
Przedmiotowe zasady oceniania  

z matematyki dla klasy III gimnazjalnej 
 

 

I. OBSZARY AKTYWNOŚCI  UCZNIÓW 

Rozpoznaje się i ocenia osiągnięcia ucznia w zakresie: 

1. Jego matematycznych wiadomości z danego półrocza bądź roku 

a) znajomość i rozumienie pojęć 

b) stosowanie poznanych algorytmów działań. 

2. Jego umiejętności 

a) analizowanie i interpretowanie danych 

b) stosowanie poznanych pojęć w sytuacjach typowych i nietypowych 

c) porównywanie, uogólnianie i wnioskowanie. 

3. Posługiwanie się językiem matematycznym. 

4. Aktywności matematycznej na lekcjach i w pracy poza lekcyjnej 

a) systematyczne i samodzielne odrabianie prac domowych 

b) udział w konkursach itp. 

 

II. POZIOMY WYMAGAŃ 

 

1. WYMAGANIA KONIECZNE -  OCENA DOPUSZCZAJĄCA: 

- to takie kompetencje, które pozwalają uczniom: 

a)   korzystać z nauczania określonego szczebla systemu szkolnego oraz kontynuować naukę na minimalnym poziomie, 

b)    wykonywać proste zadania z życia codziennego stosowne do wieku, 

2. WYMAGANIA PODSTAWOWE  OCENA DOSTATECZNA: 

a) są przydatne na wyższym etapie kształcenia, 

b)  znajdują zastosowanie poza przedmiotem i poza szkołą, 

c)  są mocno powiązane z innymi treściami 

d)  są możliwe do opanowania przez przeciętnego ucznia, 

e)  są to najczęściej elementy materiału nauczania wiążące się z opanowaniem           wiadomości lub nabyciem umiejętności zastosowania 

wiadomości w sytuacjach typowych. 



3. WYMAGANIA ROZSZERZAJĄCE OCENA DOBRA:  

a) obejmują czynności wspierające tematy podstawowe, 

b) pozwalają zrozumieć większość relacji między elementami treści nauczania,       

4. WYMAGANIA DOPEŁNIAJĄCE  OCENA BARDZO DOBRA: 

a)   to umiejętności złożone, o charakterze problemowym, 

b)   wykonanie odpowiednich czynności wymaga często przetwarzania wiedzy, 

c) są to umiejętności o wysokim stopniu trudności i abstrakcyjności, 

5. WYMAGANIA WYKRACZAJĄCE OCENA CELUJĄCA: 

      a)   nie zależą od treści poznawczych w danej klasie – wykraczają poza obowiązujący  program nauczania, 

b)   wymagają twórczego podejścia przez ucznia, 

c)   zależą od indywidualnych zainteresowań ucznia. 

III. FORMY I SPOSOBY OCENIANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI 

Praca klasowa i sprawdzian 

1. Praca samodzielna ucznia na lekcji (45 min) w formie pisemnej obejmująca wiadomości i umiejętności dotyczące jednego działu (szeroki 

zakres i różnorodność zadań, oceny 1-6) lub praca sprawdzająca półroczna (roczna) 

2. Prace klasowe i sprawdziany są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem i podany jest zakres sprawdzanych umiejętności i 

wiadomości. 

3. Praca klasowa i sprawdziany są poprzedzone jest lekcją powtórzeniową na której utrwalony jest zakres materiału. 

4. Uczeń nieobecny na pracy klasowej lub sprawdzianie musi ją napisać w terminie uzgodnionym z nauczycielem (nie przekraczającym 

dwóch tygodni). 

5. Uczeń, który z przyczyn nieusprawiedliwionych nie pisze pracy klasowej z całą klasą - traci prawo do poprawy. 

6. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną jest zobowiązany do poprawy pracy pisemnej w czasie i formie uzgodnionej z 

nauczycielem. Uczeń poprawia pracę tylko raz i do dziennika wpisywane są obie oceny.  

7. Uczeń, który otrzymał ocenę pozytywną może poprawiać prace pisemną w czasie i formie uzgodnionej z nauczycielem. Uczeń poprawia 

pracę tylko raz i do dziennika wpisywane są obie oceny. 

