
Wymagania z matematyki KLASA VII 

Wymagania na ocenę dopuszczającą: 

-porównywanie liczb wymiernych (łatwiejsze przykłady) 

-zaznaczanie liczb wymiernych na osi liczbowej  

- zamiana ułamka zwykłego na dziesiętny i odwrotnie 

-  zapisywanie liczb wymiernych w postaci rozwinięć dziesiętnych skończonych i rozwinięć 
dziesiętnych nieskończonych okresowych (łatwiejsze przykłady) 

-  zaokrąglanie liczb do danego rzędu (łatwe przykłady) 

-  szacowanie wyników działań (łatwe przykłady) 

 -  dodawanie i odejmowanie liczb wymiernych dodatnich zapisanych w jednakowej postaci  

- podawanie odwrotność liczby  

-  mnożenie i dzielenie liczb przez liczbę naturalną  

-  obliczanie ułamka danej liczby naturalnej 

- znajomość  kolejności wykonywania działań  

-  dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie dwóch liczb  

- znajomość  pojęcia liczb przeciwnych  

 - umiejętność odczytywania  z osi liczbowej liczb spełniających określony warunek 

- umiejętność opisania zbioru liczb za pomocą nierówności  

- zaznaczanie na osi liczbowej liczb spełniających określoną nierówność (łatwe przykłady) 

- określanie odległość między liczbami na podstawie rysunku osi liczbowej 

-  wskazywanie przykładów zastosowań procentów w życiu codziennym  

- zamiana procentu na ułamek  

- zamiana ułamka na procent (proste przykłady) 

- określanie w procentach zaznaczoną część figury (łatwe przykłady)) i zaznaczanie procent danej 
figury (łatwe przykłady) 

- odczytywanie z diagramów potrzebnych informacji (łatwiejsze przykłady) 

- obliczanie procentu danej liczby (łatwe przykłady) 

- konstruowanie odcinka przystającego do danego  

- znajomość  sumy miar kątów wewnętrznych trójkąta  

- kreślenie poszczególnych rodzajów  trójkątów (łatwe przypadki) 



-  wskazywanie figur przystających 

- rozróżnianie poszczególnych rodzajów czworokątów  

- rysowanie przekątnych czworokątów  

- rysowanie wysokości czworokątów (łatwe przypadki) 

- znajomość zależności pomiędzy jednostkami pola (łatwe przypadki) 

-  obliczanie pola prostokąta, którego boki są wyrażone w tych samych jednostkach  

- obliczanie pól wielokątów  

-  rysowanie układu współrzędnych  

- odczytywanie współrzędnych punktów w układzie współrzędnych 

- zaznaczanie punktów o danych współrzędnych w układzie współrzędnych 

- rysowanie odcinków w układzie współrzędnych  

-  odczytywanie prostych wyrażeń algebraicznych 

- rozróżnianie  sumy, różnicy, iloczynu, ilorazu 

- obliczanie wartości liczbowej prostego wyrażenia algebraicznego bez jego przekształcenia dla jednej 
zmiennej wymiernej  

-  porządkowanie prostych jednomianów 

- określanie współczynnika liczbowego jednomianu  

- rozpoznawanie jednomianów podobnych 

- odczytywanie wyrazów sumy algebraicznej 

-  wskazywanie współczynników sumy algebraicznej  

- wyodrębnianie wyrazów podobnych 

- redukowanie wyrazów podobnych( łatwe przykłady) 

- mnożenie wyrazów sumy algebraicznej przez liczbę  

- zapisywanie zadania w postaci równania (łatwe przykłady) 

-  sprawdzenie, czy dana liczba spełnia równanie  

-  stosowanie metody równań równoważnych (łatwe przykłady) 

- rozwiązywanie równań posiadających jeden pierwiastek bez stosowania przekształceń na 
wyrażeniach algebraicznych  (łatwe przykłady) 

-  obliczanie potęgi o wykładniku naturalnym  

- zapisywanie w postaci jednej potęgi iloczynów i ilorazów potęg o takich samych podstawach  

- mnożenie i dzielenie potęg o tych samych podstawach  



- potęgowanie potęgi 

-  zapisywanie w postaci jednej potęgi iloczynów i ilorazów potęg o takich samych wykładnikach 
(łatwe przykłady) 

-  potęgowanie iloczynu i ilorazu  

- zapisywanie iloczynu i ilorazu potęg o tych samych wykładnikach w postaci jednej potęgi (łatwe 
przykłady) 

