stopnia z szes�cianu dowolnej liczby;  obliczyc�  pierwiastek arytmetyczny II

stopnia  z  liczby nieujemnej  i  pierwiastek III  stopnia  z  dowolnej  liczby;  wyłączyc�  czynnik

przed  znak  pierwiastka  oraz  włączyc�  czynnik  pod  znak  pierwiastka;  mnoz#yc�  i  dzielic�

pierwiastki II stopnia oraz pierwiastki III stopnia.

Dział 7. Graniastosłupy

Zna:  pojęcia:  prostopadłos�cianu,  graniastosłupa  prostego,  graniastosłupa  prawidłowego;

budowę  graniastosłupa;  pojęcia:  siatki  graniastosłupa,  pola  powierzchni  graniastosłupa;

wzo� r  na  obliczanie  pola  powierzchni  graniastosłupa;  wzory  na  obliczanie  objętos�ci

prostopadłos�cianu i szes�cianu; jednostki objętos�ci;  pojęcie wysokos�ci  graniastosłupa; wzo� r

na obliczanie objętos�ci graniastosłupa.

Rozumie:  sposo� b  tworzenia  nazw  graniastosłupo� w;  pojęcie  pola  figury;  zasadę  kres�lenia

siatki; pojęcie objętos�ci figury.

Umie:  wskazac�  na  modelu  graniastosłupa  prostego  krawędzie  i  s�ciany  prostopadłe  oraz

ro� wnoległe;  okres�lic�  liczbę  wierzchołko� w,  krawędzi,  i  s�cian  graniastosłupa;  rysowac�

graniastosłup  prosty  w  rzucie  ro� wnoległym;   rozpoznac�  siatkę  graniastosłupa  prostego;

kres�lic�  siatkę graniastosłupa  prostego o podstawie  tro� jkąta  lub czworokąta;  obliczyc�  pole

powierzchni  graniastosłupa  prostego;  zamieniac�  jednostki  objętos�ci;  obliczyc�  objętos�c�

prostopadłos�cianu i szes�cianu; obliczyc� objętos�c� graniastosłupa.

Dział 8. Statystyka

Zna:  pojęcie  diagramu  słupkowego  i  kołowego;  pojęcie  wykresu;  pojęcie  s�redniej

arytmetycznej; pojęcie danych statystycznych; pojęcie zdarzenia losowego.

Rozumie: potrzebę korzystania z ro� z#nych form prezentacji informacji.

Umie:  odczytac�  informacje  z  tabeli,  wykresu,  diagramu;  obliczyc�  s�rednią  arytmetyczną;

zebrac� dane statystyczne; okres�lic� zdarzenia losowe w dos�wiadczeniu.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń,  który spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą

oraz:

Dział 1. Liczby i działania

Umie:  znajdowac�  liczbę  wymierną  lez#ącą  pomiędzy  dwiema  danymi  na  osi  liczbowej;

poro� wnywac�  liczby  wymierne;  okres�lic�  na  podstawie  rozwinięcia  dziesiętnego,  czy  dana

liczba  jest  liczbą  wymierną;  zaokrąglic�  liczbę  o  rozwinięciu  dziesiętnym  nieskon� czonym

okresowym  do  danego  rzędu;  dodawac�  i  odejmowac�  liczby  wymierne  dodatnie  zapisane

w ro� z#nych  postaciach;  mnoz#yc�  i  dzielic�  liczby  wymierne  dodatnie;  obliczac�  liczbę  na
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podstawie  danego  jej  ułamka;  wykonywac�  działania  łączne  na  liczbach  wymiernych

dodatnich; okres�lic�  znak liczby będącej wynikiem dodawania lub odejmowania dwo� ch liczb

wymiernych;  obliczac�  kwadraty  i  szes�ciany  liczb  wymiernych;  stosowac�  prawa  działan� ;

obliczac�  wartos�ci  wyraz#en�  arytmetycznych;  zapisac�  niero� wnos�c�,  jaką  spełniają  liczby

z zaznaczonego na osi liczbowej zbioru; obliczac� odległos�c� między liczbami na osi liczbowej.

Dział 2. Procenty

Zna: sposo� b obliczania, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba; punkty procentowe.

Rozumie: potrzebę stosowania diagramo� w do wizualizacji informacji; punkty procentowe.

Umie:  zamienic�  liczbę  wymierną  na  procent;  obliczac�,  jakim  procentem  jednej  liczby  jest

druga  liczba;  obliczyc�  liczbę  na  podstawie  jej  procentu;  rozwiązywac�  zadania  związane

z procentami.

