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Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych  
ocen klasyfikacyjnych z matematyki  klasa VI 

 

Ocena śródroczna: kursywa 

Ocena roczna: zwykła 

 
Treści nauczania – wymagania 

szczegółowe 
 

dopuszczający 
 

dostateczny 
 

dobry 
 

bardzo dobry 
 

celujący 

I. Liczby naturalne w dziesiątkowym 
układzie pozycyjnym. Uczeń: 

 

1. odczytuje i zapisuje liczby naturalne 
wielocyfrowe 

Zapisuje cyframi liczby zapisane 
słownie i na odwrót (do 10 000) 

Zapisuje cyframi liczby 
zapisane słownie i na odwrót 
(do 100 000) 

Zapisuje cyframi liczby 
zapisane słownie i na 
odwrót 

Zapisuje liczby, 
których cyfry spełniają 
określone warunki  

 

2. interpretuje liczby naturalne na osi 
liczbowej 

Odczytuje liczby zaznaczone na 
osi liczbowej 

Odczytuje i zaznacza liczby 
na osi liczbowej przy 
ustalonej jednostce 

Odczytuje i zaznacza liczby 
na osi liczbowej, 
samodzielnie ustala 
jednostkę 

  

3. zaokrągla liczby naturalne 

Wskazuje kolejne rzędy liczby i 
odpowiednio nazywa cyfry. 
Zaokrągla liczby naturalne  do 
dziesiątek i setek -przykłady liczb 
co najwyżej trzycyfrowych    

Zaokrągla liczby naturalne  
do dziesiątek, setek i tysięcy 
-przykłady liczb co najwyżej 
czterocyfrowych.    

Zaokrągla liczby naturalne.   

4. porównuje liczby naturalne 
Porównuje liczby naturalne na osi 
liczbowej oraz zapisane cyframi 

Porównuje liczby naturalne i 
wstawia odpowiedni znak 
<,> lub = 

Porządkuje liczby w 
kolejności rosnącej lub 
malejącej 

  

5. liczby w zakresie do 30 zapisane w 
systemie rzymskim przedstawia w 
systemie dziesiątkowym, a zapisane w 
systemie dziesiątkowym przedstawia w 
systemie rzymskim. 

Zamienia liczby zapisane w 
systemie rzymskim na liczby 
zapisane w systemie 
dziesiątkowym (do 30) i na 
odwrót 

Zamienia liczby zapisane w 
systemie rzymskim na liczby 
zapisane w systemie 
dziesiątkowym (do 500) i na 
odwrót 

Zamienia liczby zapisane w 
systemie rzymskim na 
liczby zapisane w systemie 
dziesiątkowym (do 3000) i 
na odwrót 

Wykorzystuje liczby 
rzymskie w sytuacjach 
praktycznych np. do 
zapisu dat 

 

II. Działania na liczbach naturalnych. 
Uczeń: 

 

1. dodaje i odejmuje w pamięci liczby 
naturalne dwucyfrowe, liczby 
wielocyfrowe w przypadkach, takich jak 
np. 230 + 80 lub 4600 – 1200; liczbę 

Dodaje i odejmuje w pamięci 
liczby naturalne dwucyfrowe bez 
przekroczenia progu 
dziesiątkowego; liczbę 
jednocyfrową dodaje do dowolnej 

Dodaje (do 100 ) i odejmuje 
w pamięci liczby naturalne 
dwucyfrowe , liczby 
wielocyfrowe w przypadkach, 
takich jak np. 230 + 80 lub 
4600 – 1200; liczbę 

Wykorzystuje obliczenia 
pamięciowe w zadaniach 
problemowych 

 Wykonuje w 
pamięci obliczenia 
wielodziałaniowe, 
pamiętając o 
kolejności działań. 
Samodzielnie 
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jednocyfrową dodaje do dowolnej 
liczby naturalnej i odejmuje od 
dowolnej liczby naturalnej; 

liczby naturalnej i odejmuje od 
dowolnej liczby naturalnej 

jednocyfrową dodaje do 
dowolnej liczby naturalnej i 
odejmuje od dowolnej liczby 

naturalnej 

tworzy 
testy/quizy/gry 
stanowiące 

utrwalenie 
poznanych 
wiadomości i 
umiejętności. 
 

2. dodaje i odejmuje liczby naturalne 
wielocyfrowe pisemnie, a także za 
pomocą kalkulatora 

Dodaje i odejmuje liczby 
naturalne wielocyfrowe pisemnie 
(łatwe przykłady) a także za 
pomocą kalkulatora. Posługuje się 
pojęciami suma i różnica. 

Dodaje i odejmuje liczby 
naturalne wielocyfrowe 
pisemnie (z przekroczeniem 
progu dziesiątkowego) a 
także za pomocą kalkulatora 

Rozwiązuje proste zadania 
tekstowe. 

Rozwiązuje złożone 
zadania tekstowe. 

 

3. mnoży i dzieli liczbę naturalną przez 
liczbę naturalną jednocyfrową, 
dwucyfrową lub trzycyfrową pisemnie, 
w pamięci (w najprostszych 
przykładach) i za pomocą kalkulatora 
(w trudniejszych przykładach) 

Mnoży i dzieli liczby naturalne w 
pamięci, w zakresie tabliczki 

mnożenia. Mnoży pisemnie przez 
liczby jednocyfrowe i dwucyfrowe 
(proste przypadki). Dzieli 
pisemnie przez liczby 
jednocyfrowe.   
Mnoży i dzieli za pomocą 
kalkulatora. Posługuję się 
pojęciami iloczyn i iloraz. 