- zapisywanie dużej liczby w notacji wykładniczej (łatwe przykłady) 

-  obliczanie pierwiastka II stopnia z kwadratu liczby nieujemnej i pierwiastka  III stopnia z sześcianu 
dowolnej liczby  

- wyłączanie czynnika przed znak pierwiastka oraz włączanie czynnika pod znak pierwiastka (łatwe 
przykłady) 

- mnożenie i dzielenie pierwiastka II stopnia oraz pierwiastka III stopnia                                                                           

- wskazywanie na modelu graniastosłupa prostego krawędzi i ścian prostopadłych oraz równoległych                              

- określanie liczby wierzchołków, krawędzi i ścian graniastosłupa  

- rysowanie graniastosłupa  prostego w rzucie równoległym  

-  rozpoznawanie siatki graniastosłupa prostego  

- kreślenie siatki graniastosłupa prostego o podstawie trójkąta lub czworokąta  

- obliczanie pola powierzchni graniastosłupa prostego (łatwe przykłady) 

-  zamiana jednostek objętości (łatwe przykłady) 

- obliczanie objętość prostopadłościanu i sześcianu (łatwiejsze przykłady) 

-  obliczanie objętości graniastosłupa (łatwiejsze przykłady) 

- odczytywanie informacji z tabeli, wykresu, diagramu (łatwiejsze przykłady) 

-  obliczanie średniej arytmetycznej (łatwiejsze przykłady) 

- zbieranie danych statystycznych 

-  określanie zdarzeń losowych w doświadczeniu (łatwiejsze przykłady) 

Wymagania na ocenę dostateczną: 

Obowiązują wymagania na ocenę dopuszczającą i dodatkowo: 

-porównywanie liczb wymiernych 

- znajdowanie liczby wymiernej leżącej pomiędzy dwiema danymi na osi liczbowej                                                 
- zamiana ułamka zwykłego na dziesiętny i odwrotnie  

- zapisywanie liczb wymiernych w postaci rozwinięć dziesiętnych skończonych i rozwinięć 
dziesiętnych nieskończonych okresowych  



- określanie na podstawie rozwinięcia dziesiętnego, czy dana liczba jest liczbą wymierną  

- zaokrąglanie liczb do danego rzędu  

- zaokrąglanie liczby o rozwinięciu dziesiętnym nieskończonym okresowym do danego rzędu  

- szacowanie wyników działań na liczbach wymiernych 

- dodawanie i odejmowanie liczb wymiernych dodatnich zapisanych w różnych postaciach  

- mnożenie i dzielenie liczb wymiernych dodatnich 

- obliczanie liczby na podstawie danego jej ułamka 

- wykonywanie działań łącznych na liczbach wymiernych dodatnich 

- określanie znaku  liczby będącej wynikiem dodawania lub odejmowania dwóch liczb wymiernych  

- obliczanie kwadratów i sześcianów i liczb wymiernych  

- stosowanie praw działań  

- zaznaczanie na osi liczbowej liczb spełniających określoną nierówność  

- zapisywanie nierówności, jaką spełniają liczby z zaznaczonego na osi liczbowej zbioru 

- obliczanie odległości między liczbami na osi liczbowej 

-  zamiana liczby wymiernej na procent  

- określanie procentowo zaznaczoną część figury  i zaznaczanie procent danej figury  

- odczytywanie z diagramów potrzebnych informacji  

-  obliczanie, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba  

-  obliczanie procentu danej liczby  

- obliczanie podwyżki (obniżki) o pewien procent  

- obliczanie liczby na podstawie jej procentu  

- rozwiązywanie zadań związanych z procentami  

- kreślenie prostych i odcinków prostopadłych przechodzących przez dany punkt  

- dzielenie odcinka na połowy  

- obliczanie miary katów przyległych (wierzchołkowych, odpowiadających, naprzemianległych), gdy 
dana jest miara jednego z nich  

- kreślenie poszczególnych rodzajów trójkątów  

- obliczanie na podstawie rysunku miary kątów w trójkącie (łatwiejsze przykłady)) 

- sprawdzanie, czy z danych odcinków można zbudować trójkąt 

-  konstruowanie trójkąta o danych trzech bokach  



- rozpoznawanie trójkątów przystających (łatwiejsze przykłady) 

