
Wymagania z matematyki KLASA VI 
 

Wymagania na ocenę dopuszczającą: 

 
– zaznaczanie i odczytywanie na osi liczbowej liczb naturalnych 

– pamięciowe dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych o jednakowej liczbie cyfr po przecinku i 

dwucyfrowych liczb naturalnych 

– pamięciowe mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych  w ramach tabliczki mnożenia 

– obliczanie kwadratu i sześcianu  liczby naturalnej i ułamka dziesiętnego (łatwiejsze przykłady) 

– pisemne wykonanie każdego z czterech działań na ułamkach dziesiętnych (łatwiejsze przykłady) 

– zaznaczanie i odczytywanie ułamków zwyklych i dziesiętnych na osi liczbowej 

– wyciąganie całości z ułamków niewłaściwych oraz zamiana liczb mieszanych na ułamki niewłaściwe 

– uzupełnianie brakującego licznika lub mianownika w równościach ułamków zwykłych (łatwiejsze przykłady) 

– dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych (łatwiejsze przykłady) 

– obliczanie kwadratu i sześcianu ułamków właściwych (łatwiejsze przykłady) 

– zamiana ułamka zwykłego na ułamek dziesiętny i odwrotnie (łatwiejsze przykłady) 

– rysowanie za pomocą ekierki i linijki prostych i odcinków prostopadłych oraz prostych i odcinków 

równoległych   

– wskazywanie poszczególnych elementów w okręgu i w kole 

– kreślenie kół i okręgów o danym promieniu lub średnicy 

– rysowanie poszczególnych rodzajów trójkątów   

– rysowanie trójkątów w skali (łatwiejsze zadania) 

– obliczanie obwodu trójkąta i czworokąta 

– wskazywanie na rysunku wielokątów o określonych cechach (łatwiejsze zadania)   

– mierzenie kątów 

– rysowanie kątów o określonej mierze (łatwiejsze przykłady) 

– obliczanie brakujących miar kątów trójkąta (łatwiejsze przykłady) 

– konstrukcyjne przenoszenie odcinków 

– konstruowanie odcinka jako sumy odcinków   

– obliczanie upływu czasu między wydarzeniami (łatwiejsze przykłady) 

– porządkowanie wydarzeń w kolejności chronologicznej 

– wykonywanie obliczeń dotyczących długości i masy (łatwiejsze przykłady) 

– zamiana jednostek długości i masy (łatwiejsze przykłady) 

– obliczanie skali (łatwiejsze przykłady) 

– obliczanie długości odcinków w skali lub w rzeczywistości (łatwiejsze przykłady) 

– odczytywanie danych z mapy lub planu (łatwiejsze przykłady)   

– wykonywanie łatwiejszych obliczeń za pomocą kalkulatora 

– odczytywanie danych z tabeli, planu, mapy, diagramu 

– przedstawianie danych w postaci diagramu słupkowego, prostego schematu 

– odczytywanie danych z wykresu (łatwiejsze przykłady) 

– obliczanie drogi, znając stałą prędkość i czas 

– porównywanie prędkości dwóch ciał, które przebyły jednakowe drogi w różnych czasach 

– obliczanie prędkości w ruchu jednostajnym, znając drogę i czas (łatwiejsze zadania) 

– obliczanie pola prostokąta i kwadratu 

– obliczanie boku prostokąta, znając jego pole i długość drugiego boku (łatwiejsze przykłady)   

– obliczanie pola równoległoboku o danej wysokości i podstawie 

– obliczanie pola rombu o danych przekątnych 

– obliczanie pola trójkąta o danej wysokości i podstawie 

– obliczanie pola narysowanego trójkąta, równoległoboku lub trapezu (łatwe zadania) 

– obliczanie pola trapezu, mając dane długości podstaw i wysokość 

– określanie w procentach, jaką część figury zacieniowano (łatwiejsze przykłady) 

– zapisywanie ułamka o mianowniku 100 w postaci procentu 

– zamiana ułamka na procent i odwrotnie (łatwe przykłady)   

– opisywanie w procentach części skończonych zbiorów (łatwe przykłady) 

– obliczanie procentu liczby naturalnej (łatwiejsze przykłady) 

– zaznaczanie i odczytywanie liczb ujemnych na osi liczbowej (łatwiejsze przykłady) 
– wymienianie kilka liczb większych lub mniejszych od danej (łatwiejsze przykłady) 
– porównywanie liczb wymiernych (łatwiejsze przykłady) 
– zaznaczanie liczb przeciwnych na osi liczbowej 

– obliczanie sumy i różnicy liczb całkowitych (łatwiejsze przykłady) 

– powiększanie lub pomniejszanie liczb całkowitych o daną liczbę (łatwiejsze przykłady) 



– obliczanie iloczynu i ilorazu liczb całkowitych 

– zapisywanie w postaci wyrażenia algebraicznego informacji osadzonych w kontekście praktycznym z zadaną 

niewiadomą (łatwe przykłady) 

– obliczanie wartości liczbowej wyrażenia algebraicznego bez jego przekształcania (łatwe przykłady) 

– zapisywanie w postaci równania informacji osadzonych w kontekście praktycznym z zadaną niewiadomą 

(łatwe przykłady) 

– zapisywanie treści zadań w postaci równań (łatwe przykłady) 

– podawanie rozwiązania prostego równania 

– sprawdzanie, czy liczba spełnia dane równanie (łatwiejsze przykłady) 

– rozwiązywanie prostych równań przez dopełnienie lub wykonanie działania odwrotnego (łatwiejsze przykłady) 

– sprawdzenie poprawności rozwiązania równania lub zadania (łatwiejsze przykłady) 

– wskazywanie graniastosłupa, ostrosłupa, walca, stożka, kuli wśród innych brył 

– wskazywanie na modelach pojęć charakteryzujących bryłę 

– wskazywanie w otoczeniu przedmioty przypominające kształtem walec, stożek, kulę 

