
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE DRUGIEJ GIMNAZJUM

WG PROGRAMU „MATEMATYKA Z PLUSEM” 

OCENA
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Uczeń

 zna i rozumie pojęcie potęgi o 
wykładniku naturalnym 

 umie zapisać potęgę w postaci 
iloczynu 

 umie zapisać iloczyn jednako-
wych czynników w postaci po-
tęgi 

 umie obliczyć potęgę o wykładni-
ku naturalnym 

 zna wzór na mnożenie i dzielenie 
potęg o tych samych podsta-
wach 

 umie zapisać w postaci jednej po-
tęgi iloczyny i ilorazy potęg o 
takich samych podstawach 

 umie mnożyć i dzielić potęgi o 
tych samych podstawach 

 zna wzór na potęgowanie potęgi 

 umie zapisać w postaci jednej po-
tęgi potęgę potęgi 

 umie potęgować potęgę 

 zna wzór na potęgowanie ilorazu 

Uczeń spełnia wymagania na oce-
nę dopuszczającą oraz:

 umie zapisać liczbę w po-
staci potęgi 

 umie zapisać liczbę w po-
staci iloczynu potęg 

 umie porównać potęgi o 
różnych wykładnikach 
naturalnych i takich sa-
mych podstawach oraz 
o takich samych wy-
kładnikach naturalnych 
i różnych dodatnich 
podstawach 

 nie wykonując obliczeń 
umie określić znak po-
tęgi 

 umie obliczyć wartość 
wyrażenia arytmetycz-
nego zawierającego po-
tęgi 

 rozumie powstanie wzo-
ru na mnożenie i dziele-
nie potęg o tych sa-

Uczeń spełnia wymagania na ocenę 
dostateczną oraz:

 umie zapisać liczbę w postaci 
iloczynu potęg 

 umie stosować mnożenie i dzie-
lenie potęg o tych samych 
podstawach do obliczania 
wartości liczbowej wyrażeń 

 umie porównać potęgi sprowa-
dzając do tej samej podstawy 

 umie stosować potęgowanie 
potęgi do obliczania wartości 
liczbowej wyrażeń 

 umie stosować potęgowanie 
iloczynu i ilorazu w zadaniach 
tekstowych 

 umie doprowadzić proste wyra-
żenie do prostszej postaci 
stosując działania na potę-
gach 

 umie stosować działania na po-
tęgach w zadaniach teksto-
wych 

 umie obliczyć potęgę o wykład-

Uczeń spełnia wymaga-
nia na ocenę dobrą 
oraz:

 umie obliczyć war-
tość wyrażenia aryt-
metycznego zawie-
rającego potęgi 

 umie stosować mno-
żenie i dzielenie po-
tęg o tych samych 
podstawach do ob-
liczania wartości 
liczbowej wyrażeń 

 umie stosować potę-
gowanie potęgi do 
obliczania wartości 
liczbowej wyrażeń 

 umie stosować potę-
gowanie iloczynu i 
ilorazu w zadaniach 
tekstowych 

 umie doprowadzić 
wyrażenie do prost-
szej postaci stosu-

Uczeń spełnia wyma-
gania na ocenę bar-
dzo dobrą oraz: 

 umie zapisać licz-
bę w systemach 
niedziesiątko-
wych i odwrot-
nie 

 umie rozwiązać 
nietypowe zada-
nie tekstowe 
związane z potę-
gami 

 umie przekształcić 
wyrażenie aryt-
metyczne zawie-
rające potęgi 

 umie porównać 
potęgi korzysta-
jąc z potęgowa-
nia potęgi 

 umie doprowadzić 
skomplikowane 
wyrażenie do 
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i iloczynu 

 umie zapisać w postaci jednej po-
tęgi iloczyny i ilorazy potęg o 
takich samych wykładnikach 

 umie potęgować iloraz i iloczyn 

 umie zapisać iloraz i iloczyn potęg 
o tych samych wykładnikach w 
postaci jednej potęgi 

 zna pojęcie potęgi o wykładniku 
całkowitym ujemnym 

 umie obliczyć potęgę o wykładni-
ku całkowitym ujemnym 

 zamienia potęgi o wykładnikach 
całkowitych ujemnych na odpo-
wiednie potęgi o wykładnikach 
naturalnych 

 zna pojęcie notacji wykładniczej 

 umie zapisać liczbę w notacji wy-
kładniczej 

mych podstawach 

 umie przedstawić potęgę 
w postaci iloczynu i ilo-
razu potęg o tych sa-
mych podstawach 

 umie stosować mnożenie 
i dzielenie potęg o tych 
samych podstawach do 
obliczania wartości licz-
bowej wyrażeń 

 rozumie powstanie wzo-
ru na potęgowanie po-
tęgi 

 umie przedstawić potęgę 
w postaci potęgowania 
potęgi 

 umie stosować potęgo-
wanie potęgi do obli-
czania wartości liczbo-
wej wyrażeń 

 rozumie powstanie wzo-
ru na potęgowanie ilo-
razu i iloczynu 

 umie zapisać iloraz i ilo-
czyn potęg o tych sa-
mych wykładnikach w 
postaci jednej potęgi 

 umie zapisać w postaci 
jednej potęgi iloczyny i 
ilorazy potęg o takich 
samych wykładnikach 

niku całkowitym ujemnym 

 umie wykonać porównanie ilo-
razowe potęg o wykładnikach 
ujemnych 

 umie obliczyć wartość wyraże-
nia arytmetycznego zawiera-
jącego potęgi o wykładnikach 
całkowitych 