- rysowanie wysokości czworokątów  

- obliczanie miar katów w poznanych czworokątach 

-  obliczanie obwodów narysowanych czworokątów 

- obliczanie miary kąta wewnętrznego wielokąta foremnego 

-  zamiana jednostek pola  

-  obliczanie pola prostokąta, którego boki są wyrażone w różnych jednostkach  

- rysowanie wielokątów w układzie współrzędnych  

- obliczanie długości odcinka równoległego do jednej z osi układu  

- budowanie i odczytywanie wyrażeń algebraicznych 

- obliczanie wartości liczbowej wyrażenia bez jego przekształcenia dla jednej zmiennej wymiernej 

- porządkowanie jednomianów  

- redukowanie wyrazów podobnych  

-  opuszczanie nawiasów 

-  rozpoznawanie sum algebraicznych przeciwnych  

- obliczanie wartości liczbowej wyrażenia dla zmiennych wymiernych po przekształceniu do postaci 
dogodnej do obliczeń 

- mnożenie  wyrazów sumy algebraicznej przez jednomian 

-  dzielenie sumy algebraicznej przez liczbę wymierną  

- mnożenie dwumianu przez dwumian   

- zapisywanie zadania w postaci równania  

- rozpoznawanie równań równoważnych 

- budowanie równania o podanym rozwiązaniu  

- stosowanie metody równań równoważnych  

- rozwiązywanie równań posiadających jeden pierwiastek 

- rozwiązywanie równań z zastosowaniem prostych przekształceń na wyrażeniach algebraicznych  

- analizowanie treści zadania o prostej konstrukcji  

-  rozwiązywanie prostych  zadań tekstowych za pomocą równania i sprawdzanie poprawności 
rozwiązania 

- analizowanie treści zadania z procentami o prostej konstrukcji  

- rozwiązywanie prostych zadań tekstowych z procentami za pomocą równania  



- przekształcanie prostych wzorów 

-  wyznaczanie z prostego wzoru określonej wielkości 

- zapisywanie liczby w postaci potęgi  

- określanie znaku potęgi, nie wykonując obliczeń  

-  obliczanie wartości wyrażenia arytmetycznego zawierającego potęgi  

- zapisywanie w postaci jednej potęgi iloczynów i ilorazów potęg o takich samych podstawach 

-  stosowanie mnożenia i dzielenia potęg o tych samych podstawach do obliczania wartości liczbowej 
wyrażeń  

- przedstawianie potęgi w postaci potęgowania potęgi 

- stosowanie potęgowania potęgi do obliczania wartości liczbowej wyrażeń  

-  zapisywanie w postaci jednej potęgi iloczynów  potęg o takich samych wykładnikach  

-  zapisywanie iloczynu potęg o tych samych wykładnikach w postaci jednej potęgi  

- doprowadzenie wyrażenia do prostszej postaci, stosując działania na potęgach  

- obliczanie wartości wyrażenia arytmetycznego, stosując działania na potęgach 

- zapisywanie dużych liczb w notacji wykładniczej  

- zapisywanie bardzo małej liczby w notacji wykładniczej, wykorzystując potęgi liczby 10 o ujemnych 
wykładnikach 

-  obliczanie pierwiastka arytmetycznego II stopnia z liczby nieujemnej i pierwiastka III stopnia                           
z dowolnej liczby  

- szacowanie wartości wyrażenia zawierającego pierwiastki  

- obliczanie wartości wyrażenia arytmetycznego zawierającego pierwiastki  

- wyłączanie czynnika przed znak pierwiastka oraz włączanie czynnika pod znak pierwiastka  

- stosowanie wzorów na obliczanie pierwiastka z iloczynu i ilorazu do wyznaczania wartości liczbowej 
wyrażeń 

- wskazywanie na rysunku graniastosłupa prostego krawędzi i ścian prostopadłych oraz równoległych 

- określanie liczby wierzchołków, krawędzi i ścian graniastosłupa  

- rysowanie graniastosłupa prostego w rzucie równoległym  

-  obliczanie sumy długości krawędzi graniastosłupa 

- rozpoznawanie siatki graniastosłupa prostego  

- obliczanie pola powierzchni graniastosłupa prostego  

- rozwiązywanie zadań tekstowych związanych z polem powierzchni graniastosłupa prostego  