– wskazywanie w prostopadłościanie ścian i krawędzi prostopadłych lub równoległych do danej 

– wskazywanie w prostopadłościanie krawędzi o jednakowej długości 

– obliczanie sum krawędzi prostopadłościanu i sześcianu 

– wskazywanie siatek sześcianów i prostopadłościanów na rysunku 

– wskazywanie graniastosłupa prostego wśród innych brył 

– kreślenie siatek prostopadłościanów i sześcianów 

– obliczanie pola powierzchni  i objętości sześcianu lub prostopadłościanu 

– wskazywanie w graniastosłupie krawędzi o jednakowej długości 

– podawanie objętości bryły na podstawie liczby sześcianów jednostkowych 

– obliczanie objętości graniastosłupa prostego, w którym dane są: pole podstawy i wysokość 

– wskazywanie ostrosłupa wśród innych brył 

– wskazywanie siatek ostrosłupów (łatwe przykłady) 

 

Wymagania na ocenę dostateczną: 
 

Obowiązują wymagania na ocenę dopuszczającą i dodatkowo: 

 

– zaznaczanie i odczytywanie na osi liczbowej liczb naturalnych i ułamków dziesiętnych 

– pamięciowe dodawanie i odejmowanie  ułamków dziesiętnych różniących się liczbą cyfr po przecinku  i 

wielocyfrowych liczb naturalnych  (łatwiejsze przyklady) 

– pamięciowe mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych  wykraczające poza tabliczkę mnożenia  (łatwiejsze 

przyklady) 

– mnożenie i dzielenie pamięciowe dwucyfrowych i wielocyfrowych (proste przykłady) liczb naturalnych   

– obliczanie kwadratu i sześcianu  liczby naturalnej i ułamka dziesiętnego 

– tworzenie wyrażeń arytmetycznych na podstawie treści zadań i obliczanie wartości tych wyrażeń   

– pisemne wykonanie każdego z czterech działań na ułamkach dziesiętnych (trudniejsze przykłady) 

– zaznaczanie i odczytywanie ułamków na osi liczbowej 

– uzupełnianie brakującego licznika lub mianownika w równościach ułamków zwykłych (trudniejsze przykłady) 

– dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych (trudniejsze przykłady) 

– obliczanie kwadratu i sześcianu ułamków właściwych (trudniejsze przykłady) 

– obliczanie ułamka z liczby naturalnej 

– rozwiązywanie zadań tekstowych z zastosowaniem działań na ułamkach zwykłych (łatwiejsze zadania) 

– zamiana ułamka zwykłego na ułamek dziesiętny i odwrotnie (trudniejsze przykłady) 

– zaznaczanie i odczytywanie ułamków zwyklych i dziesiętnych na osi liczbowej 

– porównywanie ułamków zwykłych z ułamkami dziesiętnymi (łatwiejsze przykłady) 

– porządkowanie ułamków (łatwiejsze przykłady) 

– obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych zawierających 4 działania na liczbach wymiernych dodatnich 

(łatwiejsze przykłady) 

– podawanie rozwinięcia dziesiętnego ułamka zwykłego (łatwiejsze przykłady) 
– zapisywanie w skróconej postaci rozwinięcia dziesiętnego ułamka zwykłego (łatwiejsze przykłady) 

– określanie kolejnej cyfry rozwinięcia dziesiętnego na podstawie jego skróconego zapisu (łatwiejsze przykłady) 

– rysowanie za pomocą ekierki i linijki prostych równoległych o danej odległości od siebie 

– rozwiązywanie zadań tekstowych związanych z kołem, okręgiem i innymi figurami (łatwiejsze zadania) 

– rysowanie trójkątów w skali (trudniejsze zadania) 

– wskazywanie na rysunku wielokątów o określonych cechach (trudniejsze zadania) 

– obliczanie długości boku trójkąta równobocznego, znając jego obwód 

– obliczanie długości boku trójkąta, znając obwód i długości dwóch pozostałych boków 

– klasyfikowanie czworokątów 



– rysowanie czworokątów, mając informacje o bokach lub przekątnych 

– rozwiązywanie zadań tekstowych związanych z obwodem czworokąta (łatwiejsze zadania) 

– rysowanie kątów o określonej mierze (trudniejsze przykłady) 

– rozróżnianie i nazywanie poszczególnych rodzajów kątów   

– obliczanie brakujących miar kątów przyległych i wierzchołkowych 

– obliczanie brakujących miar kątów trójkąta (trudniejsze przykłady) 

– obliczanie brakujących miar kątów czworokąta (łatwiejsze zadania) 

– porównywanie długości odcinków posługując się cyrklem   

– konstruowanie odcinka jako sumy lub różnicy odcinków   

– konstruowanie trójkąta o danych trzech bokach 

– podawanie przykładowych lat przestępnych 

– zamiana jednostek czasu 

– obliczanie upływu czasu między wydarzeniami (trudniejsze przykłady) 

– wyrażanie w różnych jednostkach ten sam upływ czasu (łatwiejsze przykłady) 

– rozwiązywanie zadań tekstowych związanych z kalendarzem i czasem (łatwiejsze zadania) 

– wykonywanie obliczeń dotyczących długości i masy (trudniejsze przykłady) 

– zamiana jednostek długości i masy (trudniejsze przykłady) 

– wyrażanie w różnych jednostkach tych samych mas lub długości (łatwiejsze przykłady) 

– porządkowanie wielkości podanych w różnych jednostkach (łatwiejsze przykłady) 

– obliczanie skali (trudniejsze przykłady) 

– obliczanie długości odcinków w skali lub w rzeczywistości (trudniejsze przykłady) 

– odczytywanie danych z mapy lub planu (trudniejsze przykłady)   