8. Prace klasowe przechowuje nauczyciel i są do wglądu dla uczniów i ich rodziców do zakończenia zajęć w danym roku szkolnym. 

Kartkówka  

1. Samodzielna, pisemna praca ucznia na lekcji (5-15 min) obejmująca wiedzę i umiejętności w danym dziale (wąski zakres, 

oceny 1-5) lub sprawdzenie ostatniej pracy domowej. 

2. Kartkówki nie muszą być zapowiadane.  

3. Po sprawdzeniu i ocenieniu są oddawane uczniom, uczniowie wklejają je do zeszytu.  



Odpowiedź ustna 

1. Sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia w formie ustnej odpowiedzi – w zależności od potrzeb. 

2. Termin odpowiedzi nie jest podawany do wiadomości ucznia.  

3. Uczeń ma czas na zastanowienie się.  

4. Uczniowie mogą dokonywać samooceny odpowiedzi i uzasadniać swoje oceny.  

5. Nauczyciel dokonuje ostatecznej oceny i ją uzasadnia.  

Praca domowa 

1. Praca ucznia wykonywana w domu. 

2. Praca domowa jest obowiązkowa.  

3. Uczeń nie otrzymuje braku zadania, gdy przed lekcją zgłosił nauczycielowi, iż nie potrafił w domu sam wykonać zadanej pracy, powinien 

jednak wówczas pokazać pisemne próby rozwiązania wszystkich przykładów lub zadań.  

4. Uczeń dwa razy w półroczu może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji. Przez nieprzygotowanie do lekcji rozumiemy: niegotowość do 

odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji. 

5. Uczeń trzy razy w półroczu może zgłosić brak zadania domowego. Przez brak zadania domowego rozumiemy: brak zeszytu, brak pracy 

domowej,  

6. Uczeń, który nie odrobi zadania domowego ma obowiązek odrobienia pracy na najbliższą godzinę lekcyjną. Jeśli tak się nie stanie, 

otrzymuje ocenę niedostateczną za dodatkową pracę. 

7. Prace domowe nie zawsze muszą być oceniane. 

8. Prace domowe mogą być sprawdzane w następujący sposób: 

 wybiórczo na ocenę podczas lekcji (rozwiązane na tablicy z wyjaśnieniem), jak również po zajęciach (prace dodatkowe), 

 poprzez głośne odczytanie przez ucznia, 

 wspólnie z całą klasą 

 kartkówki. 

Udział w konkursach 

Konkursy mają na celu motywowanie ucznia do dalszego rozwoju i stwarzają warunki do samodzielnej pracy. Za udział w konkursie uczeń może 

otrzymać dodatkową ocenę cząstkową.  

Praca  ucznia na lekcji 

 za pracę w czasie lekcji uczeń może otrzymać ocenę 1 – 6  

Praca w grupach 

 oceniany może być indywidualny wkład w pracę grupy lub jednakowa ocena dla każdego członka grupy 

 Prace długoterminowe: referat, pokaz, prezentacje indywidualne i grupowe 



 prace długoterminowe mogą być zadawane przez nauczyciela lub podejmowane  samodzielnie przez ucznia lub uczniów po wcześniejszym 

uzgodnieniu z nauczycielem 

 

Prace pisemne (prace klasowe, sprawdziany, kartkówki) są punktowane i w zależności od zdobytych punktów wystawiona jest ocena wg 

poniższej skali: 

 

% maksymalnej liczby możliwych do zdobycia punktów ocena 

0% – 35% niedostateczny 

36% – 50% dopuszczający 

51% – 75% dostateczny 

76% – 90% dobry 

91% - 100% bardzo dobry 

Ocena bardzo dobra + zadanie dodatkowe celujący 

 

Uczeń, który jest często nieobecny na lekcjach matematyki i nieobecności są usprawiedliwione, może uzupełnić braki w czasie wcześniej 

zapowiedzianej indywidualnej konsultacji z nauczycielem. Uczeń może poprawić ocenę cząstkową w terminie nie przekraczającym tygodnia 

odpowiadając ustnie na wyznaczonej lekcji 

 

IV. ŚRÓDROCZNE  I ROCZNE  OCENIANIE  UCZNIÓW 

Ocena śródroczna (roczna) jest ustalona ze wszystkich ocen cząstkowych z uwzględnieniem preferencji ocen z prac klasowych. 