- zamiana jednostek objętości  



-  obliczanie objętości prostopadłościanu i sześcianu  

- rozwiązywanie zadań tekstowych związanych z objętością prostopadłościanu  

- obliczanie objętości graniastosłupa  

- rozwiązywanie zadań tekstowych związanych z objętością graniastosłupa  

- odczytywanie informacji z tabeli, wykresu, diagramu  

- układanie pytania do prezentowanych danych 

- obliczanie średniej arytmetycznej  

-  rozwiązywanie zadań tekstowych związanych ze średnią 

-  opracowanie danych statystycznych 

- prezentowanie danych statystycznych 

- określanie zdarzeń losowych w doświadczeniu  

-  obliczanie prawdopodobieństwa zdarzenia 

Wymagania na ocenę dobrą: 

Obowiązują wymagania na ocenę dostateczną i dodatkowo: 

- znajdowanie liczb spełniających określone warunki  

-  porządkowanie liczb wymiernych  

- przedstawianie rozwinięć dziesiętnych nieskończonych okresowych w postaci ułamka zwykłego 
(łatwiejsze przykłady) 

- porządkowanie liczb wymiernych  

-  porównywanie poprzez szacowanie w zadaniach tekstowych  

- znajdowanie liczb spełniających określone warunki (łatwiejsze przykłady) 

- rozwiązywanie nietypowych zadań na zastosowanie dodawania i odejmowania liczb wymiernych 
(niezbyt skomplikowanych) 

-  zamiana jednostek długości i masy  

- wykonywanie działań łącznych na liczbach wymiernych dodatnich  

- obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych zawierających większą liczbę działań (łatwiejsze 
przykłady) 

-  zapisywanie podanych słownie wyrażeń arytmetycznych i obliczanie ich wartości 

- tworzenie wyrażeń arytmetycznych na podstawie treści zadań i obliczać ich wartość (łatwiejsze 
przykłady) 

- stosowanie praw działań  



-  uzupełnianie brakujących liczb w dodawaniu, odejmowaniu, mnożeniu i dzieleniu tak, by otrzymać 
ustalony wynik  

- znajdowanie liczb znajdujących się w określonej odległości na osi liczbowej od danej liczby 
(łatwiejsze przypadki) 

- wykorzystywanie wartości bezwzględnej do obliczeń odległości liczb na osi liczbowej łatwe 
przypadki) 

- znajdowanie rozwiązania równania z wartością bezwzględną (łatwe przypadki) 

- zamiana ułamków, procentów na promile i odwrotnie  

-  wybieranie z diagramu informacji i ich interpretacja (łatwiejsze przykłady) 

- zobrazowanie dowolnym diagramem wybranych informacji (łatwiejsze przykłady) 

-  obliczanie, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba  

-  rozwiązywanie zadań tekstowych dotyczących obliczania, jakim procentem jednej liczby jest druga 
liczba (łatwe przykłady) 

-  rozwiązywanie zadań tekstowych dotyczące obliczania procentu danej liczby (łatwiejszych) 

-  wykorzystywanie diagramów do rozwiązywania zadań tekstowych (łatwiejszych) 

- rozwiązywanie zadań tekstowych dotyczących obliczania podwyżek i obniżek o pewien procent 
(łatwiejszych) 

- obliczanie liczby na podstawie jej procentu  

-  rozwiązywanie zadań tekstowych dotyczących obliczania liczby na podstawie jej procentu 
(łatwiejszych) 

- odczytywanie z diagramu informacji potrzebnych w zadaniu (łatwiejszym) 

-  rozwiązywanie zadań związanych z procentami (łatwiejszych) 

-  kreślenie prostych i odcinków równoległych przechodzących przez dany punkt  

-  obliczanie odległości punktu od prostej i odległość pomiędzy prostymi  

-   sprawdzanie współliniowości trzech punktów  

- obliczanie na podstawie rysunku miary kątów  

- rozwiązywanie zadań tekstowych dotyczących kątów (łatwiejszych) 

-  klasyfikowanie trójkątów ze względu na boki i kąty  

- wybieranie z danego zbioru odcinków, z których można zbudować trójkąt (łatwiejsze przykłady) 

-  stosowanie zależności między bokami (kątami) w trójkącie podczas rozwiązywania zadań 
tekstowych (łatwiejszych) 

- rozwiązywanie zadań konstrukcyjnych (łatwiejszych) 

- uzasadnianie przystawania trójkątów (łatwiejsze przypadki) 



-  klasyfikowanie czworokątów ze względu na boki i kąty  

- stosowanie własności czworokątów do rozwiązywania zadań (łatwiejszych) 