– zaokrąglanie liczb do danego rzędu (łatwiejsze przykłady) 

– sprawdzenie, czy kalkulator zachowuje kolejność działań 

– wykonywanie obliczeń za pomocą kalkulatora 

– wykorzystanie kalkulatora do rozwiązania zadania tekstowego (łatwiejsze zadania) 

– rozwiązywanie zadań, odczytując dane z tabeli i korzystając z kalkulatora (łatwiejsze zadania) 

– przedstawianie danych w postaci diagramu słupkowego, prostego schematu 

– odczytywanie danych z wykresu (trudniejsze przykłady) 

– porównywanie informacji odczytanych z dwóch wykresów (łatwiejsze przykłady) 

– przedstawianie danych w postaci wykresu (łatwiejsze zadania) 

– obliczanie drogi, znając stałą prędkość i czas 

– obliczanie prędkości w ruchu jednostajnym, znając drogę i czas (trudniejsze zadania) 

– zamiana jednostek prędkości (łatwiejsze przykłady) 

– porównywanie prędkości wyrażonych w różnych jednostkach (łatwiejsze przykłady) 

– rozwiązywanie zadań tekstowych związanych z obliczaniem drogi lub prędkości (łatwiejsze zadania) 

– obliczanie czasu w ruchu jednostajnym, znając drogę i prędkość (łatwiejsze przykłady) 
– odczytywanie z wykresu zależności drogi od czasu lub prędkości od czasu (łatwiejsze przykłady) 
– obliczanie prędkości na podstawie wykresu zależności drogi od czasu (łatwiejsze przykłady) 

– obliczanie boku prostokąta, znając jego pole i długość drugiego boku (trudniejsze przykłady)   

– obliczanie pola kwadratu o danym obwodzie i odwrotnie 

– rozwiązywanie zadań tekstowych związanych z polem prostokąta (łatwiejsze zadania) 

– zamiana jednostek pola (łatwiejsze przykłady) 

– obliczanie długości podstawy równoległoboku, znając jego pole i wysokość opuszczoną na tę podstawę 

(łatwiejsze zadania) 

– obliczanie wysokości równoległoboku, znając jego pole i długość podstawy, na którą opuszczona jest ta 

wysokość (łatwiejsze zadania) 

– rysowanie równoległoboku lub trójkąta o danym polu 

– rysowanie wysokości równoległoboku lub trójkąta do wskazanego boku 

– rozwiązywanie zadań tekstowych związanych z polem równoległoboku i rombu (łatwiejsze zadania) 

– rysowanie wysokości trapezu 

– rozwiązywanie zadań tekstowych związanych z polem trójkąta lub trapezu (łatwiejsze zadania) 

– obliczanie pola narysowanego równoległoboku, trójkąta lub trapezu (łatwiejsze zadania) 

– określanie w procentach, jaką część figury zacieniowano (trudniejsze przykłady) 

– zamiana ułamka na procent i odwrotnie 

– wyrażanie informacji podanych za pomocą procentów w ułamkach i odwrotnie (łatwiejsze zadania) 
– porównywanie dwóch liczb, z których jedna jest zapisana w postaci procentu (łatwiejsze przykłady) 

– rozwiazywanie zadań tekstowych związanych z procentami (łatwiejsze zadania) 

– opisywanie w procentach części skończonych zbiorów 

– zaznaczanie określonej procentem części figury lub zbioru skończonego 

– obliczanie procentu liczby naturalnej (łatwiejsze przykłady) 

– określanie, jakim procentem jednej liczby jest druga (łatwiejsze przykłady) 



– rozwiązywanie zadań tekstowych związanych z określeniem, jakim procentem jednej liczby jest druga 

(łatwiejsze zadania) 

– gromadzenie i porządkowanie zebranych danych (łatwiejsze zadania) 

– odczytywanie danych z diagramu 

– przedstawianie danych w postaci diagramu słupkowego 

– wykorzystywanie danych z diagramów do obliczania procentu liczby (łatwiejsze przykłady) 
– obliczanie liczby na podstawie danego jej procentu (łatwiejsze przykłady) 
– rozwiązywanie zadań tekstowych związanych z obliczaniem procentu danej liczby (łatwiejsze zadania) 

– obliczanie liczby większej lub mniejszej o dany procent 

– rozwiązywanie zadań tekstowych związanych z podwyżkami i obniżkami o dany procent (łatwiejsze zadania) 

– zaznaczanie i odczytywanie liczb ujemnych na osi liczbowej (trudniejsze przykłady) 
– wymienianie kilka liczb większych lub mniejszych od danej (trudniejsze przykłady) 
– porównywanie liczb wymiernych (trudniejsze przykłady)   

– porządkowanie liczb wymiernych (łatwiejsze przykłady) 

– obliczanie wartości bezwzględnej liczb (łatwiejsze przykłady) 

– obliczanie sumy i różnicy liczb całkowitych (trudniejsze przykłady) 

– korzystanie z przemienności i łączności dodawania   

– powiększanie lub pomniejszanie liczb całkowitych o daną liczbę (trudniejsze przykłady) 

– uzupełnianie brakujących składników, odjemnej lub odjemnika w działaniach (łatwiejsze przykłady) 

– obliczanie kwadratu i sześcianu liczb całkowitych (łatwiejsze przykłady) 
– ustalanie znaku iloczynu i ilorazu kilku liczb wymiernych   

– określanie znaku potęgi liczby wymiernej (łatwiejsze przykłady) 
– podawanie rozwiązania równania 

– zapisywanie w postaci wyrażenia algebraicznego informacji osadzonych w kontekście praktycznym z zadaną 

niewiadomą 

– obliczanie wartości liczbowej wyrażenia algebraicznego bez jego przekształcania 

– stosowanie oznaczeń literowych nieznanych wielkości liczbowych (łatwiejsze przykłady) 
– budowanie wyrażeń algebraicznych na podstawie opisu lub rysunku (łatwiejsze przykłady) 