Mnoży i dzieli liczby 
naturalne w pamięci, w 

zakresie tabliczki mnożenia. 
Mnoży pisemnie przez liczby 
jednocyfrowe i dwucyfrowe. 
Dzieli pisemnie przez liczby 
jednocyfrowe oraz 
dwucyfrowe . 

Mnoży i dzieli liczbę 
dwucyfrową przez 

jednocyfrową w pamięci. 
Stosuje uproszczenia 
obliczeń (liczby z zerami na 
końcu). Mnoży liczby 
pisemnie. Dzieli liczby 
naturalne przez liczby 
wielocyfrowe. 
 

Rozwiązuje zadania 
tekstowe z 

zastosowaniem działań 
na liczbach.  

Samodzielnie 
układa złożone 

zadania tekstowe z 
zastosowaniem 
działań na liczbach. 

4. wykonuje dzielenie z resztą liczb 
naturalnych 

Wyznacza resztę z dzielenia 
korzystając z tabliczki mnożenia 

Wykonuje dzielnie z resztą, w 
tym ustala resztę w 
przypadku dzielenia 

pisemnego 

Rozwiązuje proste zadanie 
tekstowe dotyczące 
dzielenia z resztą. 

  

5. stosuje wygodne dla niego sposoby 
ułatwiające obliczenia, w tym 
przemienność i łączność dodawania i 
mnożenia 

 Stosuje w obliczeniach 
przemienność i łączność 
dodawania i mnożenia. 

   

6. porównuje różnicowo i ilorazowo 
liczby naturalne 

Oblicza o ile dana liczba jest 
większa od drugiej. Oblicza ile 
razy dana liczba jest większa od 
drugiej (proste przypadki). 

Oblicza o ile dana liczba jest 
większa od drugiej. Oblicza 
ile razy dana liczba jest 
większa od drugiej. 

Rozwiązuje proste zadania 
tekstowe z zastosowaniem 
porównywania różnicowego 
i ilorazowego. 

Rozwiązuje proste 
zadania tekstowe z 
zastosowaniem 
porównywania 
różnicowego i 
ilorazowego. 

Tworzy zadania 
tekstowe dotyczące 
porównywania 
różnicowego i 
ilorazowego.  

7. rozpoznaje liczby naturalne 
podzielne przez 2, 3, 5, 9, 10, 100 
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8. rozpoznaje liczbę złożoną, gdy jest 
ona jednocyfrowa lub dwucyfrowa, a 
także, gdy na istnienie dzielnika 
wskazuje poznana cecha podzielności 

     

9. rozkłada liczby dwucyfrowe na 
czynniki pierwsze 

     

10. oblicza kwadraty i sześciany liczb 
naturalnych 

Oblicza kwadraty i sześciany liczb 
naturalnych jednocyfrowych. 
Odczytuje potęgi.  
Zapisuje potęgi opisane słowami. 

Oblicza kwadraty i sześciany 
liczb naturalnych- łatwe 
przypadki. 

Oblicza kwadraty i 
sześciany liczb naturalnych. 

Oblicza potęgi liczb 
naturalnych. 

 

11. stosuje reguły dotyczące kolejności 
wykonywania działań 

Wymienia działania zgodnie z 
kolejnością działań. Oblicza 
wartości wyrażeń arytmetycznych 

dwudziałaniowych, w tym 
zapisanych przy użyciu nawiasu. 

Oblicza wartości wyrażeń 
arytmetycznych -proste 
przypadki. 

Oblicza wartości wyrażeń 
arytmetycznych. 

Zapisuje treść zadania 
tekstowego za pomocą 
wyrażenia 

arytmetycznego. 

 

12. szacuje wyniki działań 

Szacuje wyniki działań- proste 
przypadki  

Szacuje wyniki działań. Wykorzystuje szacowanie 
do rozwiązywania zadań 
tekstowych. 

Podaje przykłady 
zastosowania 
szacowania w życiu 
codziennym. 

 

III. Liczby całkowite. Uczeń:  

1. podaje praktyczne przykłady 
stosowania liczb ujemnych 

Wymienia przykłady stosowania 
liczb ujemnych 

    

2. interpretuje liczby całkowite na osi 
liczbowej 

Odczytuje liczby ujemne  na osi 
liczbowej 
 

Zaznacza na osi liczbowej 
liczby ujemne przy wskazanej 
jednostce. 

Zaznacza na osi liczbowej 
liczby ujemne, dobierając 
odpowiednią jednostkę. 
Wskazuje na osi liczbowej 
liczby przeciwne. 

Wyznacza odległość 
między liczbami 
całkowitymi na osi 
liczbowej. 

 

3. oblicza wartość bezwzględną 
   Oblicza wartość 

bezwzględną liczby. 
 

4. porównuje liczby całkowite 
Porównuje liczby całkowite na osi 
liczbowej. 

Porównuje liczby całkowite. 
Stosuje znaki >,<. 

Porządkuje liczby całkowite 
w kolejności malejącej lub 
rosnącej. 

  

5. wykonuje proste rachunki 
pamięciowe na liczbach całkowitych 

 Dodaje, odejmuje, mnoży, 
dzieli liczby  całkowite w 
pamięci – proste przypadki. 

Dodaje, odejmuje, mnoży, 
dzieli liczby  całkowite w 
pamięci. 

Rozwiązuje zadania 
tekstowe z liczbami 
całkowitymi. 

 

IV. Ułamki zwykłe i dziesiętne. Uczeń:  

1. opisuje część danej całości za 
pomocą ułamka 

Rozróżnia licznik i mianownik 
ułamka. Odczytuje i zapisuje 
ułamki. Odczytuje jaką część 
figury zamalowano. 