Ocenę śródroczną (roczną) nauczyciel wystawia najpóźniej na tydzień przed klasyfikacją, uzasadniając ją. Uczniowie i ich rodzice 

mogą prosić o dodatkowe wyjaśnienia do wystawionej oceny. Ocena śródroczna (roczna) nie jest średnią arytmetyczną ocen 

cząstkowych, ale przy jej wystawianiu pod uwagę będą brane również: 

 postępy ucznia, 

 aktywność, 

 systematyczność i pilność, 

 samodzielność pracy, 

Ocena roczna obejmuje osiągnięcia ucznia w I i II półroczu. 

O zagrożeniu oceną niedostateczną, nauczyciel informuje wychowawcę ucznia na dwa tygodnie przed klasyfikacją. Wychowawca przekazuje 

pisemną informację rodzicom. 



 

V. SPOSOBY INFORMOWANIA UCZNIÓW I RODZICÓW O INDYWIDUALNYCH  OSIĄGNIĘCIACH 

1. Uczeń jest na bieżąco informowany o otrzymywanych ocenach.  

2. Każda ocena jest jawna. Uczeń ma prawo wiedzieć za co i jaką ocenę otrzymał.  

3. Informację o planowanej ocenie klasyfikacyjnej podaje się uczniowi co najmniej  tydzień przed końcem półrocza (roku).  

4. Informację o planowanej ocenie niedostatecznej  otrzymuje uczeń i jego rodzice dwa tygodnie przed końcem półrocza (roku).  

5. Rodzice są informowani o osiągnięciach swoich dzieci podczas zebrań ogólnych, które odbywają się w terminach ustalonych 

przez dyrektora szkoły (wychowawcę). 

6.  Zarówno uczeń jak i rodzice mają prawo do obejrzenia prac pisemnych oraz ocen cząstkowych w dzienniku.  

7. W zależności od potrzeb przeprowadzane są: rozmowy indywidualne, rozmowy telefoniczne, wpisywane uwagi do zeszytu 

przedmiotowego ucznia informujące rodziców o postępach i trudnościach w nauce ich dzieci.  

 

VI. ZASADY WSPÓŁPRACY Z UCZNIAMI, RODZICAMI I PEDAGOGIEM SZKOLNYM W CELU POPRAWY 

NIEZADOWALAJĄCYCH WYNIKÓW NAUCZANIA 

1. Ustalenie wspólnie z uczniem jakie partie materiału wymagają nadrobienia.  

2. Ustalenie, w jaki sposób zaległości mają zostać nadrobione:  

a) pomoc koleżeńska,  

b) pomoc nauczyciela,  

c) praca własna.  

3. Współpraca z pedagogiem szkolnym: 

a) wspólne ustalanie sposobu pracy z uczniami mającymi problemy dydaktyczne i wychowawcze.  

VII. OCENIANIE UCZNIÓW Z OPINIAMII  Z PORADNII PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ 

 

Uczeń posiadający aktualną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe 

lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym na danym poziomie nauczania ma 

dostosowane wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych, poprzez np.: 

 dyslektycy mają czytaną treść zadań (jeśli o to poproszą), oraz zamiana kolejności cyfr nie ma wpływu na obniżenie oceny, jeżeli zachowany 

jest logiczny tok myślenia, 

 wybór formy odpowiedzi (pisemna, ustna) 

 



W przypadku tych uczniów przy ustalaniu oceny nauczyciel może brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z 

obowiązków lekcyjnych, pracę podczas lekcji, chęć uczestniczenia w zajęciach dodatkowych (jeśli szkoła oferuje takie zajęcia).  

Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o dostosowaniu wymagań edukacyjnych, wydanych przez 

poradnie psychologiczno-pedagogiczne, tworzony jest indywidualny program (dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych oraz predyspozycji ucznia), gdy dziecku nie wystarcza wsparcie ze strony rówieśników i nauczyciela, oraz wówczas, gdy uczeń 

wymaga dodatkowej pomocy nauczyciela i specjalistów, oraz modyfikacji treści programowych. 