– zapisywanie krócej wyrażenia algebraicznego będącego sumą lub różnicą jednomianów (łatwiejsze przykłady) 
– zapisywanie krócej wyrażenia algebraicznego będącego iloczynem lub ilorazem jednomianu i liczby 

wymiernej (łatwiejsze przykłady) 

– zapisywanie w postaci równania informacji osadzonych w kontekście praktycznym z zadaną niewiadomą 

– zapisywanie treści zadań w postaci równań 

– podawanie rozwiązania prostego równania 

– sprawdzanie, czy liczba spełnia dane równanie (trudniejsze przykłady) 

– rozwiązywanie prostych równań przez dopełnienie lub wykonanie działania odwrotnego (trudniejsze 

przykłady) 

– sprawdzenie poprawności rozwiązania równania lub zadania (trudniejsze przykłady) 

– doprowadzanie łatwiejszych równań do prostszej postaci 

– zapisywanie i  rozwiązywanie zadań tekstowych za pomocą równań (łatwiejsze zadania) 

– rozwiązywanie zadań tekstowych nawiązujących do elementów budowy danej bryły (łatwiejsze zadania) 

– wskazywanie rysunków siatek graniastosłupów prostych 

– kreślenie siatek graniastosłupów prostych (łatwiejsze zadania) 

– określanie liczby ścian, wierzchołków, krawędzi danego graniastosłupa 

– wskazywanie w graniastosłupie ścian i krawędzi prostopadłych lub równoległych 

– obliczanie pola powierzchni graniastosłupa prostego (łatwiejsze zadania) 

– obliczanie objętości graniastosłupa prostego, w którym dane są: elementy podstawy i wysokość (łatwiejsze 

zadania) 

– zamiana jednostek objętości 

– wyrażanie w różnych jednostkach tej samej objętości (łatwiejsze przykłady) 

– rozwiązywanie zadań tekstowych związanych z objętością graniastosłupa (łatwiejsze zadania) 

– określanie liczby poszczególnych ścian, wierzchołków, krawędzi ostrosłupa 

– obliczanie sumy długości krawędzi ostrosłupa 

– wskazywanie i rysowanie siatek ostrosłupów (łatwiejsze przykłady) 

– wskazywanie podstawy i ścian bocznych na siatce ostrosłupa 

– obliczanie pola powierzchni całkowitej ostrosłupa (łatwiejsze zadania) 

– rozwiązywanie zadań tekstowych związanych z ostrosłupem (łatwiejsze zadania) 

 

 

 

 



Wymagania na ocenę dobrą: 

 
Obowiązują wymagania na ocenę dostateczną i dodatkowo: 

 

– zaznaczanie i odczytywanie na osi liczbowej ułamków dziesiętnych (trudniejsze przykłady) 

– dodawanie i odejmowanie pamięciowe  ułamków dziesiętnych różniących się liczbą cyfr po przecinku  i 

wielocyfrowych liczb naturalnych  (trudniejsze przyklady) 

– mnożenie i dzielenie pamięciowe ułamków dziesiętnych  wykraczające poza tabliczkę mnożenia  (trudniejsze 

przyklady) 

– obliczanie wartości wyrażenia arytmetycznego zawierającego działania na liczbach naturalnych i ułamkach 

dziesiętnych 

– szacowanie wartości wyrażeń arytmetycznych 

– tworzenie wyrażeń arytmetycznych na podstawie treści zadań i obliczanie wartości tych wyrażeń 

– uzupełnianie brakujących liczb w wyrażeniu arytmetycznym, tak by otrzymać ustalony wynik   

– rozwiązywanie zadań tekstowych z zastosowaniem działań na liczbach naturalnych i ułamkach dziesiętnych 

– zaznaczanie i odczytywanie ułamków na osi liczbowej 

– obliczanie kwadratu i sześcianu liczb mieszanych (łatwiejsze przykłady) 

– obliczanie ułamka z ułamka lub liczby mieszanej  (łatwiejsze przykłady) 

– obliczanie wartości wyrażenia arytmetycznego zawierającego 4 działania oraz potęgowania ułamków 

zwykłych 

– rozwiązywanie zadań tekstowych z zastosowaniem działań na ułamkach zwykłych (trudniejsze zadania) 

– obliczanie wartości ułamka piętrowego (łatwiejsze przykłady) 

– zaznaczanie i odczytywanie ułamków zwyklych i dziesiętnych na osi liczbowej 

– porównywanie ułamków zwykłych z ułamkami dziesiętnymi (trudniejsze przykłady) 

– porządkowanie ułamków (trudniejsze przykłady) 

– obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych zawierających 4 działania na liczbach wymiernych dodatnich 

(trudniejsze przykłady) 

– rozwiązywanie zadań tekstowych związanych z działaniami na ułamkach zwykłych i dziesiętnych 

– podawanie rozwinięcia dziesiętnego ułamka zwykłego (trudniejsze przykłady) 
– zapisywanie w skróconej postaci rozwinięcia dziesiętnego ułamka zwykłego (trudniejsze przykłady) 

– określanie kolejnej cyfry rozwinięcia dziesiętnego na podstawie jego skróconego zapisu (trudniejsze 

przykłady) 

– porównywanie rozwinięć dziesiętnych liczb zapisanych w skróconej postaci (łatwiejsze przykłady) 

– porównywanie i porządkowanie liczb wymiernych dodatnich (łatwiejsze przykłady) 

– rozwiązywanie zadań tekstowych związanych z kołem, okręgiem i innymi figurami (trudniejsze zadania) 

– rozwiązywanie zadań tekstowych związanych z obwodem czworokąta (trudniejsze zadania) 

– rozwiązywanie zadań tekstowych związanych z obwodem trójkąta, czworokąta lub innego wielokąta 