Zaznacza odpowiedni ułamek 
figury. Tworzy odpowiedni 
ułamek opisujący część danej 
całości. 

Buduje odpowiednie ułamki 
na podstawie zadania 
tekstowego. 
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2. przedstawia ułamek jako iloraz liczb 
naturalnych, a iloraz liczb naturalnych 
jako ułamek 

Przedstawia ułamek zwykły jako 
iloraz liczb naturalnych i na 
odwrót. 

Przedstawia liczbę mieszaną 
jako iloraz liczb naturalnych. 

 Stosuje zamianę 
ułamka zwykłego na 
iloraz liczb naturalnych 

w zadaniach 
tekstowych 

 

3. skraca i rozszerza ułamki zwykłe 
Skraca i rozszerza ułamki zwykłe 
do danego licznika lub 
mianownika 

Skraca i rozszerza ułamki 
zwykłe w zakresie tabliczki 
mnożenia 

Skraca i rozszerza ułamki 
zwykłe 

  

4. sprowadza ułamki zwykłe do 
wspólnego mianownika 

Sprowadza ułamki do wskazanego 
wspólnego mianownika. 

Sprowadza ułamki do 
wspólnego mianownika-
proste przykłady. 

Sprowadza ułamki do 
wspólnego mianownika. 

  

5. przedstawia ułamki niewłaściwe w 
postaci liczby mieszanej i odwrotnie 

Wskazuje ułamki właściwe i 
niewłaściwe oraz liczby mieszane. 
Zamienia ułamki niewłaściwe na 
liczby mieszane i na odwrót 

(zakres tabliczki mnożenia) 

Zamienia ułamki niewłaściwe 
na liczbę mieszaną i na 
odwrót. 

   

6. zapisuje wyrażenia dwumianowane 
w postaci ułamka dziesiętnego i 
odwrotnie 

Wymienia zależności między 
jednostkami monetarnymi, 
jednostkami wagi i długości 

Zapisuje ułamek dziesiętny 
jako odpowiednie wyrażenie 
dwumianowane 

Zapisuje wyrażenia 
dwumianowane w postaci 
ułamka dziesiętnego i 
odwrotnie 

Operuje wyrażeniami 
dwumianowanymi, 
rozwiązując zadanie 
tekstowe 

 

7. zaznacza ułamki zwykłe i dziesiętne 
na osi liczbowej oraz odczytuje ułamki 
zwykłe i dziesiętne zaznaczone na osi 
liczbowej 

Odczytuje ułamki zwykłe i 
dziesiętne na osi liczbowej. 
Zaznacza na osi liczbowej ułamki 
zwykłe o jednakowych 
mianownikach.  

Zaznacza ułamki zwykłe i 
dziesiętne na osi liczbowe 
przy wskazanej jednostce.   

Zaznacza ułamki zwykłe i 
dziesiętne na osi liczbowej 
samodzielnie dobierając 
jednostkę. 

  

8. zapisuje ułamek dziesiętny 
skończony w postaci ułamka zwykłego 

Zapisuje ułamek dziesiętny 

skończony  (do części 
tysięcznych) w postaci ułamka 
zwykłego 

Zapisuje ułamek dziesiętny 

skończony   w postaci 
ułamka zwykłego  

Zapisuje ułamek dziesiętny 

skończony   w postaci 
ułamka zwykłego i skraca 
jeśli jest taka możliwość 

  

9. zamienia ułamki zwykłe o 
mianownikach będących dzielnikami 
liczb 10, 100, 1000 itd. na ułamki 
dziesiętne skończone dowolną metodą 
(przez rozszerzanie ułamków zwykłych, 
dzielenie licznika przez mianownik w 
pamięci, pisemnie lub za pomocą 
kalkulatora) 

Zamienia ułamki zwykłe o 
mianownikach 10,100, 1000…itd. 
na ułamki dziesiętne 

  Zamienia ułamki 
zwykłe o 
mianownikach 
będących dzielnikami 
liczb 10, 100, 1000 itd. 
na ułamki dziesiętne 
metodą rozszerzania 
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10. zapisuje ułamki zwykłe o 
mianownikach innych niż wymienione 
w pkt 9 w postaci rozwinięcia 
dziesiętnego nieskończonego (z 
użyciem trzech kropek po ostatniej 
cyfrze), dzieląc licznik przez mianownik 
w pamięci, pisemnie lub za pomocą 
kalkulatora 

Wyznacza rozwinięcie dziesiętne 
nieskończone ułamków zwykłych -
proste przypadki (jedna cyfra w 

okresie) 

Wyznacza rozwinięcie 
dziesiętne nieskończone 
ułamków zwykłych -proste 

przypadki (co najwyżej dwie 
cyfry w okresie). Stosuje 
krótszy zapis z 
wykorzystaniem nawiasu. 

Wyznacza rozwinięcie 
dziesiętne nieskończone 
ułamków zwykłych. 

Porównuje ułamki 
dziesiętne, w tym o 
rozwinięciu nieskończonym 
okresowym. 

 Wyznacza n-tą 
cyfrę po przecinku 
w rozwinięciu 

dziesiętnym 
nieskończonym 
okresowym 

11. zaokrągla ułamki dziesiętne 

Nazywa kolejne cyfry po 
przecinku ułamka dziesiętnego. 
Zaokrągla ułamek dziesiętny do 
jedności, części dziesiątych. 

Zaokrągla ułamek dziesiętny 
do jedności, części 
dziesiątych, części setnych. 

