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I. Ułamki zwykłe i ułamki dziesiętne  

Ocena Wymagania 

Dopuszczający 

Uczeń: 

Rozróżnia liczby pierwsze i liczby złożone. 

Zna niektóre cechy podzielności liczb (np. przez 2, 5, 10) i potrafi stosować 

je w praktyce. 

Rozkłada małe liczby na czynniki pierwsze (do 100). 

Skraca i rozszerza ułamki dziesiętne. 

Skraca i rozszerza ułamki zwykłe przez małe liczby (do 5). 

Porównuje ułamki zwykłe o jednakowych licznikach lub jednakowych 

mianownikach. 

Sprowadza do wspólnego mianownika ułamki o małych mianownikach (do 

5). 

Dodaje i odejmuje ułamki dziesiętne. 

Dodaje i odejmuje ułamki zwykłe o małych mianownikach (do 5). 

Mnoży i dzieli ułamki właściwe i niewłaściwe. 

Mnoży i dzieli ułamki dziesiętne przez 10, 100, 1000... 

Mnoży i dzieli ułamki dziesiętne przy użyciu kalkulatora. 

Zamienia ułamki dziesiętne na zwykłe. 

Dostateczny 

Uczeń: 

j. w. 

Zna cechy podzielności liczb  przez 3, 4, 9, 25, 100 i potrafi stosować je 

w praktyce. 

Rozkłada liczby na czynniki pierwsze 

Skraca i rozszerza ułamki zwykłe. 

Sprowadza ułamki do wspólnego mianownika. 

Porównuje ułamki zwykłe o różnych licznikach i mianownikach. 

Dodaje i odejmuje ułamki zwykłe. 

Mnoży i dzieli liczby mieszane. 

Mnoży ułamki dziesiętne. 

Dzieli ułamki dziesiętne przez liczby naturalne. 

Oblicza wartość wyrażeń arytmetycznych, w których występują dwa 

działania na ułamkach. 

Dobry 

Uczeń: 

j. w. 

Rozwiązuje różne zadania, stosując poznane cechy podzielności (np. 

uzupełnia w liczbie brakujące cyfry, podając wszystkie rozwiązania). 

Rozwiązuje zadania tekstowe na porównywanie różnicowe. 

Rozwiązuje zadania tekstowe na porównywanie ilorazowe. 

Oblicza ułamek danej liczby. 

Dzieli ułamki dziesiętne. 

Zamienia ułamki zwykłe na dziesiętne skończone. 

Porównuje ułamki zwykłe z dziesiętnymi. 

Zaokrągla przybliżenia dziesiętne do ustalonego rzędu z nadmiarem 

i niedomiarem. 

Oblicza wartość wyrażeń arytmetycznych, w których występują trzy 

działania na ułamkach. 

Bardzo dobry 
Uczeń: 

j. w. 



Potrafi sam formułować niektóre cechy podzielności (np. przez 6, 15 itp.). 

Oblicza liczbę według danego jej ułamka. 

Oblicza, jakim ułamkiem jednej liczby jest druga liczba. 

Rozwiązuje kilkudziałaniowe zadania z treścią z zastosowaniem działań 

na ułamkach. 

Oblicza wartość wyrażeń arytmetycznych, w których występują więcej niż 

trzy działania na ułamkach. 

II. Liczby wymierne. 

Ocena Wymagania 

Dopuszczający 

Uczeń: 

Wyraża temperaturę, dług, depresję za pomocą liczb ujemnych. 

Zna położenie liczb ujemnych na osi liczbowej. 

Zaznacza liczby ujemne na osi liczbowej. 

Posługuje się pojęciami: liczby przeciwne. 

Potrafi porównać liczbę dodatnią z liczbą ujemną i liczbę ujemną z zerem. 

Dodaje i odejmuje liczby całkowite o różnych i jednakowych znakach. 

Mnoży i dzieli liczby całkowite o różnych i jednakowych znakach. 

Dostateczny 

Uczeń: 

j. w. 

Potrafi porównać liczby ujemne. 

Dodaje i odejmuje liczby wymierne o różnych i jednakowych znakach. 

Mnoży i dzieli liczby wymierne o różnych i jednakowych znakach. 

Zna kolejność wykonywania działań. 

Oblicza wartość liczbową wyrażeń arytmetycznych, w których występują 

dwa działania.                                                                                             

Rozwiązuje proste zadania tekstowe prowadzące do obliczeń na liczbach 

całkowitych. 