– obliczanie brakujących miar kątów odpowiadających i naprzemianległych 

– obliczanie brakujących miar kątów czworokąta (trudniejsze zadania) 

– obliczanie brakujących miar kątów trójkąta lub czworokąta na rysunku z wykorzystaniem miar kątów 

przyległych,wierzchołkowych, naprzemianległych, odpowiadających oraz własności trójkątów lub czworokątów 

– konstruowanie równoległoboku, znając dwa boki i przekątną 

– sprawdzanie, czy z odcinków o danych długościach można zbudować trójkąt   

– rozwiązywanie zadań konstrukcyjnych związanych z konstrukcją trójkąta o danych bokach 

– wyrażanie w różnych jednostkach ten sam upływ czasu (trudniejsze przykłady) 

– rozwiązywanie zadań tekstowych związanych z kalendarzem i czasem (trudniejsze zadania) 

– wyrażanie w różnych jednostkach tych samych mas lub długości (trudniejsze przykłady) 

– porządkowanie wielkości podanych w różnych jednostkach (trudniejsze przykłady) 

– zaokrąglanie liczb do danego rzędu (trudniejsze przykłady) 

– zaokrąglanie liczby zaznaczonej na osi liczbowej 

– wskazanie liczby o podanym zaokrągleniu   

– zaokrąglanie liczby po zamianie jednostek 

– wykorzystanie kalkulatora do rozwiązania zadania tekstowego (trudniejsze zadania) 

– rozwiązywanie zadań, odczytując dane z tabeli i korzystając z kalkulatora (trudniejsze zadania) 

– przedstawianie danych w postaci diagramu słupkowego, prostego schematu 

– porównywanie informacji odczytanych z dwóch wykresów 

– przedstawianie danych w postaci wykresu (trudniejsze zadania) 

– obliczanie drogi, znając stałą prędkość i czas 

– zamiana jednostek prędkości (trudniejsze przykłady) 

– porównywanie prędkości wyrażonych w różnych jednostkach (trudniejsze przykłady) 

– obliczanie czasu w ruchu jednostajnym, znając drogę i prędkość (trudniejsze zadania) 
– odczytywanie z wykresu zależności drogi od czasu lub prędkości od czasu (trudniejsze przykłady) 



– obliczanie prędkości na podstawie wykresu zależności drogi od czasu (trudniejsze zadania) 

– rozwiązywanie zadań tekstowych związanych z obliczaniem drogi, prędkości lub czasu 

– rozwiązywanie zadań tekstowych typu prędkość – droga – czas 

– obliczanie pola kwadratu o danym obwodzie i odwrotnie 

– rozwiązywanie zadań tekstowych związanych z polem prostokąta (trudniejsze zadania) 

– zamiana jednostek pola (trudniejsze przykłady) 

– obliczanie pola figury jako sumy lub różnicy pól prostokątów (łatwiejsze zadania) 

– obliczanie długości podstawy równoległoboku, znając jego pole i wysokość opuszczoną na tę podstawę 

(trudniejsze zadania) 

– obliczanie wysokości równoległoboku, znając jego pole i długość podstawy, na którą opuszczona jest ta 

wysokość (trudniejsze zadania) 

– obliczanie wysokości trójkąta, znając długość podstawy, na którą opuszczona jest ta wysokość i pole trójkąta 

(łatwiejsze zadania) 

– rysowanie równoległoboku o polu równym polu danego czworokąta 

– obliczanie długości przekątnej rombu, znając jego pole i długość drugiej przekątnej 

– rysowanie trójkąta o danym polu (trudniejsze zadania) 

– obliczanie długości podstawy trójkąta, znając wysokość i pole trójkąta (łatwiejsze zadania) 

– dzielenie trójkąta na części o równych polach (łatwiejsze zadania)   

– obliczanie pola narysowanego równoległoboku, trójkąta lub trapezu (trudniejsze zadania) 

– rozwiązywanie zadań tekstowych związanych z polem równoległoboku, rombu, trójkąta lub trapezu 

(trudniejsze zadania) 

– zamiana ułamka na procent i odwrotnie (trudniejsze przykłady)   

– wyrażanie informacji podanych za pomocą procentów w ułamkach i odwrotnie (trudniejsze zadania) 

– porównywanie dwóch liczb, z których jedna jest zapisana w postaci procentu (trudniejsze przykłady) 

– opisywanie w procentach części skończonych zbiorów (trudniejsze przykłady) 

– określanie, jakim procentem jednej liczby jest druga (trudniejsze przykłady) 

– rozwiązywanie zadań tekstowych związanych z określeniem, jakim procentem jednej liczby jest druga 

(trudniejsze zadania) 

– gromadzenie i porządkowanie zebranych danych (trudniejsze zadania) 

– wykorzystywanie danych z diagramów do obliczania procentu liczby (trudniejsze przykłady) 
– obliczanie liczby na podstawie danego jej procentu (trudniejsze przykłady) 
– rozwiązywanie zadań tekstowych związanych z obliczaniem liczby na podstawie danego jej procentu 

– rozwiązywanie zadań tekstowych związanych z obliczaniem procentu danej liczby (trudniejsze zadania) 

– rozwiązywanie zadań tekstowych związanych z podwyżkami i obniżkami o dany procent (trudniejsze zadania) 

– wyrażanie podwyżek i obniżek o dany procent w postaci procentu początkowej liczby (łatwiejsze zadania) 

– porządkowanie liczb wymiernych (trudniejsze przykłady) 

– obliczanie wartości bezwzględnej liczb (trudniejsze przykłady) 

– obliczanie sumy i różnicy liczb wymiernych 

– uzupełnianie brakujących składników, odjemnej lub odjemnika w działaniach (trudniejsze przykłady) 

– porównywanie sum i różnic liczb całkowitych (łatwiejsze przykłady) 

– obliczanie kwadratu i sześcianu liczb całkowitych (trudniejsze przykłady) 