Zaokrągla ułamek 
dziesiętny do jedności oraz 
kolejnych części po 
przecinku. 

  

12. porównuje ułamki (zwykłe i 
dziesiętne) 

Zna zasadę porównywania 
ułamków zwykłych o jednakowych 
mianownikach lub licznikach. 
Porównuje ułamki dziesiętne. 

Porównuje ułamki zwykłe o 
jednakowych licznikach lub 
mianownikach oraz ułamki 
dziesiętne stosując znaki >,< 
oraz =. 

Porównuje ułamki zwykłe o 
różnych 
mianownikach/licznikach. 

  

V. Działania na ułamkach zwykłych i 
dziesiętnych. Uczeń 

     

1. dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli 
ułamki zwykłe o mianownikach jedno- 
lub dwucyfrowych, a także liczby 
mieszane 

Dodaje i odejmuje ułamki zwykłe/ 
liczby mieszane – proste 
przypadki. Mnoży i dzieli ułamki 
zwykłe. 

Dodaje i odejmuje ułamki 
zwykłe/ liczby mieszane. 
Mnoży i dzieli ułamki zwykłe i 
liczby mieszane. 

Dodaje, odejmuje, mnoży i 
dzieli ułamki zwykłe/ liczby 
a wynik przedstawia w 
najprostszej postaci – 
skraca/wyłącza całości. 
Rozwiązuje proste zadania 
tekstowe. 

Rozwiązuje zadania 
tekstowe  z ułamkami. 

 

2. dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli 
ułamki dziesiętne w pamięci (w 
najprostszych przykładach), pisemnie i 
za pomocą kalkulatora (w trudniejszych 
przykładach) 

Dodaje i odejmuje ułamki 
dziesiętne w pamięci i pisemnie 
(proste przypadki) 

Dodaje i odejmuje ułamki 
dziesiętne w pamięci i 
pisemnie 

   

3. wykonuje nieskomplikowane 
rachunki, w których występują 
jednocześnie ułamki zwykłe i dziesiętne 

 Oblicza wartość wyrażenia 
arytmetycznego (jedno 
działanie), w którym 
występuje ułamek zwykły i 
dziesiętny. 

Oblicza wartość wyrażenia 
arytmetycznego, w którym 
występują ułamki zwykłe i 
dziesiętne. 

  

4. porównuje różnicowo ułamki 

 Oblicza o ile dany ułamek 
jest większy od drugiego 

Stosuje porównywanie 
różnicowe ułamków w 
prostych zadaniach 
tekstowych 

Stosuje porównywanie 
różnicowe ułamków w  
zadaniach tekstowych 
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5. oblicza ułamek danej liczby 
naturalnej 

Oblicza ułamek liczby naturalnej -
proste przykłady. 

Oblicza ułamek liczby 
naturalnej. 

Rozwiązuje proste zadanie 
tekstowe dotyczące 
obliczania ułamka z liczby 

naturalnej. 

Rozwiązuje zadanie 
tekstowe dotyczące 
obliczania ułamka z 

liczby naturalnej. 

 

6. oblicza kwadraty i sześciany 
ułamków zwykłych i dziesiętnych oraz 
liczb mieszanych 

Oblicza kwadraty i sześciany 
ułamków zwykłych i dziesiętnych -
proste przykłady 

Oblicza kwadraty i sześciany 
ułamków zwykłych i 
dziesiętnych 

Oblicza kwadraty i 
sześciany ułamków 
zwykłych, dziesiętnych oraz 
Liczb mieszanych 

  

7. oblicza wartości prostych wyrażeń 
arytmetycznych, stosując reguły 
dotyczące kolejności wykonywania 
działań 

Oblicza wartości prostych wyrażeń 
arytmetycznych (trzy działania), w 
których występują jedynie ułamki 
zwykłe lub jedynie ułamki 
dziesiętne. Stosuje reguły 
dotyczące kolejności 
wykonywania działań. 

 Oblicza wartości wyrażeń 
arytmetycznych, w których 
występują zarówno ułamki 
zwykłe jak również ułamki 
dziesiętne i liczby mieszane. 
Stosuje reguły dotyczące 
kolejności wykonywania 

działań. 

Zapisuje rozwiązanie 
zadania tekstowego za 
pomocą złożonego 
wyrażenia 
arytmetycznego. 

 

8. wykonuje działania na ułamkach 
dziesiętnych, używając własnych, 
poprawnych strategii lub z pomocą 
kalkulatora 

 W zależności od stopnia 
trudności zadania, wykonuje 
działania na ułamkach 
dziesiętnych w pamięci, 
pisemnie lub na kalkulatorze. 

   

9. szacuje wyniki działań. 

Wyznacza orientacyjny koszt 
zakupów, zaokrąglając ceny do  
pełnych złotówek. 

Szacuje wynik działań 
zaokrąglając do całości. 

Szacuje wyniki działań i 
porównuje z daną liczbą. 

Wykorzystuje 
szacowanie wyników 
w sytuacjach 
praktycznych. 

 

VI. Elementy algebry. Uczeń:  

1. korzysta z nieskomplikowanych 
wzorów, w których występują 
oznaczenia literowe, zamienia wzór na 
formę słowną 

Podaje przykłady wzorów, 
objaśnia występujące w nich 
litery. 

Korzysta z literowej wersji 
wzorów.  

Zamienia wzór na formę 
słowną. 

  

2. stosuje oznaczenia literowe 
nieznanych wielkości liczbowych i 
zapisuje proste wyrażenie algebraiczne 
na podstawie informacji osadzonych w 
kontekście praktycznym 

Podaje przykłady wyrażeń 
algebraicznych. Zapisuje proste 
wyrażenie algebraiczne 
(jednodziałaniowe) w tym również 
na podstawie informacji 
osadzonych w kontekście 
praktycznym. 