 

VIII. WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY 
 

Rozdział 

 

Wymagania podstawowe 

 

 

Wymagania ponadpodstawowe 

 

 Uczeń: Uczeń: 

Bryły wie, czym jest graniastosłup, graniastosłup prosty, 

graniastosłup prawidłowy; 

 wie, czym jest ostrosłup, ostrosłup prosty, ostrosłup 

prawidłowy; 

 wie, czym jest bryła obrotowa; 

 wie, czym jest walec, stożek, kula; 

 wie, czym jest przekrój osiowy; 

 wskazuje oś obrotu bryły obrotowej; 

 rozpoznaje graniastosłupy, ostrosłupy, walce, stożki, 

kule; 

 nazywa graniastosłupy, ostrosłupy, walce, stożki, 

kule; 

rozpoznaje siatki graniastosłupów i ostrosłupów; 

 zna wzory na pole powierzchni całkowitej oraz 

objętość graniastosłupa, ostrosłupa; 

 zna wzory na pole powierzchni całkowitej oraz 

objętość walca, stożka, kuli; 

oblicza z wykorzystaniem twierdzenia Pitagorasa 

długości odcinków w graniastosłupach; 

oblicza z wykorzystaniem twierdzenia Pitagorasa 

długości odcinków w ostrosłupach; 

rozwiązuje zadania tekstowe związane z długościami 

przekątnych, polem powierzchni lub objętością 

graniastosłupa, ostrosłupa, walca, stożka, kuli; 

rozwiązuje zadania tekstowe dotyczące pól 

powierzchni i objętości brył z zastosowaniem 

własności trójkątów prostokątnych; 

oblicza pole i objętość nietypowej bryły (np. 

złożonej z walca i stożka). 



 oblicza pole powierzchni całkowitej oraz objętość 

graniastosłupa prostego, ostrosłupa, walca, stożka, 

kuli w prostych przypadkach; 

 wyznacza sumę długości krawędzi graniastosłupa              

i ostrosłupa; 

 wyznacza liczbę krawędzi, wierzchołków i ścian 

graniastosłupa w zależności od liczby boków 

wielokąta w podstawie graniastosłupa; 

 wyznacza liczbę krawędzi, wierzchołków i ścian 

ostrosłupa w zależności od liczby boków wielokąta w 

podstawie ostrosłupa; 

 wskazuje przekątne graniastosłupa; 

 rysuje siatki graniastosłupów prostych, ostrosłupów 

prostych; 

 rysuje siatki walca, stożka; 

 oblicza pole powierzchni całkowitej i objętość 

graniastosłupa, ostrosłupa, walca, stożka, kuli; 

wskazuje w graniastosłupie odcinki, które tworzą 

trójkąt prostokątny. 

Funkcje odczytuje dane z wykresów; 

wie, czym jest funkcja; 

rozpoznaje przyporządkowania będące funkcją; 

wie, czym jest argument, dziedzina, wartość funkcji 

dla danego argumentu; 

odczytuje wartość funkcji dla danego argumentu lub 

argument dla danej wartości funkcji z tabelki, 

wykresu i grafu; 

interpretuje dane odczytane z wykresów; 

wie, czym jest miejsce zerowe funkcji; 

odczytuje z wykresu miejsce zerowe funkcji; 

oblicza miejsce zerowe funkcji podanej 

nieskomplikowanym wzorem; 

odczytuje z wykresu najmniejszą i największą wartość 

funkcji oraz argumenty, dla których jest przyjmowana; 

umie podać argumenty, dla których funkcja przyjmuje 

wartości dodatnie lub ujemne; 

odczytuje i interpretuje informacje z kilku wykresów; 

dopasowuje wykresy funkcji do wzorów; 

przedstawia funkcję za pomocą opisu słownego, grafu, 

wykresu, tabelki i wzoru; 

zaznacza punkty należące do wykresu funkcji podanej 



wyznacza wartość funkcji dla danego argumentu na 

podstawie nieskomplikowanego wzoru funkcji; 

sprawdza rachunkowo, czy punkt należy do 

wykresu funkcji danej wzorem; 

uzasadnia, dlaczego przyporządkowanie opisane 

słownie, grafem, tabelką lub wykresem jest lub nie 

jest funkcją. 

nieskomplikowanym wzorem; 

rysuje przykładowy wykres funkcji spełniający dane 

warunki; 

dopasowuje do sytuacji wykresy opisujące 

zależności z życia codziennego 

Statystyka                  

i prawdopodo-

bieństwo. 