Dobry 

Uczeń: 

j. w. 

Potrafi uporządkować malejąco lub rosnąco liczby wymierne. 

Wyróżnia podzbiory zbioru liczb wymiernych 

Oblicza wartość liczbową wyrażeń arytmetycznych, w których występują 

trzy działania. 

Oblicza niewiadomą liczbę w działaniu.                                                  

Rozwiązuje  zadania tekstowe prowadzące do obliczeń na liczbach 

całkowitych. 

Bardzo dobry 

Uczeń: 

j. w. 

Zna definicję liczby wymiernej. 

Oblicza wartość liczbową wyrażeń arytmetycznych, w których występują 

co najmniej trzy działania. 

Oblicza niewiadomą liczbę w równaniu, w którym występują dwa lub trzy 

działania. 

Rozwiązuje zadania z treścią. 

Rozwiązuje proste równania na liczbach całkowitych. 

 



 

III. Podstawowe konstrukcje geometryczne. 

Ocena Wymagania 

Dopuszczający 

Uczeń: 

Formułuje dane twierdzenia w postaci zdań warunkowych. 

Porównuje długości odcinków za pomocą cyrkla. 

Kreśli odcinek przystający do danego odcinka. 

Dzieli odcinek na połowy. 

Zna sumę miar kątów wewnętrznych trójkąta. 

Dzieli kąt na połowy. 

Dostateczny 

Uczeń: 

j. w. 

Kreśli odcinek równy sumie i różnicy dwóch odcinków. 

Zna pojęcie symetralnej odcinka. 

Konstruuje symetralną odcinka.                                                                  

Kreśli kąt przystający do danego kąta. 

Kreśli kąt równy sumie i różnicy dwóch kątów. 

Zna sumę miar kątów wewnętrznych czworokąta. 

Zna pojęcie dwusiecznej kąta. 

Konstruuje dwusieczną kąta. 

Dobry 

Uczeń: 

j. w. 

Konstruuje prostą prostopadłą do danej prostej, przechodzącą przez dany 

punkt. 

Kreśli odcinek otrzymany w wyniku dodawania i odejmowania kilku 

odcinków (także wielokrotności). 

Podaje opis wykonanej konstrukcji. 

Zna własności symetralnej odcinka. 

Kreśli kąt otrzymany w wyniku dodawania i odejmowania kilku kątów 

(także wielokrotności). 

Oblicza sumę miar kątów wewnętrznych w dowolnym wielokącie. 

Rozwiązuje zadania o kątach wielokąta. 

Zna własności dwusiecznej kąta. 

Konstruuje kąty o miarach: 90˚, 60˚, 45˚, 30˚, 120˚. 

Konstruuje prostą równoległą do danej prostej, przechodzącą przez dany 

punkt. 

Bardzo dobry 

Uczeń: 

j. w. 

Uzasadnia poprawność konstrukcji. 

Podaje wszystkie rozwiązania. 

Konstruuje kąty o miarach: 135˚, 105˚, 195˚ itp. 

Konstruuje wielokąty, spełniające podane warunki. 

IV. Równania i nierówności, wyrażenia algebraiczne. 

Ocena Wymagania 

Dopuszczający 
Uczeń:                                                                                                     

Zapisuje i odczytuje proste wyrażenia algebraiczne (jedno działanie). 



Przedstawia treść zadań w postaci prostych wyrażeń algebraicznych (jedno 

działanie). 

Zna kolejność wykonywania działań. 

Oblicza wartość liczbową prostych wyrażeń algebraicznych (jedno 

działanie). 

Podaje przykłady równań i nierówności. 

Stosuje własności działań do rozwiązywania równań i nierówności, w 

których występuje jedno działanie. 

Dostateczny 

Uczeń: 

j. w.                                                                                                           

Zapisuje i odczytuje proste wyrażenia algebraiczne (dwa działania). 

Oblicza wartość liczbową prostych wyrażeń algebraicznych (dwa działania). 

Zna pojęcie jednomianu. 

Zna pojęcie sumy algebraicznej i wyrazów podobnych. 

Redukuje wyrazy podobne. 

Zna pojęcie równania i nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą. 

Podaje przykłady równań i nierówności prawdziwych i fałszywych. 