– określanie znaku potęgi liczby wymiernej (trudniejsze przykłady) 

– zapisywanie w postaci wyrażenia algebraicznego informacji osadzonych w kontekście praktycznym z zadaną 

niewiadomą (trudniejsze przykłady) 

– obliczanie wartości liczbowej wyrażenia algebraicznego bez jego przekształcania (trudniejsze przykłady) 

– zapisywanie w postaci równania informacji osadzonych w kontekście praktycznym z zadaną niewiadomą 

(trudniejsze przykłady) 

– zapisywanie treści zadań w postaci równań (trudniejsze przykłady) 

– obliczanie wartości liczbowej wyrażenia po jego przekształceniu 

– stosowanie oznaczeń literowych nieznanych wielkości liczbowych (trudniejsze przykłady) 

– budowanie wyrażeń algebraicznych na podstawie opisu lub rysunku (trudniejsze przykłady) 

– zapisywanie krócej wyrażenia algebraicznego będącego sumą lub różnicą jednomianów (trudniejsze 

przykłady) 
– zapisywanie krócej wyrażenia algebraicznego będącego iloczynem lub ilorazem jednomianu i liczby 

wymiernej (trudniejsze przykłady) 

– doprowadzanie równań do prostszej postaci 

– rozwiązywanie zadań tekstowych związanych z obliczaniem wartości wyrażeń 

– uzupełnianie równań, tak aby spełniała je podana liczba 

– rozwiązywanie równań z przekształcaniem wyrażeń (łatwiejsze przykłady) 

– zapisywanie i  rozwiązywanie zadań tekstowych za pomocą równań (trudniejsze zadania) 

– rozwiązywanie zadań tekstowych nawiązujących do elementów budowy danej bryły (trudniejsze zadania) 

– rozwiązywanie zadań tekstowych dotyczących długości krawędzi prostopadłościanu i sześcianu (łatwiejsze 



przykłady) 

– rozwiązywanie zadań tekstowych dotyczących pól powierzchni prostopadłościanów złożonych z kilku 

sześcianów (łatwiejsze przykłady) 

– kreślenie siatek graniastosłupów prostych (trudniejsze zadania) 

– obliczanie pola powierzchni graniastosłupa prostego (trudniejsze zadania) 

– obliczanie objętości graniastosłupa prostego, w którym dane są: elementy podstawy i wysokość (trudniejsze 

zadania) 

– wyrażanie w różnych jednostkach tej samej objętości (trudniejsze przykłady) 

– rozwiązywanie zadań tekstowych z zastosowaniem pól powierzchni graniastosłupów prostych 

– rozwiązywanie zadań tekstowych związanych z objętością graniastosłupa (trudniejsze zadania) 

– wskazywanie i rysowanie siatek ostrosłupów (trudniejsze przykłady) 

– obliczanie pola powierzchni całkowitej ostrosłupa 

– rozwiązywanie zadań tekstowych związanych z ostrosłupem (trudniejsze zadania) 

– określanie cech bryły powstałej ze sklejenia kilku znanych brył (łatwiejsze przykłady) 

 

Wymagania na ocenę bardzo dobrą: 

 
Obowiązują wymagania na ocenę dobrą i dodatkowo: 

 

– tworzenie wyrażeń arytmetycznych na podstawie treści zadań i obliczanie wartości tych wyrażeń 

– uzupełnianie brakujących liczb w wyrażeniu arytmetycznym, tak by otrzymać ustalony wynik   

– obliczanie wartości wyrażenia arytmetycznego zawierającego działania na liczbach naturalnych i ułamkach 

dziesiętnych (łatwiejsze przykłady) 

– rozwiązywanie zadań tekstowych z zastosowaniem działań na liczbach naturalnych i ułamkach dziesiętnych 

– rozwiązywanie nietypowych zadań tekstowych z zastosowaniem działań na liczbach naturalnych i ułamkach 

dziesiętnych  (łatwiejsze zadania) 

– obliczanie kwadratu i sześcianu liczb mieszanych (trudniejsze przykłady) 

– obliczanie ułamka z ułamka lub liczby mieszanej  (trudniejsze przykłady) 

– obliczanie wartości ułamka piętrowego (trudniejsze przykłady) 

– rozwiązywanie nietypowych zadań tekstowych z zastosowaniem działań na ułamkach zwykłych (łatwiejsze 

zadania) 

– obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych zawierających działania na liczbach wymiernych dodatnich 

– rozwiązywanie nietypowych zadań tekstowych związanych z działaniami na ułamkach zwykłych i 

dziesiętnych (łatwiejsze zadania) 

– porównywanie rozwinięć dziesiętnych liczb zapisanych w skróconej postaci (trudniejsze przykłady) 

– porównywanie i porządkowanie liczb wymiernych dodatnich (trudniejsze przykłady) 

– określanie rodzaju rozwinięcia dziesiętnego ułamka (łatwiejsze przykłady) 

– rozwiązywanie nietypowych zadań tekstowych związanych z kołem, okręgiem i innymi figurami (łatwiejsze 

zadania) 

– rozwiązywanie nietypowych zadań tekstowych związanych z obwodem trójkąta, czworokąta lub innego 

wielokąta 

– rozwiązywanie zadań związanych z zegarem (łatwiejsze zadania) 

– określanie miar kątów przyległych, wierzchołkowych, odpowiadających, naprzemianległych na podstawie 

rysunku lub treści zadania (łatwiejsze zadania) 

– obliczanie brakujących miar kątów trójkąta z wykorzystaniem miar kątów przyległych, wierzchołkowych, 

naprzemianległych, odpowiadających oraz sumy miar kątów wewnętrznych trójkąta (łatwiejsze zadania) 