Zapisuje proste wyrażenie 
algebraiczne 
(dwudziałaniowe) w tym 
również na podstawie 
informacji osadzonych w 
kontekście praktycznym. 
Odczytuje proste wyrażenia 
algebraiczne 
(jednodziałaniowe). 

 Zapisuje proste 
wyrażenie 
algebraiczne w tym 
również na podstawie 
informacji osadzonych 
w kontekście 
praktycznym. 
Odczytuje wyrażenia 
algebraiczne. 
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3. rozwiązuje równania pierwszego 
stopnia z jedną niewiadomą 
występującą po jednej stronie 
równania (poprzez zgadywanie, 
dopełnianie lub wykonanie działania 
odwrotnego) 

Rozwiązuje proste równanie 
pierwszego stopnia z jedną 
niewiadomą występującą po 
jednej stronie równania poprzez 
zgadywanie lub działanie 
odwrotne. Wspomaga się grafem. 

 Rozwiązuje  równanie 
pierwszego stopnia z jedną 
niewiadomą występującą 
po jednej stronie równania 
poprzez zgadywanie, 
dopełnianie lub  działanie 
odwrotne 

Zapisuje równanie na 
podstawie informacji 
opisanych słownie. 

Rozwiązuje 
równanie 
pierwszego stopnia 
z jedną 
niewiadomą, która 
występuje po obu 
stronach równania. 

VII. Proste i odcinki. Uczeń:  

1. rozpoznaje i nazywa figury: punkt, 
prosta, półprosta, odcinek 

Rozpoznaje, nazywa i rysuje 
przykłady figur: punkt, prosta, 
półprosta i odcinek. 

 Dostrzega podstawowe 
figury geometryczne w 
innych figurach 
geometrycznych 

  

2. rozpoznaje odcinki i proste 
prostopadłe i równoległe 

Rozpoznaje odcinki i proste 
prostopadłe i równoległe. 
Upewnia się za pomocą ekierki. 

 W przypadku odcinków i 
prostych 
prostopadłych/równoległych 
stosuje odpowiedni zapis 
symboliczny 

Dostrzega odcinki/ 
proste prostopadłe i 
równoległe w 
otaczającej 
rzeczywistości 

 

3. rysuje pary odcinków prostopadłych 
i równoległych 

Rysuje pary odcinków 
prostopadłych i równoległych, 
wykorzystując kratki w zeszycie 

 Rysuje pary odcinków 
prostopadłych i 
równoległych, korzystając z 
linijki i ekierki  

  

4. mierzy długość odcinka z 
dokładnością do 1 milimetra 

Mierzy długość danego odcinka z 
dokładnością do 1 mm. Rysuje 
odcinek o danej mierze. 

    

5. wie, że aby znaleźć odległość punktu 
od prostej, należy znaleźć długość 
odpowiedniego odcinka prostopadłego 

Wskazuje odcinek, którego 
długość stanowi odległość punktu 
od prostej.  

 Wyznacza odległość punktu 
od prostej, rysując 
odpowiedni odcinek 
prostopadły a następnie go 
mierząc. 

  

VIII. Kąty. Uczeń:  

1. wskazuje w kątach ramiona i 
wierzchołek; 

Wskazuje w kątach ramiona i 
wierzchołek. Poprawnie odczytuje 
nazwę kąta. 

    

2. mierzy kąty mniejsze od 180 stopni z 
dokładnością do 1 stopnia; 

Mierzy kąt mniejszy od 180 stopni 
z dokładnością do 1 stopnia. 

Wymienia miary kąta 
prostego, półpełnego i 

pełnego. 

Wyznacza miarę kąta 
większego od 180 stopni. 

Określa miarę kąta 
zawartą między 

wskazówkami zegara 
o pełnych godzinach 

 

3. rysuje kąt o mierze mniejszej niż 180 
stopni; 

Rysuje kąt o mierze mniejszej niż 
180 stopni za pomocą kątomierza.  

Rysuje kąt prosty również za 
pomocą ekierki. 

Rysuje kąt o mierze 
większej niż 180 stopni. 

  

4. rozpoznaje kąt prosty, ostry i 
rozwarty 

Rozpoznaje kąt prosty, ostry i 
rozwarty. Rysuje przykłady kątów 

 Dostrzega kąty w innych 
figurach geometrycznych. 
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prostych, ostrych, półpełnych, 
rozwartych i pełnych. 

5. porównuje kąty 
Porównuje  kąty, korzystając z 

ekierki lub kątomierza.  

Porównuje kąty na podstawie 

ich miary. 

   

6. rozpoznaje kąty wierzchołkowe i 
kąty przyległe oraz korzysta z ich 
własności 

Wskazuje na rysunku kąty 
przyległe i wierzchołkowe. Rysuje 
przykłady kątów przyległych i 
wierzchołkowych. 

Korzysta z własności kątów 
wierzchołkowych i 
przyległych, dotyczących ich 
miary. 

Dostrzega kąty przyległe i 
wierzchołkowe w innych 
figurach geometrycznych. 

Wyznacza miary kątów 
przyległych na 
podstawie 
wzajemnych 
zależności między 
nimi. 

 

IX. Wielokąty, koła, okręgi. Uczeń: 
 

1. rozpoznaje i nazywa trójkąty 
ostrokątne, prostokątne i 
rozwartokątne, równoboczne i 
równoramienne 

Objaśnia podział trójkątów ze 
względu na boki i kąty. Rozróżnia 
trójkąty i odpowiednio je nazywa. 