Sprawdza, czy dana liczba jest rozwiązaniem równania lub nierówności. 

Rozwiązuje równania i nierówności, w których występują dwa działania. 

Dobry 

Uczeń: 

j. w. 

Zapisuje i odczytuje wyrażenia algebraiczne (trzy działania). 

Przedstawia treść zadań w postaci prostych wyrażeń algebraicznych (dwa 

działania lub więcej). 

Oblicza wartość liczbową wyrażeń algebraicznych (trzy działania). 

Upraszcza wyrażenia, w których występuje dodawanie i odejmowanie sum 

algebraicznych lub mnożenie sumy algebraicznej przez liczbę 

Rozwiązuje równania i nierówności, w których występują co najmniej trzy 

działania. 

Podaje zbiór rozwiązań równania na osi liczbowej. 

Stosuje równania do rozwiązywania prostych zadań tekstowych.  

Bardzo dobry 

Uczeń: 

j. w. 

Zapisuje i odczytuje wyrażenia algebraiczne (więcej niż trzy działania). 

Oblicza wartość liczbową skomplikowanych wyrażeń algebraicznych 

(więcej niż trzy działania). 

Stosuje równania do rozwiązywania skomplikowanych zadań tekstowych. 

 

V. Graniastosłupy proste, ostrosłupy, bryły obrotowe. 

Ocena Wymagania 

Dopuszczający 

Uczeń: 

Rozpoznaje prostopadłościany (sześciany). 

Rysuje prostopadłościany (sześciany) na kratownicy. 

Kreśli siatki prostopadłościanów (sześcianów). 

Sporządza modele prostopadłościanów (sześcianów). 



Wskazuje na modelach graniastosłupów: wierzchołki, krawędzie i ściany. 

Rozpoznaje na modelach ostrosłupy, walce, stożki, kule. 

Dostateczny 

Uczeń: 

j. w. 

Zna pojęcie prostopadłościanu (sześcianu). 

Zna pojęcie graniastosłupa prostego, ostrosłupa. 

Wskazuje na modelach graniastosłupów i ostrosłupów: wysokość, przekątne 

i przekroje. 

Rysuje graniastosłupy proste na kratownicy. 

Kreśli siatki graniastosłupów prostych. 

Sporządza modele graniastosłupów prostych przy pomocy nauczyciela. 

Rozpoznawanie w sytuacjach praktycznych walce, stożki, kule. 

Zna jednostki pól, objętości i pojemności. 

Oblicza pola powierzchni łatwych graniastosłupów prostych. 

Oblicza objętość łatwych graniastosłupów prostych. 

Dobry 

Uczeń: 

j. w.  

Samodzielnie sporządza modele graniastosłupów prostych i ostrosłupów. 

Rozpoznaje siatki brył obrotowych, potrafi podać podstawowe własności. 

Oblicza pola powierzchni dowolnych graniastosłupów prostych. 

Oblicza objętość dowolnych graniastosłupów prostych. 

Zamienia jednostki pól i objętości. 

Bardzo dobry 

Uczeń:  j. w. 

Zapisuje wzory na obliczanie pól powierzchni i stosuje je w zadaniach. 

Zapisuje wzory na obliczanie objętości i stosuje je w zadaniach. 

Oblicza wskazane wielkości, mając daną objętość lub pole powierzchni 

graniastosłupa. 

Sprawnie zamienia jednostki pól i objętości.                                                  

Potrafi obliczyć pole powierzchni i objętość ostrosłupa.                            

Narysować siatki Walca i stożka. 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował wymagania na ocenę bardzo dobrą i 

dodatkowo wykazał się realizacją przynajmniej jednego z poniższych zadań: 

1. Otrzymuje z prac klasowych i różnego typu sprawdzianów w większości oceny 

celujące. 

2. Samodzielnie rozwiązuje problemy i różnego typu łamigłówki matematyczne – 

zauważa  i wyjaśnia występujące zależności, formułuje wnioski. 

3. Posługuje się zdobytą wiedzą do celów praktycznych. 

4. Posługuje się terminologią i symboliką matematyczną. 

5. Wykonuje samodzielnie, dodatkowo poza realizowanym na lekcjach materiałem 

programowym twórcze zadania o podwyższonym stopniu trudności. 

6. Osiąga wysokie wyniki w konkursach matematycznych świadczące o posiadanej 

wiedzy i umiejętnościach matematycznych. 