- rozwiązywanie trudniejszych zadań dotyczących pola prostokąta   

 - rozwiązywanie zadań tekstowych związanych z obliczaniem pól i obwodów wielokątów na 
płaszczyźnie (niezbyt trudnych) 

- obliczanie pół wielokątów  

- rozwiązywanie zadań tekstowych związanych z obliczaniem pól i obwodów wielokątów w układzie 
współrzędnych (niezbyt trudnych) 

- wyznaczanie współrzędnych brakujących wierzchołków prostokąta, równoległoboku i trójkąta  

-  budowanie i odczytywanie wyrażeń o konstrukcji wielodziałaniowej (niezbyt trudnych) 

- obliczanie wartości liczbowej wyrażenia bez jego przekształcenia dla kilku zmiennych wymiernych 
(niezbyt trudnych) 

- zapisywanie warunków zadania w postaci jednomianu (łatwiejsze przykłady) 

- zapisywanie warunków zadania w postaci sumy algebraicznej (łatwiejsze) 

- obliczanie wartości liczbowej wyrażenia dla zmiennych wymiernych po przekształceniu do postaci 
dogodnej do obliczeń (łatwiejsze przykłady) 

- obliczanie wartości wyrażenia dla zmiennych wymiernych po przekształceniu do postaci dogodnej 
do obliczeń (łatwiejsze przykłady) 

-  mnożenie sum algebraicznych  

- doprowadzanie wyrażenia algebraicznego do prostszej postaci, stosując mnożenie sum 
algebraicznych (łatwiejsze przykłady) 

- interpretowanie geometrycznie iloczynów sum algebraicznych  

- stosowanie mnożenia sum algebraicznych w zadaniach tekstowych (łatwiejszych) 

- zapisywanie zadania w postaci równania (łatwiejsze) 

- budowanie równań o podanym rozwiązaniu  

- stosowanie metody równań równoważnych  

- rozwiązywanie równania posiadającego jeden pierwiastek(łatwiejsze) 

- rozwiązywanie równania z zastosowaniem przekształceń na wyrażeniach algebraicznych (łatwiejsze) 

- wyrażanie treści zadania za pomocą równania (łatwiejsze) 

-  rozwiązywanie zadania tekstowego za pomocą równania i sprawdzanie poprawności rozwiązania 
(łatwiejsze) 

- wyrażanie treści zadania z procentami za pomocą równania (łatwiejsze) 



- rozwiązywanie zadania tekstowego z procentami za pomocą równania i sprawdzić poprawność 
rozwiązania (łatwiejsze) 

- przekształcanie wzorów, w tym fizycznych i geometrycznych (łatwiejszych) 

- wyznaczanie ze wzoru określonej wielkości (łatwiejsze przypadki) 

-  zapisywanie liczby w postaci iloczynu potęg liczb pierwszych  

- obliczanie wartości wyrażenia arytmetycznego zawierającego potęgi (łatwiejsze przykłady) 

- stosowanie mnożenia i dzielenie potęg o tych samych podstawach do obliczania wartości liczbowej 
wyrażeń (łatwiejsze przykłady) 

- rozwiązywanie nietypowych zadań tekstowych związanych z potęgami (łatwiejszych) 

- wykonywanie porównania ilorazowego potęg o jednakowych podstawach  

- stosowanie potęgowania potęgi do obliczania wartości liczbowej wyrażeń (łatwiejsze przykłady) 

-  stosowanie potęgowania iloczynu i ilorazu w zadaniach tekstowych (łatwiejszych) 

- doprowadzanie wyrażenia do prostszej postaci, stosując działania na potęgach (łatwiejsze 
przykłady) 

- stosowanie działań na potęgach w zadaniach tekstowych (łatwiejszych) 

-  zapisywanie danej liczby w notacji wykładniczej  

-  porównywanie liczb zapisanych w notacji wykładniczej (łatwiejsze przykłady) 

- porównywanie ilorazowe dla liczb podanych w notacji wykładniczej (łatwiejsze przykłady) 

-  stosowanie notacji wykładniczej do zamiany jednostek (łatwiejsze przykłady) 

- szacowanie wartości wyrażenia zawierającego pierwiastki 

- obliczanie wartości wyrażenia arytmetycznego zawierającego pierwiastki (łatwiejsze przykłady) 

- szacowanie liczby niewymiernej (łatwiejsze przypadki) 

- wykonywanie działań na liczbach niewymiernych (łatwiejsze przykłady) 