odczytuje informacje z wykresów i diagramów; 

wie, czym jest średnia arytmetyczna, mediana, moda; 

zna pojęcie zdarzenia losowego; 

opisuje proste zdarzenia losowe; 

przeprowadza proste doświadczenia losowe; 

oblicza średnią arytmetyczną, medianę, modę zestawu 

liczb; 

podaje zdarzenia losowe w danym doświadczeniu; 

wskazuje zdarzenia mniej lub bardziej 

prawdopodobne; 

oblicza prawdopodobieństwo zdarzenia w prostych 

doświadczeniach losowych. 

rozwiązuje zadania tekstowe związane ze średnią 

arytmetyczną, medianą, modą; 

interpretuje informacje prezentowane za pomocą tabel, 

diagramów, wykresów; 

oblicza prawdopodobieństwo zdarzenia losowego; 

wie, czym są zdarzenia pewne i zdarzenia niemożliwe; 

sporządza diagramy słupkowe oraz wykresy                       

dla podanych danych; 

przeprowadza badanie, następnie opracowuje                     

i prezentuje wyniki, wykorzystując komputer             

oraz wyciąga wnioski. 

 DZIAŁY POWTÓRZENIOWE 

Potęgi i 

pierwiastki. 

 Uczeń:  

 zapisuje w postaci potęgi iloczyn tych samych 

czynników i odwrotnie; 

 oblicza potęgi o wykładniku naturalnym; 

 zapisuje w postaci jednej potęgi potęgę potęgi i ją 

oblicza; 

 zapisuje w postaci jednej potęgi i oblicza iloczyn oraz 

iloraz potęg o tej samej podstawie; 

 zapisuje w postaci jednej potęgi i oblicza iloczyn oraz 

iloraz potęg o tym samym wykładniku; 

Uczeń: 

 doprowadza do najprostszej postaci wyrażenia 

zawierające potęgi; 

 porównuje potęgi o tej samej podstawie albo o tym 

samym wykładniku; 

 mnoży i dzieli liczby zapisane w notacji 

wykładniczej; usuwa niewymierność z mianownika 

ułamka; 

 doprowadza do najprostszej postaci wyrażenia 

zawierające pierwiastki i oblicza ich wartość; 



 rozkłada liczbę na czynniki pierwsze; 

 oblicza pierwiastek stopnia drugiego z kwadratu 

liczby nieujemnej i pierwiastek stopnia trzeciego              

z sześcianu dowolnej liczby; 

 określa znak potęgi bez wykonywania obliczeń, 

zapisuje potęgę w postaci potęgi potęgi; 

 zapisuje liczbę w postaci iloczynu potęg; 

 zapisuje potęgę w postaci iloczynu lub ilorazu potęg o 

tej samej podstawie lub o tym samym wykładniku; 

 zamienia potęgę o wykładniku całkowitym ujemnym 

na potęgę o wykładniku naturalnym; 

 oblicza potęgę o wykładniku całkowitym ujemnym; 

oblicza wartości wyrażeń zawierających potęgi; 

zapisuje liczby w notacji wykładniczej; 

 wyłącza czynnik przed znak pierwiastka oraz włącza 

czynnik pod znak pierwiastka; 

 oblicza wartości pierwiastków drugiego i trzeciego 

stopnia, jeśli są liczbami wymiernymi; 

 dodaje i odejmuje wyrażenia zawierające takie same 

pierwiastki; 

 szacuje wartości pierwiastków; 

 mnoży i dzieli pierwiastki drugiego i trzeciego 

stopnia. 

 szacuje wartości wyrażeń zawierających pierwiastki; 

 dodaje i odejmuje wyrażenia zawierające potęgi o tej 

samej podstawie; 

 dodaje i odejmuje liczby zapisane w notacji 

wykładniczej; 

 porównuje potęgi; 

 porównuje pierwiastki; 

 upraszcza wyrażenia, w których występują potęgi                

i pierwiastki; 

 rozwiązuje zadania tekstowe dotyczące potęg                       

i pierwiastków; 

 rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu 

trudności dotyczące potęg i pierwiastków. 