 rozumie potrzebę stosowania 
notacji wykładniczej w prak-
tyce 

 umie zapisać liczbę w notacji 
wykładniczej 

 umie wykonać porównywanie 
ilorazowe dla liczb podanych 

 w notacji wykładniczej 

jąc działania na po-
tęgach 

 umie stosować działa-
nia na potęgach w 
zadaniach teksto-
wych 

 umie wykonać działa-
nia na potęgach o 
wykładnikach całko-
witych 

 umie wykonać porów-
nywanie ilorazowe 
dla liczb podanych 
w notacji wykładni-
czej 

prostszej postaci 
stosując działa-
nia na potęgach 
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 umie doprowadzić wyra-
żenie do prostszej po-
staci stosując działania 
na potęgach 

 rozumie pojęcie potęgi o 
wykładniku całkowitym 
ujemnym 

 umie obliczyć potęgę o 
wykładniku całkowitym 
ujemnym 
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Uczeń: 

 zna pojęcie pierwiastka arytmetycz-
nego II stopnia z liczby nieujemnej i 
III stopnia z dowolnej liczby 

 zna pojęcie liczby niewymiernej i rze-
czywistej 

 umie obliczyć pierwiastek arytme-
tyczny II stopnia z liczby nieujemnej 
i III stopnia 

z dowolnej liczby 

 zna wzór na obliczanie pierwiastka z 
iloczynu i ilorazu 

 zna wzór na obliczanie pierwiastka II 
stopnia z kwadratu liczby nieujem-
nej i pierwiastka III stopnia z sze-
ścianu dowolnej liczby 

 umie obliczyć pierwiastek II stopnia z 
kwadratu liczby nieujemnej i pier-
wiastek 

III stopnia z sześcianu dowolnej liczby 

 umie wyłączyć czynnik przed znak 

Uczeń spełnia wymagania na oce-
nę dopuszczającą oraz:
 rozumie różnicę w rozwinię-

ciu dziesiętnym liczby wy-
miernej i niewymiernej 

 umie oszacować wartość wy-
rażenia zawierającego pier-
wiastki 

 umie określić na podstawie 
rozwinięcia dziesiętnego, 
czy dana liczba jest wymier-
na, czy niewymierna 

 umie obliczyć wartość wyraże-
nia arytmetycznego zawie-
rającego pierwiastki 

 umie wyłączyć czynnik przed 
znak pierwiastka oraz włą-
czyć czynnik pod znak pier-
wiastka 

 umie stosować wzory na obli-
czanie pierwiastka z iloczy-

Uczeń spełnia wymagania na ocenę 
dostateczną oraz:

 umie oszacować wartość wyra-
żenia zawierającego pier-
wiastki 

 umie obliczyć wartość wyraże-
nia arytmetycznego zawiera-
jącego pierwiastki 

 umie obliczyć pierwiastek II 
stopnia z kwadratu liczby nie-
ujemnej i pierwiastek III stop-
nia z sześcianu dowolnej licz-
by 

 umie wyłączyć czynnik przed 
znak pierwiastka 

 umie włączyć czynnik pod znak 
pierwiastka 

 umie wykonywać działania na 
liczbach niewymiernych 

 umie stosować wzór na oblicza-

Uczeń spełnia wymaga-
nia na ocenę dobrą 
oraz:

 umie oszacować licz-
bę niewymierną 

 umie wykonywać 
działania na licz-
bach niewymier-
nych 

 umie stosować wzór 
na obliczanie pier-
wiastka z iloczynu i 
ilorazu do oblicza-
nia wartości liczbo-
wej wyrażeń 

 umie usuwać niewy-
mierność z mianow-
nika korzystając z 
własności pier-
wiastków 

Uczeń spełnia wyma-
gania na ocenę bar-
dzo dobrą oraz: 

 umie rozwiązy-
wać zadania 
tekstowe z za-
stosowaniem 
działań na pier-
wiastkach
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pierwiastka oraz włączyć czynnik 
pod znak pierwiastka 

 umie mnożyć i dzielić pierwiastki II 
stopnia oraz pierwiastki III stopnia 

nu i ilorazu do wyznaczania 
wartości liczbowej wyrażeń 

nie pierwiastka z iloczynu i 
ilorazu do obliczania wartości 
liczbowej wyrażeń 

 umie usuwać niewymierność z 
mianownika korzystając z wła-
sności pierwiastków 

 umie doprowadzić wyrażenie 
algebraiczne zawierające po-
tęgi i pierwiastki do prostszej 
postaci 

 umie porównać pier-
wiastki podnosząc 
do odpowiedniej 
potęgi 
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Uczeń: 
 zna wzór na obliczanie długości okrę-

gu 

 zna liczbę π
 umie obliczyć długość okręgu znając 

jego promień lub średnicę 

 zna wzór na obliczanie pola koła 

 umie obliczyć pole koła, znając jego 
promień lub średnicę 

 umie obliczyć pole pierścienia kołowe-
go, znając promienie lub średnice 
kół ograniczających pierścień 

 zna pojęcie kąta środkowego 

 zna pojęcie łuku 

 zna pojęcie wycinka koła 

 umie rozpoznać kąt środkowy 

 umie obliczyć długość łuku jako okre-
ślonej części okręgu 

 umie obliczyć pole wycinka koła jako 

Uczeń spełnia wymagania na oce-
nę dopuszczającą oraz:
 umie wyznaczyć promień lub 