- wyłączanie czynnika przed znak pierwiastka  

- włączanie czynnika pod znak pierwiastka (łatwiejsze przypadki) 

- wykonywanie działań na liczbach niewymiernych (łatwiejsze przykłady) 

- doprowadzanie wyrażenia algebraicznego zawierającego potęgi i pierwiastki do prostszej postaci 
(łatwiejsze przykłady) 

- rozwiązywanie zadań tekstowych na zastosowanie działań na pierwiastkach (łatwiejszych) 

- porównywanie liczb niewymiernych (łatwiejsze przypadki) 

- obliczanie sumy długości krawędzi graniastosłupa  

-  rozwiązywanie zadań tekstowych związanych z sumą długości krawędzi (łatwiejszych) 



- rozpoznawanie siatek graniastosłupa (łatwiejsze przykłady) 

- obliczanie pól powierzchni graniastosłupa  

 - rozwiązywanie zadań tekstowych związanych z polem powierzchni graniastosłupa prostego 
(łatwiejszych) 

-  zamiana jednostki objętości (niezbyt trudne przykłady) 

- rozwiązywanie zadań tekstowych związanych z objętością prostopadłościanu (typowe) 

- obliczanie objętości graniastosłupa  

- rozwiązywanie zadań tekstowych związanych z objętością graniastosłupa (typowe) 

-  interpretowanie prezentowanych informacji (łatwiejsze przykłady) 

-  obliczanie średniej arytmetycznej 

- rozwiązywanie zadań tekstowych związanych ze średnią arytmetyczną (łatwiejszych) 

-  opracowywanie i prezentowanie danych statystycznych (łatwiejsze przykłady) 

- określanie zdarzeń losowych w doświadczeniu  

- obliczanie prawdopodobieństwa zdarzenia (łatwiejsze przykłady) 

Wymagania na ocenę bardzo dobrą: 

Obowiązują wymagania na ocenę dobrą i dodatkowo: 

- przedstawianie rozwinięć dziesiętnych nieskończonych okresowych w postaci ułamka zwykłego  

- znajdowanie liczb spełniających określone warunki  

- rozwiązywanie nietypowych zadań na zastosowanie dodawania i odejmowania liczb wymiernych  

- obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych zawierających większą liczbę działań  

- tworzenie wyrażeń arytmetycznych na podstawie treści zadań i obliczać ich wartość (niezbyt trudne 
przykłady) 

 - wstawianie nawiasów tak, by otrzymać żądany wynik  

- znajdowanie liczb znajdujących się w określonej odległości na osi liczbowej od danej liczby  

- wykorzystywanie wartości bezwzględnej do obliczeń odległości liczb na osi liczbowej (niezbyt trudne 
przypadki) 

- znajdowanie rozwiązania równania z wartością bezwzględną (niezbyt trudne przypadki) 

-  wybieranie z diagramu informacji i ich interpretacja  

- zobrazowanie dowolnym diagramem wybranych informacji  

-  rozwiązywanie zadań tekstowych dotyczących obliczania, jakim procentem jednej liczby jest druga 
liczba (niezbyt trudnych) 



-  rozwiązywanie zadań tekstowych dotyczące obliczania procentu danej liczby (niezbyt trudnych) 

-  wykorzystywanie diagramów do rozwiązywania zadań tekstowych (niezbyt trudnych) 

- rozwiązywanie zadań tekstowych dotyczących obliczania podwyżek i obniżek o pewien procent 
(niezbyt trudnych) 

-  rozwiązywanie zadań tekstowych dotyczących obliczania liczby na podstawie jej procentu (niezbyt 
trudnych) 

- odczytywanie z diagramu informacji potrzebnych w zadaniu  

-  rozwiązywanie zadań związanych z procentami  

- rozwiązywanie zadań tekstowych dotyczących kątów (niezbyt trudnych) 

- wybieranie z danego zbioru odcinków, z których można zbudować trójkąt  

-  stosowanie zależności między bokami (kątami) w trójkącie podczas rozwiązywania zadań 
tekstowych (niezbyt trudnych) 

- rozwiązywanie zadań konstrukcyjnych (niezbyt trudnych) 

- uzasadnianie przystawania trójkątów  

- stosowanie własności czworokątów do rozwiązywania zadań (niezbyt trudnych) 

-  rozwiązywanie zadań tekstowych związanych z wielokątami foremnymi (niezbyt trudnych) 