Wie: jak obliczyc� liczbę na podstawie jej procentu.

Dział 3. Figury na płaszczyz�nie

Zna: warunek wspo� łliniowos�ci  trzech punkto� w; niero� wnos�c�  tro� jkąta  ; cechy przystawania

tro� jkąto� w; definicje: trapezu, ro� wnoległoboku, rombu.

Rozumie: własnos�ci wielokąto� w foremnych.

Umie: kres�lic�  proste i odcinki prostopadłe przechodzące przez dany punkt; podzielic�  odcinek

na  połowy;  obliczyc�  miary  kąto� w  przyległych  (wierzchołkowych,  odpowiadających,

naprzemianległych),  gdy  dana  jest  miara  jednego  z  nich;  obliczac�  na  podstawie  rysunku

miary  kąto� w  w  tro� jkącie;  sprawdzic�,  czy  z  danych  odcinko� w  moz#na  zbudowac�  tro� jkąt;

konstruowac�  tro� jkąt  o  danych  trzech  bokach;  rozpoznac�  tro� jkąty  przystające;  podac�

własnos�ci czworokąto� w; obliczac�  miary kąto� w w poznanych czworokątach; obliczac� obwody

narysowanych  czworokąto� w;  konstruowac�  szes�ciokąt  i  os�miokąt  foremny;  obliczyc�  miarę

kąta wewnętrznego wielokąta foremnego; zamieniac� jednostki pola; obliczac� pole prostokąta,

kto� rego  boki  są  wyraz#one  w  ro� z#nych  jednostkach;  rysowac�  wielokąty  w  układzie

wspo� łrzędnych; obliczyc� długos�c� odcinka ro� wnoległego do jednej z osi układu.

Wie: jak obliczyc� odległos�c� punktu od prostej i odległos�c� pomiędzy prostymi.

Dział 4. Wyraz#enia algebraiczne

Rozumie:  zasadę  nazywania  wyraz#en�  algebraicznych;  zasadę  przeprowadzania  redukcji

wyrazo� w podobnych.

Umie:  opus�cic�  nawiasy;  rozpoznawac�  sumy  algebraiczne  przeciwne;  obliczyc�  wartos�c�

liczbową wyraz#enia dla zmiennych wymiernych po przekształceniu do postaci dogodnej do

obliczen�  (+,  -);  przemnoz#yc�  kaz#dy  wyraz  sumy  algebraicznej  przez  jednomian;  obliczyc�

wartos�c�  liczbową  wyraz#enia  dla  zmiennych  wymiernych  po  przekształceniu  do  postaci

dogodnej  do obliczen�  (  :);  podzielic�  sumę algebraiczną przez liczbę wymierną;  pomnoz#yc�

dwumian przez dwumian.
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Dział 5. Ro� wnania

Zna: pojęcia: ro� wnania ro� wnowaz#ne, toz#samos�ciowe, sprzeczne.

Umie:  rozpoznac�  ro� wnania  ro� wnowaz#ne;  zbudowac�  ro� wnanie  o  podanym  rozwiązaniu;

rozwiązywac�  ro� wnania  z  zastosowaniem  prostych  przekształcen�  na  wyraz#eniach

algebraicznych;  analizowac�  tres�c�  zadania  o  prostej  konstrukcji;  rozwiązac�  proste  zadanie

tekstowe  za  pomocą  ro� wnania  i  sprawdzic�  poprawnos�c�  rozwiązania;  analizowac�  tres�c�

zadania z procentami o prostej konstrukcji; rozwiązac� proste zadanie tekstowe z procentami

za pomocą ro� wnania;  przekształcac�  proste wzory;  wyznaczyc�  z  prostego wzoru okres�loną

wielkos�c�.

Dział 6. Potęgi

Rozumie:  powstanie  wzoru  na  mnoz#enie  i  dzielenie  potęg  o  tych  samych  podstawach;

powstanie wzoru na potęgowanie potęgi; powstanie wzoru na potęgowanie iloczynu i ilorazu.