średnicę okręgu, znając 
jego długość 

 umie rozwiązać zadanie tek-
stowe związane z porówny-
waniem obwodów figur 

 umie wyznaczyć promień lub 
średnicę koła, znając jego 
pole 

 umie rozwiązać zadanie tek-
stowe związane porówny-
waniem pól figur 

 umie obliczyć długość łuku i 
pole wycinka koła, znając 
miarę kąta środkowego 

 umie obliczyć długość figury 
złożonej z łuków i odcinków 

 umie obliczyć pole figury zło-

Uczeń spełnia wymagania na ocenę 
dostateczną oraz:
 rozumie sposób wyznaczenia 

liczby π 

 umie rozwiązać zadanie teksto-
we związane z długością 
okręgu 

 umie rozwiązać zadanie teksto-
we związane porównywa-
niem obwodów figur 

 umie wyznaczyć promień lub 
średnicę koła, znając jego 
pole 

 umie obliczyć pole koła, znając 
jego obwód i odwrotnie 

 umie rozwiązać zadanie teksto-
we związane z porównywa-
niem pól figur 

 umie rozwiązać zadanie teksto-
we związane z obwodami i 

Uczeń spełnia wymaga-
nia na ocenę dobrą 
oraz:

 umie rozwiązać za-
danie tekstowe 
związane z długo-
ścią okręgu 

 umie rozwiązać za-
danie tekstowe 
związane z porów-
nywaniem obwo-
dów figur 

 umie obliczyć pole 
nietypowej figury 
wykorzystując 
wzór na pole koła 

 umie obliczyć pole 
figury złożonej z 
wielokątów i wy-
cinków koła 

Uczeń spełnia wyma-
gania na ocenę bar-
dzo dobrą oraz: 

 umie rozwiązać 
skomplikowa-
ne zadanie tek-
stowe związa-
ne z obwodami 
i polami figur 
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określonej części koła żonej z wielokątów i wycin-
ków koła 

polami figur 

 umie obliczyć długość figury zło-
żonej z łuków i odcinków 

 umie rozwiązać zadanie teksto-
we związane z obwodami i 
polami figur 

 umie obliczyć promień okręgu, 
znając miarę kąta środkowe-
go i długość łuku, na którym 
jest oparty 

 umie obliczyć promień koła, 
znając miarę kąta środkowe-
go i pole wycinka koła 
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Uczeń: 
 zna pojęcie wyrażenia algebraicznego 

 zna pojęcie jednomianu 

 zna pojęcie jednomianu uporządkowa-
nego 

 zna pojęcie jednomianów podobnych 

 rozumie zasadę nazywania wyrażeń 
algebraicznych 

 umie budować proste wyrażenia alge-
braiczne 

 umie odczytać wyrażenia algebraicz-
ne 

 umie porządkować jednomiany 

 umie podać współczynnik liczbowy 
jednomianu 

 umie wskazać jednomiany podobne 

Uczeń spełnia wymagania na oce-
nę dopuszczającą oraz:

 rozumie zasadę przeprowa-
dzania redukcji wyrazów 
podobnych 

 umie opisać za pomocą wyra-
żeń algebraicznych związki 
pomiędzy różnymi wielko-
ściami 

 umie redukować wyrazy po-
dobne 

 umie opuszczać nawiasy 

 umie doprowadzić wyrażenie 
algebraiczne do prostszej 
postaci 

 umie obliczyć wartość liczbo-
wą wyrażenia dla zmien-

Uczeń spełnia wymagania na ocenę 
dostateczną oraz:

 umie doprowadzić wyrażenie 
algebraiczne do prostszej po-
staci 

 umie obliczyć wartość liczbową 
wyrażenia dla zmiennych wy-
miernych po przekształceniu 
do postaci dogodnej do obli-
czeń 

 umie stosować dodawanie i 
odejmowanie sum algebraicz-
nych 

w zadaniach tekstowych 
 umie wyłączyć wspólny czynnik 

przed nawias 

 umie stosować mnożenie jedno-

Uczeń spełnia wymaga-
nia na ocenę dobrą 
oraz:

 umie budować i 
odczytać wy-
rażenia alge-
braiczne o 
konstrukcji 
wielodziała-
niowej 

 umie stosować do-
dawanie i odej-
mowanie sum al-
gebraicznych 

w zadaniach teksto-
wych 

 umie wyłączyć 
wspólny czynnik 

Uczeń spełnia wyma-
gania na ocenę bar-
dzo dobrą oraz: 

 umie stosować 
dodawanie i 
odejmowanie 
sum algebra-
icznych w za-
daniach teksto-
wych 

 umie stosować 
mnożenie jed-
nomianów 
przez sumy al-
gebraiczne w 
zadaniach tek-
stowych 

 umie wykorzy-
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 umie redukować wyrazy podobne 

 umie dodawać i odejmować sumy al-
gebraiczne 

 umie obliczyć wartość liczbową wyra-
żenia dla zmiennych wymiernych 
bez jego przekształcania 

 umie mnożyć i dzielić sumę algebra-
iczną przez liczbę wymierną 

 umie mnożyć sumę algebraiczną 
przez jednomian 

nych wymiernych po prze-
kształceniu do postaci do-
godnej do obliczeń 

 umie wyłączyć wspólny czyn-
nik przed nawias 

 umie obliczyć wartość liczbo-
wą wyrażenia dla zmien-
nych wymiernych po prze-
kształceniu do postaci do-
godnej do obliczeń 

 umie wyrazić pole figury w po-
staci wyrażenia algebraicz-
nego 

 umie mnożyć sumy algebraicz-
ne 

mianów przez sumy algebra-
iczne w zadaniach teksto-
wych 

 umie wyrazić pole figury w po-
staci wyrażenia algebraiczne-
go 

 umie mnożyć sumy algebraicz-
ne 

 umie doprowadzić wyrażenie 
algebraiczne do prostszej po-
staci stosując mnożenie sum 
algebraicznych 

 umie interpretować geome-
trycznie iloczyn sum algebra-
icznych 

 umie stosować mnożenie sum 
algebraicznych w zadaniach 
tekstowych 

przed nawias 

 umie doprowadzić 
wyrażenie alge-
braiczne do prost-
szej postaci stosu-
jąc mnożenie sum 
algebraicznych 