- rozwiązywanie zadań tekstowych związanych z obliczaniem pól i obwodów wielokątów na 
płaszczyźnie (niezbyt trudnych) 

- rozwiązywanie trudniejszych zadań dotyczących pola prostokąta  

- rozwiązywanie zadań tekstowych związanych z obliczaniem pól i obwodów wielokątów w układzie 
współrzędnych (niezbyt trudnych) 

-  budowanie i odczytywanie wyrażeń o konstrukcji wielodziałaniowej  

- obliczanie wartości liczbowej wyrażenia bez jego przekształcenia dla kilku zmiennych wymiernych  

- zapisywanie warunków zadania w postaci jednomianu (niezbyt trudne przykłady) 

- obliczanie sumy algebraicznej znając jej wartość dla podanych wartości  występujących w niej 
zmiennych  

- zapisywanie warunków zadania w postaci sumy algebraicznej  

- obliczanie wartości liczbowej wyrażenia dla zmiennych wymiernych po przekształceniu do postaci 
dogodnej do obliczeń  

- wstawianie nawiasów w sumie algebraicznej tak, by wyrażenie spełniało podany warunek  

-  stosowanie dodawania i odejmowania sum algebraicznych w zadaniach tekstowych (niezbyt trudne 
przykłady) 

- interpretowanie geometrycznie iloczynu sumy algebraicznej przez jednomian   



- stosowanie mnożenia jednomianów przez sumy (niezbyt trudne przykłady) 

- doprowadzanie wyrażenia algebraicznego do prostszej postaci, stosując mnożenie sum 
algebraicznych  

- stosowanie mnożenia sum algebraicznych w zadaniach tekstowych (niezbyt trudnych) 

- wykorzystanie mnożenia sum algebraicznych do dowodzenia własności liczb(niezbyt trudne 
przykłady) 

- zapisywanie zadania w postaci równania  

- rozwiązywanie równania posiadającego jeden pierwiastek 

- rozwiązywanie równania z zastosowaniem przekształceń na wyrażeniach algebraicznych  

- wyrażanie treści zadania za pomocą równania (niezbyt trudne) 

-  rozwiązywanie zadania tekstowego za pomocą równania i sprawdzanie poprawności rozwiązania 
(niezbyt trudne) 

-  rozwiązywanie zadań tekstowych za pomocą równania (niezbyt trudne) 

- wyrażanie treści zadania z procentami za pomocą równania (niezbyt trudne) 

- rozwiązywanie zadania tekstowego z procentami za pomocą równania i sprawdzić poprawność 
rozwiązania (niezbyt trudne) 

- przekształcanie wzorów, w tym fizycznych i geometrycznych  

- wyznaczanie ze wzoru określonej wielkości (niezbyt trudne przypadki) 

- obliczanie wartości wyrażenia arytmetycznego zawierającego potęgi 

-  podawanie cyfry jedności liczby podanej w postaci potęgi  

- stosowanie mnożenia i dzielenie potęg o tych samych podstawach do obliczania wartości liczbowej 
wyrażeń  

- rozwiązywanie nietypowych zadań tekstowych związanych z potęgami  

- stosowanie potęgowania potęgi do obliczania wartości liczbowej wyrażeń  

-  stosowanie potęgowania iloczynu i ilorazu w zadaniach tekstowych  

 - doprowadzanie wyrażenia do prostszej postaci, stosując działania na potęgach (niezbyt trudne 
przykłady) 

- stosowanie działań na potęgach w zadaniach tekstowych  

-  porównywanie liczb zapisanych w notacji wykładniczej  

- porównywanie ilorazowe dla liczb podanych w notacji wykładniczej  

-  stosowanie notacji wykładniczej do zamiany jednostek  

- porównywanie ilorazowe dla liczb podanych w notacji wykładniczej  



-  stosowanie notacji wykładniczej do zamiany jednostek  

- obliczanie wartości wyrażenia arytmetycznego zawierającego pierwiastki  

- szacowanie liczby niewymiernej  

- wykonywanie działań na liczbach niewymiernych 

- włączanie czynnika pod znak pierwiastka   

- wykonywanie działań na liczbach niewymiernych  

- doprowadzanie wyrażenia algebraicznego zawierającego potęgi i pierwiastki do prostszej postaci  

- rozwiązywanie zadań tekstowych na zastosowanie działań na pierwiastkach (niezbyt trudnych) 