Rysuje przykłady poszczególnych 
trójkątów, korzysta z przyrządów. 

Rysuje przykłady 
poszczególnych trójkątów 
gdy zadane są pewne 

długości odcinków np. 
wysokość, ramię, 
przyprostokątna itp. 
Korzysta z własności 
trójkątów w rozwiązywaniu  
prostych zadań (wyznaczanie 
obwodu, miar kątów) 

Korzysta z własności 
trójkątów w rozwiązywaniu 
zadań  w tym zadań 

tekstowych. 

Informacje podane 
słownie przenosi na 
rysunek pomocniczy. 

 

2. konstruuje trójkąt o trzech danych 
bokach; ustala możliwość zbudowania 
trójkąta (na podstawie nierówności 
trójkąta) 

Konstruuje trójkąt o trzech 
danych bokach. 

Sprawdza, na podstawie 
nierówności trójkąta czy z 
trzech danych boków, 
wyrażonych w tej samej 

jednostce, można zbudować 
trójkąt. 

Sprawdza, na podstawie 
nierówności trójkąta czy z 
trzech danych boków, 
można zbudować trójkąt. 

  

3. stosuje twierdzenie o sumie kątów 
trójkąta; 

Formułuje twierdzenie o sumie 
kątów trójkąta. Oblicza brakujący 
kąt w trójkącie- proste przypadki 
wraz z rysunkiem. 

Oblicza brakujący kąt w 
trójkącie. 

W oparciu o treść, 
sporządza rysunek 
pomocniczy i oblicza 
brakujący kąt w trójkącie. 

Wyznacza brakujący 
kąt w trójkącie 
korzystając również z 
własności kątów 
przyległych i 
wierzchołkowych. 

 

4. rozpoznaje i nazywa kwadrat, 
prostokąt, romb, równoległobok, 
trapez; 

Wskazuje i nazywa prostokąty, w 
tym kwadraty, romby, 
równoległoboki i trapezy. Rysuje 
przykłady prostokątów, rombów, 

równoległoboków i trapezów, 
korzystając z kratek. 

Rysuje przykłady 
prostokątów, rombów, 
równoległoboków i trapezów, 
przy zadanych długościach 

pewnych odcinków, korzysta 
z przyrządów.  Rysuje 
prostokąty, romby i 
równoległoboki, korzystając z 
własności przekątnych. 
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5. zna najważniejsze własności 
kwadratu, prostokąta, rombu, 
równoległoboku, trapezu; 

Wymienia co najmniej dwie 
własności kwadratu, prostokąta, 
rombu, równoległoboku i trapezu. 

Wymienia własności 
czworokątów. Korzysta z 
własności czworokątów w 

prostych zadaniach . 

Korzysta z własności 
czworokątów, rozwiązując 
zadania, w tym zadania 

tekstowe. Sporządza 
rysunki pomocnicze. 

  

6. wskazuje na rysunku, a także rysuje 
cięciwę, średnicę, promień koła i 
okręgu 

Wskazuje na rysunku a także 
rysuje promień, cięciwę i średnicę 
koła lub okręgu.   

Wyjaśnia własnymi słowami 
pojęcia: promień, średnica, 
cięciwa koła lub okręgu. 
Dostrzega koło/okrąg w 
otaczającej rzeczywistości. 

Formułuje słowami 
zależność między 
promieniem a średnicą 
koła/okręgu. 

  

X. Bryły. Uczeń:  

1. rozpoznaje graniastosłupy proste, 
ostrosłupy, walce, stożki i kule w 
sytuacjach praktycznych i wskazuje te 
bryły wśród innych modeli brył 

Rozpoznaje i wskazuje 
prostopadłościany, inne 
graniastosłupy proste oraz 
ostrosłupy. Nazywa wskazane 
graniastosłupy proste. 
Wskazuje na modelu 
graniastosłupa i ostrosłupa, 
krawędzie, wierzchołki i  ściany. 

Wskazuje na modelu 
graniastosłupa krawędzie 
prostopadłe lub równoległe. 
Oblicza sumę długości 
krawędzi prostopadłościanu. 

Oblicza sumę krawędzi 
graniastosłupa. 

Oblicza sumę długości 
krawędzi ostrosłupa. 

 

2. wskazuje wśród graniastosłupów 
prostopadłościany i sześciany i 
uzasadnia swój wybór 

Wśród graniastosłupów wskazuje 
prostopadłościany i sześciany. 

Uzasadnia, że wskazana 
bryła jest 
prostopadłościanem. 

   

3. rozpoznaje siatki graniastosłupów 
prostych i ostrosłupów; 

Rozpoznaje siatki graniastosłupów 
i ostrosłupów. Wskazuje na siatce  
podstawy oraz  ściany boczne.  
Nazywa graniastosłup i ostrosłup  
na podstawie jego siatki. 

Podaje wymiary 
graniastosłupa na podstawie 
danej siatki. 

Uzupełnia siatki 
graniastosłupów o 
brakujące elementy(ściany, 
wymiary) 

  

4. rysuje siatki prostopadłościanów 

Rysuje siatki prostopadłościanów i 
sześcianów. Skleja modele. 

Rysuje siatki dowolnych 
graniastosłupów. 
Skleja modele z 
zaprojektowanych siatek.  

  Rysuje siatki 
ostrosłupów. 
Tworzy złożone 
figury 
przestrzenne. 

1. oblicza obwód wielokąta o danych 
długościach boków 

Oblicza obwód wielokąta o danych 
długościach boków. 