stać wyrażenia 
algebraiczne 
do rozwiązy-
wania zadań 
związanych z 
podzielnością i 
dzieleniem z 
resztą 
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Uczeń: 
 zna pojęcie układu równań 

 zna pojęcie rozwiązania układu rów-
nań 

 rozumie pojęcie rozwiązania układu 
równań 

 umie podać przykładowe rozwiązanie 
równania I stopnia z dwiema niewia-
domymi 

 umie zapisać treść zadania w postaci 
układu równań 

 umie sprawdzić, czy dana para liczb 

Uczeń spełnia wymagania na oce-
nę dopuszczającą oraz:

 umie zapisać treść zadania w 
postaci układu równań 

 umie rozwiązać zadanie tek-
stowe z zastosowaniem 
układu równań i metody 
podstawiania 

 umie rozwiązać zadanie tek-
stowe z zastosowaniem 
układu równań i metody 
przeciwnych współczynni-
ków 

Uczeń spełnia wymagania na ocenę 
dostateczną oraz:

 umie rozwiązać zadanie teksto-
we z zastosowaniem układu 
równań i metody podstawia-
nia 

 umie rozwiązać zadanie teksto-
we z zastosowaniem układu 
równań 

 umie rozwiązać zadanie teksto-
we z zastosowaniem układu 
równań i procentów 

 umie wyznaczyć niewiadomą z 

Uczeń spełnia wymaga-
nia na ocenę dobrą 
oraz:
 umie zapisać treść 

zadania w postaci 
układu równań 

 umie rozwiązać 
układ równań I 
stopnia z dwiema 
niewiadomymi 
metodą podsta-
wiania 

 umie rozwiązać za-

Uczeń spełnia wyma-
gania na ocenę bar-
dzo dobrą oraz: 
 umie tworzyć 

układ równań 
o danym roz-
wiązaniu 

 umie rozwiązać 
układ równań z 
większą ilością 
niewiadomych 

 umie rozwiązać 
zadanie teksto-
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spełnia układ równań 

 zna metodę podstawiania 

 umie wyznaczyć niewiadomą z równa-
nia 

 umie rozwiązać układ równań I stop-
nia z dwiema niewiadomymi meto-
dą podstawiania 

 zna metodę przeciwnych współczynni-
ków 

 umie rozwiązać układ równań I stop-
nia z dwiema niewiadomymi meto-
dą przeciwnych współczynników 

 zna pojęcia: układ oznaczony, 
nieoznaczony, sprzeczny 

 umie podać przykłady par 
liczb spełniających podany 
układ nieoznaczony 

 umie rozwiązać zadanie tek-
stowe z zastosowaniem 
układu równań 

równania danie tekstowe z 
zastosowaniem 
układu równań i 
metody podsta-
wiania 

 umie dobrać współ-
czynniki układu 
równań, aby 
otrzymać żądany 
rodzaj układu 

 umie rozwiązać za-
danie tekstowe z 
zastosowaniem 
układu równań 

 umie wykorzystać 
diagramy procen-
towe w zadaniach 
tekstowych 

 umie rozwiązać za-
danie tekstowe z 
zastosowaniem 
układu równań i 
procentów 

we z zastoso-
waniem układu 
równań i pro-
centów 

T
R
Ó

Uczeń: 
 zna twierdzenie Pitagorasa 

 rozumie potrzebę stosowania twier-
dzenia Pitagorasa 

 umie obliczyć długość przeciwprosto-
kątnej na podstawie twierdzenia Pi-
tagorasa 

 zna twierdzenie odwrotne do twier-

Uczeń spełnia wymagania na oce-
nę dopuszczającą oraz:

 umie obliczyć długości 
przyprostokątnych na 
podstawie twierdzenia 
Pitagorasa 

 umie sprawdzić, czy trój-
kąt o danych bokach 

Uczeń spełnia wymagania na ocenę 
dostateczną oraz:

 rozumie konstrukcję odcinka o 
długości wyrażonej liczbą nie-
wymierną 

 umie sprawdzić, czy trójkąt o 
danych bokach jest prosto-
kątny 

Uczeń spełnia wymaga-
nia na ocenę dobrą 
oraz:

 umie konstruować 
odcinek o długości 
wyrażonej liczbą 
niewymierną 

 umie stosować 

Uczeń spełnia wyma-
gania na ocenę bar-
dzo dobrą oraz: 

 umie rozwią-
zać zada-
nie teksto-
we związa-
ne z prze-
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dzenia Pitagorasa 

 rozumie potrzebę stosowania twier-
dzenia odwrotnego do twierdzenia 
Pitagorasa 

 umie sprawdzić, czy trójkąt o danych 
bokach jest prostokątny (proste 
przykłady) 

 umie wskazać trójkąt prostokątny w 
figurze 

 umie stosować twierdzenie Pitagora-
sa w prostych zadaniach o trójką-
tach, prostokątach, trapezach, rom-
bach (proste przykłady) 

 umie odczytać odległość między dwo-
ma punktami o równych odciętych 
lub rzędnych 

 umie wyznaczyć odległość między 
dwoma punktami, których współ-
rzędne wyrażone są liczbami całko-
witymi 

 zna wzór na obliczanie długości prze-
kątnej kwadratu 

 zna wzór na obliczanie długości wyso-
kości trójkąta równobocznego 

 umie obliczyć długość przekątnej kwa-
dratu, znając jego bok (proste przy-
kłady) 

jest prostokątny 

 umie stosować twierdze-
nie Pitagorasa w pro-
stych zadaniach o trój-
kątach, prostokątach, 
trapezach, rombach 