Umie: zapisac�  liczbę w postaci potęgi; okres�lic�  znak potęgi, nie wykonując obliczen� ; obliczyc�

wartos�c�  wyraz#enia  arytmetycznego  zawierającego  potęgi;  stosowac�  mnoz#enie  i  dzielenie

potęg  o  tych  samych  podstawach  do  obliczania  wartos�ci  liczbowej  wyraz#en� ;  przedstawic�

potęgę w postaci potęgowania potęgi; stosowac�  potęgowanie potęgi do obliczania wartos�ci

liczbowej  wyraz#en� ;  doprowadzic�  wyraz#enie  do  prostszej  postaci,  stosując  działania  na

potęgach;  obliczyc�  wartos�c�  wyraz#enia  arytmetycznego,  stosując  działania  na  potęgach;

zapisac�  bardzo  małą  liczbę  w  notacji  wykładniczej,  wykorzystując  potęgi  liczby  10

o ujemnych wykładnikach; oszacowac� wartos�c�  wyraz#enia zawierającego pierwiastki; obliczyc�

wartos�c�  wyraz#enia arytmetycznego zawierającego pierwiastki; stosowac�  wzory na obliczanie

pierwiastka z iloczynu i ilorazu do wyznaczania/obliczania wartos�ci liczbowej wyraz#en� .

Dział 7. Graniastosłupy

Zna: pojęcie graniastosłupa pochyłego.

Rozumie:  sposo� b  obliczania  pola  powierzchni  jako pola  siatki;  zasady  zamiany  jednostek

objętos�ci.

Umie:  wskazac�  na  rysunku  graniastosłupa  prostego  krawędzie  i  s�ciany  prostopadłe  oraz

ro� wnoległe;  obliczyc�  sumę długos�ci  krawędzi graniastosłupa;  kres�lic�  siatkę graniastosłupa

o podstawie  dowolnego  wielokąta;  rozwiązac�  zadanie  tekstowe  związane  z  polem

powierzchni  graniastosłupa  prostego;  rozwiązac�  zadanie  tekstowe  związane  z  objętos�cią

prostopadłos�cianu; rozwiązac� zadanie tekstowe związane z objętos�cią graniastosłupa.

Dział 8. Statystyka

Umie: ułoz#yc�  pytania do prezentowanych danych; rozwiązac�  zadanie tekstowe związane ze

s�rednią;  opracowac�  dane  statystyczne;  prezentowac�  dane  statystyczne;  obliczyc�

prawdopodobien� stwo zdarzenia.
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Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dostateczną oraz:

Dział 1. Liczby i działania

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

przedrostki mili i kilo.

Umie:  znajdowac�  liczby  spełniające  okres�lone  warunki;  porządkowac�  liczby  wymierne;

przedstawic�  rozwinięcie  dziesiętne  nieskon� czone  okresowe  w  postaci  ułamka  zwykłego;

porządkowac�  liczby  wymierne;  dokonac�  poro� wnan�  poprzez  szacowanie  w  zadaniach

tekstowych;  rozwiązywac�  nietypowe  zadania  na  zastosowanie  dodawania  i  odejmowania

liczb  wymiernych;  zamieniac�  jednostki  długos�ci,  masy;  zamieniac�  jednostki  długos�ci  na

mikrony i jednostki masy na karaty; wykonywac�  działania łączne na liczbach wymiernych

dodatnich; zapisac� podane słownie wyraz#enia arytmetyczne i obliczac� jego wartos�c�; stosowac�

prawa  działan� ;  uzupełniac�  brakujące  liczby  w  dodawaniu,  odejmowaniu,  mnoz#eniu  i

dzieleniu  tak,  by  otrzymac�  ustalony  wynik;  zaznaczac�  na  osi  liczbowej  zbio� r  liczb,  kto� re

spełniają  jednoczes�nie  dwie  niero� wnos�ci;  znalez�c�  liczby  znajdujące  się  w  okres�lonej

odległos�ci na osi liczbowej od danej liczby.

Dział 2. Procenty

Zna: pojęcie promila.

Umie: zamieniac�  ułamki, procenty na promile i odwrotnie; obliczyc�, jakim procentem jednej

liczby jest druga liczba; rozwiązac�  zadanie tekstowe dotyczące obliczania, jakim procentem

jednej  liczby jest druga liczba;  rozwiązac�  zadanie tekstowe dotyczące obliczania procentu

danej liczby; wykorzystac�  diagramy do rozwiązywania zadan�  tekstowych; rozwiązac� zadanie

dotyczące  obliczania  podwyz#ek  i  obniz#ek  o  pewien  procent;  rozwiązac�  zadanie  tekstowe

dotyczące  obliczania  liczby  na  podstawie  jej  procentu;  obliczyc�  liczbę  na  podstawie  jej

procentu; obliczyc�, o ile procent jest większa (mniejsza) liczba od danej; odczytac� z diagramu

informacje potrzebne w zadaniu.