– obliczanie brakujących miar kątów czworokąta na rysunku z wykorzystaniem miar kątów przyległych, 

wierzchołkowych, naprzemianległych, odpowiadających oraz własności czworokątów (łatwiejsze zadania) 

– rozwiązywanie zadań tekstowych związanych z miarami kątów w trójkątach i czworokątach   

– przenoszenie odcinków w zadaniach konstrukcyjnych (łatwiejsze konstukcje) 

– konstrukcyjne rozwiązywanie zadań związane z konstrukcją trójkąta o danych bokach (łatwiejsze zadania) 

– rozwiązywanie zadań tekstowych związanych z kalendarzem i czasem 

– rozwiązywanie zadań tekstowych związanych z jednostkami długości i masy   

– rozwiązywanie zadań tekstowych związanych ze skalą 

– określanie ile jest liczb o podanym zaokrągleniu, spełniających dane warunki (łatwiejsze zadania) 

– wykorzystywanie kalkulatora do rozwiązywania zadan tekstowych (łatwiejsze zadania) 

– wykonywanie wielodziałaniowych obliczeń za pomocą kalkulatora (łatwiejsze obliczenia) 

– rozwiązywanie zadań tekstowych, w którym potrzebne informacje należy odczytać z tabeli lub mapy 

– porównywanie informacji odczytanych z wykresów 

– dopasowanie wykresu do opisu sytuacji (łatwiejsze przykłady) 

– rozwiązywanie nietypowych zadań tekstowych typu prędkość – droga – czas (łatwiejsze zadania) 

– obliczanie pola figury jako sumy lub różnicy pól prostokątów (trudniejsze zadania) 



– rozwiązywanie zadań tekstowych związanych z polem prostokąta, równoległoboku, rombu i trójkąta 

– obliczanie wysokości trójkąta, znając długość podstawy, na którą opuszczona jest ta wysokość i pole trójkąta 

(łatwiejsze zadania) 

– obliczanie długości podstawy trójkąta, znając wysokość i pole trójkąta (trudniejsze zadania) 

– dzielenie trójkąta na części o równych polach (trudniejsze zadania)   

– dzielenie trapezu na części o równych polach (łatwiejsze zadania) 

– obliczanie pól figur jako sumy lub różnicy pól znanych wielokątów (łatwiejsze zadania)   

– rozwiązywanie nietypowych zadań tekstowych związanych z ułamkami i procentami (łatwiejsze zadania) 

– rozwiązywanie nietypowych zadań tekstowych związanych  z określeniem, jakim procentem jednej liczby jest 

druga (łatwiejsze zadania) 

– porównywanie danych z dwóch diagramów (łatwiejsze przykłady) 

– rozwiązywanie nietypowych zadań tekstowych związanych z obliczaniem procentu danej liczby (łatwiejsze 

zadania) 
– rozwiązywanie nietypowych zadań tekstowych związanych z obliczaniem liczby na podstawie danego jej 

procentu (łatwiejsze zadania) 

– rozwiązywanie nietypowych zadań tekstowych związanych z podwyżkami i obniżkami o dany procent 

(łatwiejsze zadania) 

– wyrażanie podwyżek i obniżek o dany procent w postaci procentu początkowej liczby (trudniejsze zadania) 

– rozwiązywanie nietypowych zadań związanych z liczbami dodatnimi i ujemnymi (łatwiejsze zadania) 
– rozwiązywanie zadań związanych z wartością bezwzględną (łatwiejsze zadania) 

– rozwiązywanie nietypowych zadań tekstowych związanych z dodawaniem i odejmowaniem liczb wymiernych 

(łatwiejsze zadania) 

– uzupełnianie w wyrażeniu arytmetycznym brakujących liczb lub znaków działań, tak by otrzymać ustalony 

wynik 

– rozwiązać nietypowe zadanie tekstowe związane z mnożeniem i dzieleniem liczb całkowitych (łatwiejsze 

zadania)   

– porównywanie sum i różnic liczb całkowitych (trudniejsze przykłady) 

– rozwiązywanie zadań tekstowych związanych z budowaniem wyrażeń algebraicznych (łatwiejsze zadania)   

– rozwiązywanie nietypowych zadań tekstowych związanych z obliczaniem wartości wyrażeń algebraicznych 

(łatwiejsze zadania) 

– rozwiązywanie zadań tekstowych związanych z prostymi przekształceniami algebraicznymi 

– wskazywanie równań, które nie mają rozwiązania 

– zapisywanie zadań tekstowych za pomocą równań 

– rozwiązywanie nietypowych zadań tekstowych za pomocą równań (łatwiejsze zadania) 

– rozwiązywanie zadań tekstowych dotyczących długości krawędzi prostopadłościanu i sześcianu (trudniejsze 

zadania) 

– rozwiązywanie zadań tekstowych dotyczących pól powierzchni prostopadłościanów złożonych z kilku 

sześcianów (trudniejsze zadania) 

– rozwiązywanie zadań tekstowych dotyczących budowania sześcianu z różnych siatek 

– kreślenie siatki graniastosłupa prostego powstałego z podziału sześcianu na części    

– określanie cech bryły powstałej ze sklejenia kilku znanych brył (trudniejsze zadania) 
– rozwiązywanie nietypowych zadań tekstowych z zastosowaniem pól powierzchni graniastosłupów prostych 

(łatwiejsze zadania) 

– rozwiązywanie nietypowych zadań tekstowych związanych z objętością graniastosłupa prostego (łatwiejsze 

zadania) 

– rozwiązywanie nietypowych zadań tekstowych związanych z ostrosłupem (łatwiejsze zadania) 

 

Wymagania na ocenę celującą: 

 
Obowiązują wymagania na ocenę bardzo dobrą i dodatkowo: 

 

– tworzenie wyrażeń arytmetycznych na podstawie treści zadań i obliczanie wartości tych wyrażeń 

– uzupełnianie brakujących liczb w wyrażeniu arytmetycznym, tak by otrzymać ustalony wynik   