 zna wzór na obliczanie 
pola trójkąta równo-
bocznego 

 umie wyprowadzić wzór 
na obliczanie długości 
przekątnej kwadratu 

 umie obliczyć długość 
przekątnej kwadratu, 
znając jego bok 

 umie obliczyć wysokość 
lub pole trójkąta rów-
nobocznego, znając 
jego bok 

 umie obliczyć długość 
boku lub pole kwadra-
tu, znając jego przekąt-
ną 

 umie rozwiązać zadanie 
tekstowe związane z 
przekątną kwadratu i 
wysokością trójkąta 
równobocznego 

 zna zależność między bo-
kami i kątami trójkąta o 
kątach 900, 450, 450 

 umie stosować twierdzenie od-
wrotne do twierdzenia Pitago-
rasa w zadaniach tekstowych 

 umie stosować twierdzenie Pi-
tagorasa w zadaniach o trój-
kątach, prostokątach, trape-
zach, rombach 

 umie stosować twierdzenie Pi-
tagorasa w zadaniach ra-
chunkowych i konstrukcyj-
nych 

 umie obliczyć długości boków 
wielokąta leżącego w ukła-
dzie współrzędnych 

 umie sprawdzić, czy trójkąt leżą-
cy w układzie współrzędnych 
jest prostokątny 

 umie sprawdzić, czy punkty 
leżą na okręgu lub w kole 
umieszczonym w układzie 
współrzędnych 

 umie obliczyć wysokość lub 
pole trójkąta równoboczne-
go, znając jego bok 

 umie obliczyć długość boku lub 
pole kwadratu, znając jego 
przekątną 

 umie obliczyć długość boku lub 
pole trójkąta równoboczne-
go, znając jego wysokość 

 umie rozwiązać zadanie teksto-

twierdzenie od-
wrotne do twier-
dzenia Pitagorasa 
w zadaniach tek-
stowych 

 umie stosować 
twierdzenie Pita-
gorasa w zada-
niach o trójką-
tach, prostoką-
tach, trapezach, 
rombach 

 umie stosować 
twierdzenie Pita-
gorasa w zada-
niach rachunko-
wych i konstrukcyj-
nych 

 umie sprawdzić, czy 
trójkąt leżący w 
układzie współ-
rzędnych jest pro-
stokątny 

 umie sprawdzić, czy 
punkty leżą na 
okręgu lub w kole 
umieszczonym w 
układzie współ-
rzędnych 

 umie obliczyć dłu-
gość boku lub 

kątną kwa-
dratu i wy-
sokością 
trójkąta 
równo-
bocznego 
(zadania o 
podwyż-
szonym 
stopniu 
trudności) 

 umie rozwią-
zać zada-
nie teksto-
we z wyko-
rzystaniem 
zależności 
między bo-
kami i ką-
tami trój-
kąta o ką-
tac900, 
450, 450 
oraz 900, 
300, 600 

(zadania o 
podwyż-
szonym 
stopniu 
trudności) 

 umie kon-
struować 
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oraz 900, 300, 600 

 umie rozwiązać trójkąt 
prostokątny o kątach  
900, 450, 450 oraz 900, 
300, 600 

we związane z przekątną 
kwadratu i wysokością trój-
kąta równobocznego 

 umie rozwiązać trójkąt prosto-
kątny o kątach 900, 450, 450 
oraz 900, 300, 600

 umie rozwiązać zadanie teksto-
we z wykorzystaniem zależ-
ności między bokami i kątami 
trójkąta o kątach 900, 450, 
450 oraz 900, 300, 600

pole trójkąta rów-
nobocznego, zna-
jąc jego wysokość 

 umie rozwiązać za-
danie tekstowe 
związane z prze-
kątną kwadratu i 
wysokością trójką-
ta równoboczne-
go 

 umie rozwiązać trój-
kąt prostokątny o 
kątach 900, 450, 
450 oraz 900, 300, 
600

 umie rozwiązać za-
danie tekstowe z 
wykorzystaniem 
zależności między 
bokami i kątami 
trójkąta o kątach 
900, 450, 450 oraz 
900, 300, 600

kwadraty o 
polu rów-
nym sumie 
pól danych 
kwadratów 

 umie określić 
rodzaj trój-
kąta znając 
jego boki 

 umie uzasad-
nić twier-
dzenie Pita-
gorasa

W
I
E
L
O
K
Ą
T

Uczeń: 

 zna pojęcie okręgu opisanego na 
wielokącie 

 umie konstruować okrąg opisany na 
trójkącie 

 umie rozpoznać wzajemne położenie 
prostej i okręgu 

 zna pojęcie stycznej do okręgu 

Uczeń spełnia wymagania na oce-
nę dopuszczającą oraz:

 umie określić położenie środ-
ka okręgu opisanego na 
trójkącie prostokątnym, 
ostrokątnym, rozwartokąt-
nym 

 korzysta z twierdzenia o trój-

Uczeń spełnia wymagania na ocenę 
dostateczną oraz:
 korzysta z twierdzenia o trójką-

cie prostokątnym wpisanym 
w okrąg 

 umie rozwiązać zadanie kon-
strukcyjne i rachunkowe 
związane z okręgiem opisa-

Uczeń spełnia wymaga-
nia na ocenę dobrą 
oraz:

 umie rozwiązać za-
danie konstrukcyj-
ne i rachunkowe 
związane z okrę-
giem opisanym na 

Uczeń spełnia wyma-
gania na ocenę bar-
dzo dobrą oraz: 

 umie rozwiązać 
zadanie kon-
strukcyjne i ra-
chunkowe 
związane z 
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Y 