Potrafi:  wybrac�  z  diagramu  informacje  i  je  zinterpretowac�;  zobrazowac�  dowolnym

diagramem wybrane informacje.

Dział 3. Figury na płaszczyz�nie

Rozumie: zasadę klasyfikacji tro� jkąto� w; zasadę klasyfikowania czworokąto� w.

Umie: kres�lic�  proste i odcinki ro� wnoległe przechodzące przez dany punkt; obliczyc� odległos�c�

punktu od prostej i odległos�c� pomiędzy prostymi; sprawdzic� wspo� łliniowos�c� trzech punkto� w;

kres�lic�  geometryczną sumę i  ro� z#nicę  kąto� w;  obliczac�  na podstawie rysunku miary kąto� w;

rozwiązywac�  zadania tekstowe dotyczące kąto� w; klasyfikowac�  tro� jkąty ze względu na boki

i kąty;  wybierac�  z  danego  zbioru  odcinki,  z  kto� rych  moz#na  zbudowac�  tro� jkąt;  stosowac�

zalez#nos�ci między bokami (kątami) w tro� jkącie podczas rozwiązywania zadan�  tekstowych;

konstruowac�  tro� jkąt o danych dwo� ch bokach i kącie między nimi zawartym; rozwiązywac�
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zadania  konstrukcyjne;  uzasadniac�  przystawanie  tro� jkąto� w;  klasyfikowac�  czworokąty  ze

względu  na  boki  i  kąty;  stosowac�  własnos�ci  czworokąto� w  do  rozwiązywania  zadan� ;

zamieniac�  jednostki  (jednostki  pola);  rozwiązywac�  trudniejsze  zadania  dotyczące  pola

prostokąta;  rozwiązywac�  zadania  tekstowe  związane  z  obliczaniem  po� l  i  obwodo� w

wielokąto� w na płaszczyz�nie; obliczac�  pola wielokąto� w (trudniejsze przykłady); rozwiązywac�

zadania  tekstowe  związane  z  obliczaniem  po� l  i  obwodo� w  wielokąto� w  w  układzie

wspo� łrzędnych;  wyznaczyc�  wspo� łrzędne  brakujących  wierzchołko� w  prostokąta,

ro� wnoległoboku i tro� jkąta.

Dział 4. Wyraz#enia algebraiczne

Umie: budowac�  i  odczytywac�  wyraz#enia o konstrukcji  wielodziałaniowej; obliczyc�  wartos�c�

liczbową wyraz#enia bez jego przekształcenia dla kilku zmiennych wymiernych; zapisywac�

warunki  zadania  w  postaci  jednomianu;  zapisywac�  warunki  zadania  w  postaci  sumy

algebraicznej;  obliczyc�  wartos�c�  liczbową  wyraz#enia  dla  zmiennych  wymiernych  po

przekształceniu  do  postaci  dogodnej  do  obliczen�  (dodawanie  i  odejmowanie  sum

algebraicznych,  mnoz#enie  jednomiano� w  przez  sumy  algebraiczne);  obliczyc�  wartos�c�

wyraz#enia;  mnoz#yc�  sumy algebraiczne;  doprowadzic�  wyraz#enie  algebraiczne  do prostszej

postaci,  stosując mnoz#enie sum algebraicznych;  interpretowac�  geometrycznie  iloczyn sum

algebraicznych; stosowac� mnoz#enie sum algebraicznych w zadaniach tekstowych.

Dział 5. Ro� wnania

Umie:  zapisac�  zadanie  w  postaci  ro� wnania;  wyszukac�  ws�ro� d  ro� wnan�  z  wartos�cią

bezwzględną ro� wnania sprzeczne; rozwiązywac� ro� wnania z zastosowaniem przekształcen�  na

wyraz#eniach algebraicznych; rozwiązac�  zadanie tekstowe za pomocą ro� wnania i sprawdzic�

poprawnos�c�  rozwiązania;  wyrazic�  tres�c�  zadania  z  procentami  za  pomocą  ro� wnania;

rozwiązac�  zadanie  tekstowe  z  procentami  za  pomocą  ro� wnania  i  sprawdzic�  poprawnos�c�

rozwiązania;  przekształcac�  wzory  (w  tym  fizyczne  i  geometryczne);  wyznaczyc�  ze  wzoru

okres�loną wielkos�c�.

Dział 6. Potęgi

Rozumie: potrzebę stosowania notacji wykładniczej w praktyce.