Mierzy długości boków 
wielokąta a następnie oblicza 
jego obwód. Wyznacza bok 
kwadratu, na podstawie jego 
obwodu. 

 Wyznacza boki 
prostokąta, na 
podstawie jego 
obwodu i zależności 
między bokami. 

 

2. oblicza pola: kwadratu, prostokąta, 
rombu, równoległoboku, trójkąta, 
trapezu przedstawionych na rysunku 
(w tym na własnym rysunku 

Oblicza pole kwadratu i 
prostokąta, rombu 
równoległoboku, trójkąta, 
trapezu- proste przypadki (ta 
sama jednostka, podane wymiary, 
dany rysunek) 

Zapisuje potrzebne długości 
odcinków w tej samej 
jednostce a następnie oblicza 
pole kwadratu ,prostokąta, 
rombu równoległoboku, 
trójkąta, trapezu. Sporządza 
rysunek pomocniczy.  

Zapisuje wzór na pole 
czworokąta. Wyznacza 
brakujące odcinki. Oblicza 
pole. Oblicz pole figury 
złożonej z poznanych 
czworokątów. 

Rozwiązuje zadania 
tekstowe, wymagające 
obliczenia pola 
czworokąta  w 
sytuacjach 
praktycznych. 
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pomocniczym) oraz w sytuacjach 
praktycznych 

3. stosuje jednostki pola: m², cm², 
km², mm², dm², ar, hektar (bez 
zamiany jednostek w trakcie obliczeń) 

Wymienia jednostki pola. Formułuje podstawowe 
zależności między 
jednostkami pola np.  1m²= 
100 mm2 

Zamienia jednostki pola w 
prostych przypadkach. 

Zamienia jednostki 
pola. 

 

4. oblicza objętość i pole powierzchni 
prostopadłościanu przy danych 
długościach krawędzi 

Oblicza pole powierzchni i 
objętość sześcianu. Sporządza 
rysunek pomocniczy 
prostopadłościanu. 

Oblicza pole powierzchni i 
objętość prostopadłościanu 
na podstawie danej siatki, 
podanych wymiarów lub 
rysunku pomocniczego. 

Oblicza pole powierzchni i 
objętość graniastosłupa na 
podstawie danej siatki lub  
rysunku pomocniczego. 

W oparciu o opis 
słowny, sporządza 
rysunek pomocniczy 
graniastosłupa, nanosi 
wymiary, oblicza pole 
powierzchni i objętość. 

 

5. stosuje jednostki objętości i 
pojemności: litr, mililitr, dm³, m³, cm³, 
mm³ 

Wymienia jednostki objętości. Formułuje podstawowe 
zależności między 
jednostkami objętości  np.  1 
l = 1 dm3 

Zamienia jednostki 
objętości w prostych 
przypadkach. 

Zamienia jednostki 
objętości. 

 

6. oblicza miary kątów, stosując przy 
tym poznane własności kątów i 
wielokątów 

Oblicza miary kątów -proste 
przypadki, dany rysunek 

Oblicza miary katów – proste 
przypadki, sporządza rysunek 
pomocniczy 

Oblicza miary katów. 
Rozwiązuje proste zadania 
tekstowe. 

Rozwiązuje zadania 
tekstowe, zapisuje 
informacje na rysunku 
pomocniczym, 
stosując język 
matematyczny. 

 

XII. Obliczenia praktyczne. Uczeń: 
 

1. interpretuje 100% danej wielkości 
jako całość, 50% – jako połowę, 25% 
− jako jedną czwartą, 10% – jako 
jedną dziesiątą, a 1% – jako setną 
część danej wielkości liczbowej 

Zaznacza 100%, 50 %, 25%, 10 
% danej figury. Zamienia procent 
na ułamek zwykły i dziesiętny. 
Zamienia ułamek dziesiętny na 
procent. Zamienia ułamek zwykły 
o mianowniku 100 na procent. 

Rozszerza ułamek zwykły do 
mianownika 100 i zamienia 
na procent. 

   

2. w przypadkach osadzonych w 
kontekście praktycznym oblicza procent 
danej wielkości w stopniu trudności 
typu 50%, 10%, 20% 

 Oblicza 1 %, 10%, 50 %, 20 
%, 25%, 100 % danej 
wielkości – proste przypadki  

Oblicza 1 %, 10%, 50 %, 
20 %, 25%, 75 %, 100 % 
danej wielkości 

Wyznacza nową cenę 
po podwyżce lub 
obniżce o dany 
procent. 

Wyznacza liczbę na 
podstawie jej 
procentu. 

3. wykonuje proste obliczenia 
zegarowe na godzinach, minutach i 
sekundach 

Wymienia jednostki czasu: 
sekunda, minuta, godzina, dzień,, 
doba, tydzień, miesiąc, kwartał, 
rok. Formułuje zależności między 
nimi np. doba to 24 godziny itp 

Oblicza upływ czasu 
związany z kalendarzem oraz 
zegarem. 

Rozwiązuje proste zadania 
tekstowe związane z 
upływem czasu. 

Rozwiązuje 
wieloetapowe zadania 
tekstowe związane z 
upływem czasu . 
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4. wykonuje proste obliczenia 
kalendarzowe na dniach, tygodniach, 
miesiącach, latach 

Wykonuje obliczenia 
kalendarzowe na dniach, 
tygodniach, miesiącach, latach. 

Wyróżnia lata przestępne. 
Określa na podstawie daty, 
który to wiek. 

Rozwiązuje proste zadania 
tekstowe związane z 
upływem czasu. 