I 

O
K
R
Ę
G
I

 umie rozpoznać styczną do okręgu 

 wie, że styczna do okręgu jest prosto-
padła do promienia poprowadzone-
go do punktu styczności 

 umie konstruować styczną do okręgu, 
przechodzącą przez dany punkt na 
okręgu 

 zna pojęcie okręgu wpisanego w 
wielokąt 

 umie konstruować okrąg wpisany w 
trójkąt 

 zna pojęcie wielokąta foremnego 
 umie konstruować sześciokąt forem-

ny wpisany w okrąg o danym pro-
mieniu 

 umie obliczyć długość promienia 
okręgu wpisanego w kwadrat o da-
nym boku  

kącie prostokątnym wpisa-
nym w okrąg 

 umie konstruować okrąg prze-
chodzący przez trzy dane 
punkty 

 umie konstruować okrąg 
styczny do prostej w danym 
punkcie 

 umie rozwiązać zadanie kon-
strukcyjne i rachunkowe 
związane ze styczną do 
okręgu 

 umie obliczać pole trójkąta 
znając jego boki i promień 
okręgu wpisanego w ten 
trójkąt 

 umie rozwiązać zadanie kon-
strukcyjne i rachunkowe 
związane z okręgiem wpisa-
nym w trójkąt 

 rozumie własności wieloką-
tów foremnych 

 umie konstruować sześciokąt 
i ośmiokąt foremny wpisa-
ny w okrąg o danym pro-
mieniu 

 umie obliczyć miarę kąta we-
wnętrznego wielokąta fo-
remnego 

 umie wskazać wielokąty fo-
remne środkowosymetrycz-

nym na trójkącie (proste 
przykłady) 

 zna twierdzenie o równości dłu-
gości odcinków na ramionach 
kąta wyznaczonych przez 
wierzchołek kąta i punkty 
styczności 

 umie rozwiązać zadanie kon-
strukcyjne i rachunkowe 
związane ze styczną do okrę-
gu (proste przykłady) 

 umie konstruować okrąg stycz-
ny w danym punkcie do ra-
mion kąta ostrego 

 umie rozwiązać zadanie kon-
strukcyjne i rachunkowe 
związane z okręgiem wpisa-
nym w trójkąt (proste przy-
kłady) 

 umie obliczyć długość promie-
nia, pole lub obwód koła opi-
sanego i wpisanego w trójkąt 
równoboczny o danym boku 

 umie rozwiązać zadanie teksto-
we związane z okręgami wpi-
sanymi i opisanymi na wielo-
kątach foremnych (proste 
przykłady) 

trójkącie 

 umie rozwiązać za-
danie konstrukcyj-
ne i rachunkowe 
związane ze stycz-
ną do okręgu 

 umie rozwiązać za-
danie konstrukcyj-
ne i rachunkowe 
związane z okrę-
giem wpisanym w 
trójkąt 

 umie rozwiązać za-
danie tekstowe 
związane z wielo-
kątami foremnymi 

 rozumie warunek 
wpisywania i opi-
sywania okręgu 
na czworokącie 

 umie rozwiązać za-
danie tekstowe 
związane z okrę-
gami wpisanymi i 
opisanymi na wie-
lokątach forem-
nych 

okręgiem opi-
sanym na trój-
kącie (zadania 
o podwyższo-
nym stopniu 
trudności) 

 umie rozwiązać 
zadanie kon-
strukcyjne i ra-
chunkowe 
związane ze 
styczną do 
okręgu (zada-
nia o podwyż-
szonym stop-
niu trudności) 

 umie rozwiązać 
zadanie kon-
strukcyjne i ra-
chunkowe 
związane z 
okręgiem wpi-
sanym w trój-
kąt (zadania o 
podwyższonym 
stopniu trud-
ności) 

 umie rozwiązać 
zadanie teksto-
we związane z 
wielokątami 
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ne 

 umie podać ilość osi symetrii 
wielokąta foremnego 

 umie obliczyć długość promie-
nia okręgu opisanego na 
kwadracie o danym boku 

 umie obliczyć długość promie-
nia, pole lub obwód koła 
opisanego i wpisanego w 
trójkąt równoboczny o da-
nym boku 

 umie wpisać i opisać okrąg na 
wielokącie 

 umie rozwiązać zadanie tek-
stowe związane z okręgami 
wpisanymi i opisanymi na 
wielokątach foremnych 

foremnymi (za-
dania o pod-
wyższonym 
stopniu trud-
ności) 

 umie rozwiązać 
zadanie teksto-
we związane z 
okręgami wpi-
sanymi i opisa-
nymi na wielo-
kątach forem-
nych (zadania 
o podwyższo-
nym stopniu 
trudności) 

G
R
A
N
I
A
S
T
O
S
Ł
U
P
Y

Uczeń: 
 zna pojęcie prostopadłościanu 
 zna pojęcie graniastosłupa prostego 

 zna pojęcie graniastosłupa prawidło-
wego 

 zna budowę graniastosłupa 

 rozumie sposób tworzenia nazw gra-
niastosłupów 

 umie wskazać na modelu krawędzie i 
ściany prostopadłe i równoległe 

 umie określić liczbę wierzchołków, 
krawędzi i ścian graniastosłupa 

 umie rysować graniastosłup prosty w 

Uczeń spełnia wymagania na oce-
nę dopuszczającą oraz:

 zna pojęcie graniastosłupa po-
chyłego 

 umie wskazać na rysunku kra-
wędzie i ściany prostopadłe 
i równoległe 

 umie określić liczbę wierzchoł-
ków, krawędzi i ścian gra-
niastosłupa 

 umie rysować graniastosłup 
prosty w rzucie równole-
głym 

 umie obliczyć sumę długości 

Uczeń spełnia wymagania na ocenę 
dostateczną oraz:
 umie obliczyć sumę długości 

krawędzi graniastosłupa 

 umie rozwiązać zadanie teksto-
we związane z sumą długości 
krawędzi 

 umie rozpoznać siatkę grania-
stosłupa (proste przykłady) 