Umie: zapisac� liczbę w postaci iloczynu potęg liczb pierwszych; rozwiązac� nietypowe zadanie

tekstowe  związane  z  potęgami;  wykonac�  poro� wnywanie  ilorazowe  potęg  o jednakowych

podstawach; poro� wnac� potęgi sprowadzając je do tej samej podstawy; stosowac� potęgowanie

iloczynu  i  ilorazu  w  zadaniach  tekstowych;  stosowac�  działania  na  potęgach  w zadaniach

tekstowych; zapisac�  daną liczbę w postaci wykładniczej; poro� wnac�  liczby zapisane w notacji

wykładniczej; wykonac�  poro� wnywanie ilorazowe dla liczb podanych w notacji wykładniczej;

stosowac�  notację  wykładniczą  do  zamiany  jednostek;  oszacowac�  liczbę  niewymierną;

wykonywac�  działania  na  liczbach  niewymiernych;  doprowadzic�  wyraz#enie  algebraiczne
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zawierające  potęgi  i  pierwiastki  do  prostszej  postaci;  rozwiązywac�  zadania  tekstowe  na

zastosowanie działan�  na pierwiastkach; poro� wnac� liczby niewymierne.

Dział 7. Graniastosłupy

Umie:  rozwiązac�  zadanie  tekstowe  związane  z  sumą  długos�ci  krawędzi  graniastosłupa;

rozpoznac� siatkę graniastosłupa.

Dział 8. Statystyka

Zna: pojęcie prawdopodobien� stwa zdarzenia losowego.

Umie: interpretowac� prezentowane informacje.

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

Dział 1 . Liczby i działania

Umie: wstawiac� nawiasy tak, by otrzymac� z#ądany wynik.

Dział 3. Figury na płaszczyz�nie

Umie: konstruowac�  tro� jkąt,  gdy dany jest bok i dwa kąty do niego przyległe, rozwiązywac�

nietypowe zadania tekstowe związane z wielokątami foremnymi.

Dział 4. Wyraz#enia algebraiczne

Umie: obliczyc� sumę algebraiczną znając jej wartos�c�  dla podanych wartos�ci występujących w

niej zmiennych; wstawic�  nawiasy w sumie algebraicznej tak, by wyraz#enie spełniało podany

warunek; stosowac�  dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych w zadaniach tekstowych;

zinterpretowac�  geometrycznie  iloczyn  sumy  algebraicznej  przez  jednomian;  stosowac�

mnoz#enie jednomiano� w przez sumy.

Dział 5. Ro� wnania

Umie: rozwiązac� zadanie tekstowe za pomocą ro� wnania.

Dział 6. Potęgi

Umie:  podac�  cyfrę  jednos�ci  liczby  podanej  w  postaci  potęgi;  obliczyc�  wartos�c�  wyraz#enia

arytmetycznego zawierającego liczby zapisane w notacji wykładniczej.

Dział 8. Statystyka

Umie: prezentowac� dane w korzystnej formie.

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

Dział 1. Liczby i działania

Umie: znajdowac�  liczby spełniające okres�lone warunki; tworzyc�  wyraz#enia arytmetyczne na

podstawie  tres�ci  zadan�  i  obliczac�  ich  wartos�c�;  obliczac�  wartos�c�  ułamko� w  piętrowych;

wykorzystywac�  wartos�c�  bezwzględną do obliczen�  odległos�ci liczb na osi liczbowej; znalez�c�

rozwiązanie ro� wnania z wartos�cią bezwzględną.

Dział 2. Procenty
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Umie: stosowac� własnos�ci procento� w w sytuacji ogo� lnej.

Dział 3. Figury na płaszczyz�nie

Umie: rozwiązywac� zadania tekstowe związane z wielokątami foremnymi.

Dział 4. Wyraz#enia algebraiczne

Umie: wykorzystac� mnoz#enie sum algebraicznych do dowodzenia własnos�ci liczb.

Dział 5. Ro� wnania

Umie: zapisac� problem w postaci ro� wnania.

Dział 6. Potęgi

Umie: rozwiązac�  nietypowe zadanie tekstowe związane z potęgami; przekształcic�  wyraz#enie

arytmetyczne  zawierające  potęgi;  umie  poro� wnac�  i  porządkowac�  potęgi,  korzystając

z potęgowania potęgi;  poro� wnywac�  potęgi o ro� z#nych podstawach i  ro� z#nych wykładnikach,

stosując działania na potęgach.

Dział 7. Graniastosłupy

Umie: rozwiązac� nietypowe zadanie związane z rzutem graniastosłupa.
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