- porównywanie liczb niewymiernych  

-  rozwiązywanie zadań tekstowych związanych z sumą długości krawędzi  

- rozpoznawanie siatek graniastosłupa (niezbyt trudne przykłady) 

- rozwiązywanie zadań tekstowych związanych z polem powierzchni graniastosłupa prostego (niezbyt 
trudnych) 

-  zamiana jednostki objętości  

- rozwiązywanie zadań tekstowych związanych z objętością prostopadłościanu (niezbyt trudne) 

- rozwiązywanie zadań tekstowych związanych z objętością graniastosłupa (niezbyt trudne) 

-  interpretowanie prezentowanych informacji  

- prezentowanie danych w korzystnej formie  

- rozwiązywanie zadań tekstowych związanych ze średnią arytmetyczną (niezbyt trudnych) 

-  opracowywanie i prezentowanie danych statystycznych  

- obliczanie prawdopodobieństwa zdarzenia (niezbyt trudne przykłady) 

Wymagania na ocenę celującą: 

Obowiązują wymagania na ocenę bardzo dobrą i dodatkowo: 

- znajdowanie liczb spełniających określone warunki  

- tworzenie wyrażeń arytmetycznych na podstawie treści zadań i obliczać ich wartości 

-  obliczanie wartości ułamków piętrowych  

- wykorzystywanie wartości bezwzględnej do obliczeń odległości liczb na osi liczbowej 

 - znajdowanie rozwiązania równania z wartością bezwzględną  

-  rozwiązywanie zadań tekstowych dotyczących obliczania, jakim procentem jednej liczby jest druga 
liczba  

-  rozwiązywanie zadań tekstowych dotyczące obliczania procentu danej liczby  



-  wykorzystywanie diagramów do rozwiązywania zadań tekstowych  

- rozwiązywanie zadań tekstowych dotyczących obliczania podwyżek i obniżek o pewien procent  

-  rozwiązywanie zadań tekstowych dotyczących obliczania liczby na podstawie jej procentu  

- stosowanie własności procentów w sytuacji ogólnej   

- rozwiązywanie zadań tekstowych dotyczących kątów  

-  stosowanie zależności między bokami (kątami) w trójkącie podczas rozwiązywania zadań 
tekstowych  

- rozwiązywanie zadań konstrukcyjnych  

- stosowanie własności czworokątów do rozwiązywania zadań  

-  rozwiązywanie zadań tekstowych związanych z wielokątami foremnymi  

- rozwiązywanie zadań tekstowych związanych z obliczaniem pól i obwodów wielokątów na 
płaszczyźnie  

- rozwiązywanie zadań tekstowych związanych z obliczaniem pól i obwodów wielokątów w układzie 
współrzędnych  

- zapisywanie warunków zadania w postaci jednomianu i sumy algebraicznej 

-  stosowanie dodawania i odejmowania sum algebraicznych w zadaniach tekstowych  

- stosowanie mnożenia jednomianów przez sumy  

- stosowanie mnożenia sum algebraicznych w zadaniach tekstowych  

- wykorzystanie mnożenia sum algebraicznych do dowodzenia własności liczb  

- zapisywanie problemu w postaci równania  

- wyrażanie treści zadania za pomocą równania  

-  rozwiązywanie zadania tekstowego za pomocą równania i sprawdzanie poprawności rozwiązania  

-  rozwiązywanie zadań tekstowych za pomocą równania  

- wyrażanie treści zadania z procentami za pomocą równania  

- rozwiązywanie zadania tekstowego z procentami za pomocą równania i sprawdzić poprawność 
rozwiązania  

- wyznaczanie ze wzoru określonej wielkości  

- rozwiązywanie nietypowych zadań tekstowych związanych z potęgami  

-  przekształcanie wyrażeń arytmetycznych zawierających potęgi  

- doprowadzanie wyrażenia do prostszej postaci, stosując działania na potęgach  

- rozwiązywanie zadań tekstowych na zastosowanie działań na pierwiastkach  

-  rozwiązywanie nietypowych zadań związanych z rzutem graniastosłupa  



- rozwiązywanie zadań tekstowych związanych z polem powierzchni graniastosłupa prostego  

- rozwiązywanie zadań tekstowych związanych z objętością prostopadłościanu  

- rozwiązywanie zadań tekstowych związanych z objętością graniastosłupa  

- rozwiązywanie zadań tekstowych związanych ze średnią arytmetyczną  

- obliczanie prawdopodobieństwa zdarzenia  

 

 