Rozwiązuje 
wieloetapowe zadania 
tekstowe związane z 

upływem czasu . 

 

5. odczytuje temperaturę (dodatnią i 
ujemną) 

Odczytuje temperaturę      

6. zamienia i prawidłowo stosuje 
jednostki długości: metr, centymetr, 
decymetr, milimetr, kilometr 

Wymienia jednostki długości. 
Formułuje podstawowe zależności 
np. 1m=100cm. Stosuje jednostki 
długości np. do opisania długości 
boków figury. 

Zamienia jednostki długości. Dobiera odpowiedną 
jednostkę długości. 

  

7. zamienia i prawidłowo stosuje 
jednostki masy: gram, kilogram, 
dekagram, tona 

Wymienia jednostki wagi. 
Formułuje podstawowe zależności 
np. 1kg=100 dag. Stosuje 

jednostki wagi.  

Zamienia jednostki wagi. Dobiera odpowiedną 
jednostkę wagi. 

  

8. oblicza rzeczywistą długość odcinka, 
gdy dana jest jego długość w skali, 
oraz długość odcinka w skali, gdy dana 
jest jego rzeczywista długość 

Wyjaśnia o czym mówi nam skala 
np.1:2 lub 2:1. Dany odcinek 
pomniejsza lub powiększa w 
zadanej skali (bez konieczności 
zmiany jednostki). Objaśnia na 
podstawie skali, jakiej długości w 
rzeczywistości odpowiada 1 cm na 
danej mapie. 

Oblicza długość danego 
odcinka pomniejszonego lub 
powiększonego w zadanej 
skali. Powiększa i pomniejsza 
inne figury (kwadrat, koło) w 
zadanej skali. Wyznacza 
odległość rzeczywistą na 
podstawie skali  mapy. 
Wyznacza odległość na 
mapie w zadanej skali. 

Oblicza rzeczywistą długość 
odcinka, gdy dana jest jego 
długość w skali. 

Wyznacza skalę na 
podstawie danych 
długości. 

Sporządza plan 
pomieszczenia. 
Ustala skalę. 

9. w sytuacji praktycznej oblicza: drogę 
przy danej prędkości i danym czasie, 
prędkość przy danej drodze i danym 
czasie, czas przy danej drodze i danej 
prędkości; stosuje jednostki prędkości: 
km/h, m/s 

W sytuacji praktycznej oblicza: 
drogę przy danej prędkości i 
danym czasie,  

Oblicza prędkość przy danej 
drodze i danym czasie, czas 
przy danej drodze i danej 
prędkości- proste przypadki ; 
stosuje jednostki prędkości: 
km/h, m/s 

Oblicza prędkość przy danej 
drodze i danym czasie, czas 
przy danej drodze i danej 
prędkości; stosuje jednostki 
prędkości: km/h, m/s.  
Porównuje prędkości. 

Rozwiązuje zadania 
tekstowe dotyczące 
prędkości. 

 

XIII. Elementy statystyki opisowej. 
Uczeń: 

     

1. gromadzi i porządkuje dane 

Posługuje się tabelką do 
gromadzenia danych. Gromadzi 
dane np. temperaturę w kolejnych 
dniach. Przeprowadza ankietę. 
Porządkuje zebrane odpowiedzi 

Układa pytania do ankiety. 
Analizuje zgromadzone dane. 
Tworzy wnioski. Prezentuje 
wyniki. 

  Do analizy danych 
wykorzystuje 
programy 
komputerowe. 

2. odczytuje i interpretuje dane 
przedstawione w tekstach, tabelach, 
diagramach i na wykresach 

Odczytuje i interpretuje dane 
przedstawione w tekstach, 
tabelach, diagramach i na 
wykresach 

 Układa dodatkowe pytania 
do diagramów i wykresów. 
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XIV. Zadania tekstowe. Uczeń:  

1. czyta ze zrozumieniem prosty tekst 
zawierający informacje liczbowe 

Czyta ze zrozumieniem podany 
tekst zawierający informacje 
liczbowe. 

    

2. wykonuje wstępne czynności 
ułatwiające rozwiązanie zadania, w tym 
rysunek pomocniczy lub wygodne dla 
niego zapisanie informacji i danych z 
treści zadania; 

 Wynotowuje dane z zadania 
tekstowego stosując skróty, 
tabelki, rysunki. 

   

3. dostrzega zależności między 
podanymi informacjami 

 Dostrzega proste zależności 
między podanymi 
informacjami. Zapisuje te 
zależności za pomocą 
pojedynczych działań. 

Dostrzega zależności 
między informacjami 
podanymi w zadaniu 
tekstowym. Zapisuje te 
zależności za pomocą 
wyrażeń arytmetycznych. 

  

4. dzieli rozwiązanie zadania na etapy, 
stosując własne, poprawne, wygodne 
dla niego strategie rozwiązania 

   Wybiera własną 
strategię rozwiązania 
zadania i wynotowania 
danych, pamiętając o 
kolejnych etapach 
rozwiązywania. 

 

5. do rozwiązywania zadań osadzonych 
w kontekście praktycznym stosuje 
poznaną wiedzę z zakresu arytmetyki i 
geometrii oraz nabyte umiejętności 
rachunkowe, a także własne poprawne 
metody 

 Formułuje dodatkowe 
pytania do zadania. 

Buduje samodzielnie proste 
zadanie tekstowe.  

Buduje samodzielnie 
złożone zadanie 
tekstowe. 

 

6. weryfikuje wynik zadania 
tekstowego, oceniając sensowność 
rozwiązania 

 Sprawdza poprawność 
rozwiązania.  

   

 