 umie kreślić siatkę graniasto-
słupa o podstawie dowolne-
go wielokąta 

 umie obliczyć pole powierzchni 

Uczeń spełnia wymaga-
nia na ocenę dobrą 
oraz:
 umie rozpoznać 

siatkę graniasto-
słupa 

 umie rozwiązać za-
danie tekstowe 
związane z sumą 
długości krawędzi 

 umie rozwiązać za-
danie tekstowe 
związane z polem 
powierzchni gra-

Uczeń spełnia wyma-
gania na ocenę bar-
dzo dobrą oraz: 

 umie rozwiązać 
nietypowe za-
danie związane 
z rzutem gra-
niastosłupa 

 umie rozpoznać 
siatkę grania-
stosłupa (zada-
nia o podwyż-
szonym stop-
niu trudności) 
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rzucie równoległym 
 zna pojęcie siatki graniastosłupa 

 zna pojęcie pola powierzchni grania-
stosłupa 

 zna wzór na obliczanie pola po-
wierzchni graniastosłupa 

 rozumie pojęcie pola figury 
 rozumie zasadę kreślenia siatki 
 umie rozpoznać siatkę graniastosłupa 

 umie kreślić siatkę graniastosłupa o 
podstawie trójkąta lub czworokąta 

 umie obliczyć pole powierzchni grania-
stosłupa 

 zna wzór na obliczanie objętości pro-
stopadłościanu i sześcianu 

 zna jednostki objętości 
 rozumie pojęcie objętości figury 

 umie obliczyć objętość prostopadło-
ścianu i sześcianu 

 zna wzór na obliczanie objętości gra-
niastosłupa 

 umie obliczyć objętość graniastosłupa 

 zna pojęcie przekątnej ściany grania-
stosłupa 

 zna pojęcie przekątnej graniastosłupa 

 umie wskazać na modelu przekątną 
ściany bocznej oraz przekątną gra-
niastosłupa 

krawędzi graniastosłupa 
 rozumie sposób obliczania 

pola powierzchni jako pola 
siatki 

 umie kreślić siatkę graniasto-
słupa o podstawie dowol-
nego wielokąta 

 umie obliczyć pole po-
wierzchni graniastosłupa 

 umie rozwiązać zadanie tek-
stowe związane z polem po-
wierzchni graniastosłupa 
prostego 

 rozumie zasady zamiany jed-
nostek objętości 

 umie zamieniać jednostki 
objętości 

 umie obliczyć objętość prosto-
padłościanu i sześcianu 

 umie rozwiązać zadanie tek-
stowe związane z objęto-
ścią prostopadłościanu 

 umie obliczyć objętość grania-
stosłupa 

 umie rozwiązać zadanie tek-
stowe związane z objęto-
ścią graniastosłupa 

 umie wskazać na modelu prze-
kątną ściany bocznej oraz 
przekątną graniastosłupa 

graniastosłupa 
 umie rozwiązać zadanie teksto-

we związane z polem po-
wierzchni graniastosłupa pro-
stego 

 umie zamieniać jednostki obję-
tości 

 umie rozwiązać zadanie teksto-
we związane z objętością 
prostopadłościanu 

 umie obliczyć objętość grania-
stosłupa 

 umie rozwiązać zadanie teksto-
we związane z objętością gra-
niastosłupa 

 umie obliczyć długość przekąt-
nej dowolnej ściany i przekąt-
nej graniastosłupa 

 umie rozwiązać zadanie teksto-
we związane z długościami 
przekątnych, polem i objęto-
ścią graniastosłupa (proste 
przykłady) 

niastosłupa pro-
stego 

 umie zamieniać jed-
nostki objętości 

 umie rozwiązać za-
danie tekstowe 
związane z objęto-
ścią prostopadło-
ścianu 

 umie rozwiązać za-
danie tekstowe 
związane z objęto-
ścią graniastosłu-
pa 

 umie obliczyć dłu-
gość przekątnej 
dowolnej ściany i 
przekątnej grania-
stosłupa 

 umie rozwiązać za-
danie tekstowe 
związane z długo-
ściami przekąt-
nych, polem i obję-
tością graniasto-
słupa 

 umie rozwiązać 
zadanie teksto-
we związane z 
polem po-
wierzchni gra-
niastosłupa 
prostego (za-
dania o pod-
wyższonym 
stopniu trud-
ności) 

 umie rozwiązać 
zadanie teksto-
we związane z 
objętością pro-
stopadłościanu 
(zadania o 
podwyższonym 
stopniu trud-
ności) 

 umie rozwiązać 
zadanie teksto-
we związane z 
objętością gra-
niastosłupa 
(zadania o pod-
wyższonym 
stopniu trud-
ności) 

 umie rozwiązać 
zadanie teksto-
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 umie rysować w rzucie równo-
ległym przekątne ścian oraz 
przekątne graniastosłupa 

 umie obliczyć długość przekąt-
nej ściany graniastosłupa 
jako przekątnej prostokąta 

we związane z 
długościami 
przekątnych, 
polem i objęto-
ścią graniasto-
słupa (zadania 
o podwyższo-
nym stopniu 
trudności) 