– obliczanie wartości wyrażenia arytmetycznego zawierającego działania na liczbach naturalnych i ułamkach 

dziesiętnych (trudniejsze przykłady) 

– rozwiązywanie trudniejszych zadań tekstowych z zastosowaniem działań na liczbach naturalnych i ułamkach 

dziesiętnych 

– rozwiązywanie nietypowych zadań tekstowych z zastosowaniem działań na liczbach naturalnych i ułamkach 

dziesiętnych  (trudniejsze zadania) 

– rozwiązywanie nietypowych zadań tekstowych z zastosowaniem działań na ułamkach zwykłych (trudniejsze 

zadania) 

– rozwiązywanie nietypowych zadań tekstowych związanych z działaniami na ułamkach zwykłych i 



dziesiętnych (trudniejsze zadania) 

– rozwiązywanie nietypowych zadań tekstowych związanych z rozwinięciami dziesiętnymi ułamków zwykłych 

– rozwiązywanie nietypowych zadań tekstowych związanych z kołem, okręgiem i innymi figurami (trudniejsze 

zadania)   

– rozwiązywanie nietypowych zadań tekstowych związanych z obwodem trójkąta, czworokąta lub innego 

wielokąta (trudniejsze zadania) 

– rozwiązywanie zadań związanych z zegarem (trudniejsze zadania) 

– określanie miar kątów przyległych, wierzchołkowych, odpowiadających, naprzemianległych na podstawie 

rysunku lub treści zadania (trudniejsze zadania) 

– obliczanie brakujących miar kątów trójkąta z wykorzystaniem miar kątów przyległych, wierzchołkowych, 

naprzemianległych, odpowiadających oraz sumy miar kątów wewnętrznych trójkąta (trudniejsze zadania) 

– obliczanie brakujących miar kątów czworokąta na rysunku z wykorzystaniem miar kątów przyległych, 

wierzchołkowych, naprzemianległych, odpowiadających oraz własności czworokątów (trudniejsze zadania) 

– rozwiązywanie nietypowych zadań tekstowych związanych z miarami kątów w trójkątach i czworokątach   

– przenoszenie odcinków w zadaniach konstrukcyjnych (trudniejsze konstukcje) 

– konstrukcyjne rozwiązywanie zadań związane z konstrukcją trójkąta o danych bokach (trudniejsze zadania) 

– rozwiązywanie nietypowych zadań tekstowych związanych z kalendarzem i czasem 

– rozwiązywanie nietypowych zadań tekstowych związanych z jednostkami długości i masy 

– rozwiązywanie nietypowych zadań tekstowych związanych ze skalą 

– określanie ile jest liczb o podanym zaokrągleniu, spełniających dane warunki (trudniejsze zadania) 

– wykorzystywanie kalkulatora do rozwiązywania zadań tekstowych (trudniejsze zadania) 

– wykonywanie wielodziałaniowych obliczeń za pomocą kalkulatora (trudniejsze obliczenia) 

– rozwiązywanie nietypowych zadań tekstowych, w którym potrzebne informacje należy odczytać z tabeli lub 

mapy 

– dopasowanie wykresu do opisu sytuacji (trudniejsze przykłady) 

– rozwiązywanie nietypowych zadań tekstowych typu prędkość – droga – czas (trudniejsze zadania) 

– rozwiązywanie nietypowych zadań tekstowych związanych z polem prostokąta, równoległoboku, rombu i 

trójkąta 

– dzielenie trapezu na części o równych polach (trudniejsze zadania) 

– obliczanie pól figur jako sumy lub różnicy pól znanych wielokątów (trudniejsze zadania) 

– rozwiązywanie nietypowych zadań tekstowych związanych z ułamkami i procentami (trudniejsze zadania) 

– rozwiązywanie nietypowych zadań tekstowych związanych  z określeniem, jakim procentem jednej liczby jest 

druga (trudniejsze zadania) 

– porównywanie danych z dwóch diagramów (trudniejsze przykłady) 

– rozwiązywanie nietypowych zadań tekstowych związanych z obliczaniem procentu danej liczby (trudniejsze 

zadania) 
– rozwiązywanie nietypowych zadań tekstowych związanych z obliczaniem liczby na podstawie danego jej 

procentu (trudniejsze zadania) 

– rozwiązywanie nietypowych zadań tekstowych związanych z podwyżkami i obniżkami o dany procent 

(trudniejsze zadania) 

– rozwiązywanie nietypowych zadań związanych z liczbami dodatnimi i ujemnymi (trudniejsze zadania) 

– rozwiązywanie zadań związanych z wartością bezwzględną (trudniejsze zadania) 

– rozwiązywanie nietypowych zadań tekstowych związanych z dodawaniem i odejmowaniem liczb wymiernych  

(trudniejsze zadania) 

– rozwiązać nietypowe zadanie tekstowe związane z mnożeniem i dzieleniem liczb całkowitych (trudniejsze 

zadania)   

– rozwiązywanie zadań tekstowych związanych z budowaniem wyrażeń algebraicznych (trudniejsze zadania)   

– rozwiązywanie nietypowych zadań tekstowych związanych z obliczaniem wartości wyrażeń algebraicznych 

(trudniejsze zadania)   

– rozwiązywanie nietypowych zadań tekstowych za pomocą równań (tudniejsze zadania) 

– rozwiązywanie zadań tekstowych dotyczących cięcia prostopadłościanu i sześcianu 

– rozwiązywanie nietypowych zadań tekstowych z zastosowaniem pól powierzchni graniastosłupów prostych 

(trudniejsze zadania) 

– rozwiązywanie nietypowych zadań tekstowych związanych z objętością graniastosłupa prostego (trudniejsze 

zadania) 

– rozwiązywanie nietypowych zadań tekstowych związanych z ostrosłupem (trudniejsze zadania) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 