O
S
T
R
O
S
Ł
U
P
Y

Uczeń: 
 zna pojęcie ostrosłupa 
 zna pojęcie ostrosłupa prawidłowego 

 zna pojęcie czworościanu i czworo-
ścianu foremnego 

 zna budowę ostrosłupa 

 rozumie sposób tworzenia nazw ostro-
słupów 

 zna pojęcie wysokości ostrosłupa 

 umie określić ilość wierzchołków, kra-
wędzi i ścian ostrosłupa 

 zna pojęcie siatki ostrosłupa 
 zna pojęcie pola powierzchni ostro-

słupa 

 zna wzór na obliczanie pola po-
wierzchni ostrosłupa 

 rozumie pojęcie pola figury 
 rozumie zasadę kreślenia siatki 
 umie rozpoznać siatkę ostrosłupa 
 zna pojęcie wysokości ostrosłupa 

 zna wzór na obliczanie objętości ostro-

Uczeń spełnia wymagania na oce-
nę dopuszczającą oraz:

 umie rysować ostrosłup w rzu-
cie równoległym 

 umie obliczyć sumę długości 
krawędzi ostrosłupa 

 rozumie sposób obliczania 
pola powierzchni jako pola 
siatki 

 umie kreślić siatkę ostrosłupa 
prawidłowego 

 umie rozpoznać siatkę ostro-
słupa 

 umie obliczyć pole ostrosłupa 
prawidłowego 

 umie rozwiązać zadanie tek-
stowe związane z polem po-
wierzchni ostrosłupa 

 umie obliczyć objętość ostro-
słupa 

 umie rozwiązać zadanie tek-
stowe związane z objęto-

Uczeń spełnia wymagania na ocenę 
dostateczną oraz:
 umie obliczyć sumę długości 

krawędzi ostrosłupa 

 umie rozwiązać zadanie teksto-
we związane z sumą długości 
krawędzi 

 umie kreślić siatkę ostrosłupa 
 umie rozpoznać siatkę ostro-

słupa 
 umie obliczyć pole powierzchni 

ostrosłupa 
 umie rozwiązać zadanie teksto-

we związane z polem po-
wierzchni ostrosłupa (proste 
przykłady) 

 umie obliczyć objętość ostrosłu-
pa 

 umie rozwiązać zadanie teksto-
we związane z objętością 
ostrosłupa (proste przykłady) 

 umie stosować twierdzenie Pi-

Uczeń spełnia wymaga-
nia na ocenę dobrą 
oraz:

 umie obliczyć pole 
powierzchni 
ostrosłupa 

 umie rozwiązać za-
danie tekstowe 
związane z polem 
powierzchni 
ostrosłupa 

 umie rozwiązać za-
danie tekstowe 
związane z objęto-
ścią ostrosłupa 

 umie rozwiązać za-
danie tekstowe 
związane z objęto-
ścią ostrosłupa i 
graniastosłupa 

 umie rozwiązać za-
danie tekstowe 

Uczeń spełnia wyma-
gania na ocenę bar-
dzo dobrą oraz: 

 umie rozwiązać 
zadanie teksto-
we związane z 
polem po-
wierzchni ostro-
słupa (zadania 
o podwyższo-
nym stopniu 
trudności) 

 umie rozwiązać 
zadanie teksto-
we związane z 
objętością 
ostrosłupa (za-
dania o pod-
wyższonym 
stopniu trudno-
ści) 

 umie rozwiązać 
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słupa 
 zna jednostki objętości 
 rozumie pojęcie objętości figury 
 zna pojęcie wysokości ściany bocznej 

 umie wskazać trójkąt prostokątny, w 
którym występuje dany lub szukany 
odcinek 

ścią ostrosłupa 

 umie stosować twierdzenie 
Pitagorasa do wyznaczania 
długości odcinków 

tagorasa do wyznaczania dłu-
gości odcinków 

związane z długo-
ścią pewnych od-
cinków, polem po-
wierzchni i objęto-
ścią ostrosłupa 

zadanie teksto-
we związane z 
objętością 
ostrosłupa i 
graniastosłupa 
(zadania o 
podwyższonym 
stopniu trud-
ności) 

 umie rozwiązać 
zadanie teksto-
we związane z 
długością pew-
nych odcin-
ków, polem 
powierzchni i 
objętością 
ostrosłupa (za-
dania o pod-
wyższonym 
stopniu trud-
ności 

S
T
A
T
Y
S
T
Y
K
A

Uczeń: 

 zna pojęcie diagramu słupkowego i 
kołowego 

 zna pojęcie wykresu 
 rozumie potrzebę korzystania z róż-

nych form prezentacji informacji 

 umie odczytać informacje z tabeli, wy-
kresu, diagramu 

 zna pojęcie średniej 

Uczeń spełnia wymagania na oce-
nę dopuszczającą oraz:

 umie ułożyć pytania do pre-
zentowanych danych

 umie rozwiązać zadanie tek-
stowe związane ze średnią

 umie opracowywać dane sta-
tystyczne

 umie prezentować dane staty-

Uczeń spełnia wymagania na ocenę 
dostateczną oraz:

 umie interpretować prezento-
wane informacje 

 umie obliczyć średnią (trudniej-
sze przykłady)

 umie obliczyć medianę (trud-
niejsze przykłady)

 umie rozwiązać zadanie teksto-

Uczeń spełnia wymaga-
nia na ocenę dobrą 
oraz:
 umie prezentować 

dane w korzystnej 
formie 

 umie rozwiązać zada-
nie tekstowe 
związane ze śred-

Uczeń spełnia wyma-
gania na ocenę bar-
dzo dobrą oraz: 

 umie rozwiązać 
zadanie teksto-
we związane 
ze średnią i 
medianą (zada-
nia o podwyż-
szonym stop-
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 zna pojęcie mediany 
 umie obliczyć średnią (proste           

przykłady)
 umie policzyć medianę (proste         

przykłady)
 zna pojęcie danych statystycznych 
 umie zebrać dane statystyczne 

styczne we związane ze średnią i me-
dianą (proste przykłady) 

 umie opracować dane staty-
styczne 

 umie prezentować dane staty-
styczne 

nią i medianą 

 umie opracować 
dane statystyczne 
(trudniejsze przy-
kłady)

 umie prezentować 
dane statystyczne 
(trudniejsze przy-
kłady)

niu trudności) 
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