Procenty zna pojęcie procentu; 

zamienia procent na liczbę i liczbę na procent; 

oblicza procent danej liczby; 

znajduje liczbę mając dany jej procent; 

oblicza, jakim procentem jednej wielkości jest druga 

wielkość; 

sporządza procentowy diagram kwadratowy                           

wykonuje obliczenia procentowe w zadaniach 

typowych i nietypowych; 

sporządza procentowy diagram kołowy i histogram; 

zna pojęcie promila; 

umie zamieniać ułamki, procenty na promile                                  

i odwrotnie. 



i prostokątny; 

odczytuje i interpretuje informacje z dowolnego 

diagramu procentowego; 

zna i rozumie określenie „punkty procentowe” 

rozwiązuje zadania tekstowe z wykorzystaniem 

obliczeń procentowych. 

Wyrażenia 

algebraiczne 

zapisuje i nazywa proste wyrażenie algebraiczne; 

wskazuje sumę algebraiczną, jednomian, 

współczynnik liczbowy, wyrazy podobne; 

redukuje wyrazy podobne o współczynnikach 

wymiernych; 

oblicza wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych; 

dodaje i odejmuje sumy algebraiczne; 

mnoży sumę algebraiczną przez jednomian; 

wyłącza wspólny czynnik ( liczbę ) przed nawias; 

przekształca wyrażeni algebraiczne do najprostszej 

postaci. 

wyłączy wspólny czynnik (jednomian ) przed nawias; 

oblicza wartości liczbowe złożonych wyrażeń 

algebraicznych; 

przekształca złożone wyrażenie algebraiczne do 

najprostszej postaci; 

rozwiąże zadanie tekstowe prowadzące do ułożenia 

prostego wyrażenia algebraicznego 

Równania i 

układy 

równań 

zna pojęcia: równania, równania równoważne, 

tożsamościowe, sprzeczne; 

umie zapisać zadanie w postaci równania; 

rozwiązuje równanie i nierówność stopnia pierwszego 

z jedną niewiadomą, zawierające nawiasy okrągłe; 

sprawdza, czy dana liczba jest pierwiastkiem równania 

przedstawia graficznie rozwiązanie nierówności na osi 

liczbowej; 

wskazuje kilka liczb spełniających daną nierówność                     

i nie spełniających danej nierówności; 

rozwiązuje proste zadanie tekstowe; 

przekształca proste wzory; 

wyznacza niewiadomą z równania pierwszego stopnia; 

rozwiązuje zadania tekstowe za pomocą układów 

równań; 

 potrafi ustalić, czy układ równań jest oznaczony, 

nieoznaczony, sprzeczny; 

 dobiera współczynniki przy niewiadomych w taki 

sposób, aby podana para liczb była rozwiązaniem 

układu równań; 

 dobiera jeden z współczynników przy niewiadomych 

lub wyraz wolny w taki sposób, aby układ równań był 

oznaczony, nieoznaczony, sprzeczny; 

 dobiera oba współczynniki przy niewiadomych                         

i wyraz wolny w taki sposób, aby układ równań był 

oznaczony, nieoznaczony lub sprzeczny; 



 sprawdza, czy dana liczba spełnia równanie 

pierwszego stopnia; 

 sprawdza, czy podana para liczb spełnia równanie 

pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi; 

 wie, czym jest układ równań; 

 wie, czym jest rozwiązanie układu równań; 

 sprawdza, czy podana para liczb spełnia układ równań 

pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi; 

 rozumie, na czym polega metoda podstawiania; 

 rozumie, na czym polega metoda przeciwnych 

współczynników ; 

 wie, ile rozwiązań może mieć układ równań; 

 zapisuje proste sytuacje z życia za pomocą układu 

równań pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi;  

 rozwiązuje układ równań pierwszego stopnia                       

z dwiema niewiadomymi metodą podstawiania; 

rozwiązuje układ równań pierwszego stopnia                     

z dwiema niewiadomymi metodą przeciwnych 

współczynników; 

 wie, co to znaczy, że układ równań jest oznaczony, 

nieoznaczony, sprzeczny 

 rozwiązuje układy równań pierwszego stopnia                         

z więcej niż dwiema niewiadomymi rozwiązuje                  

za pomocą układów równań zadania tekstowe                    

o podwyższonym stopniu trudności. 

Koło i okrąg. zna przybliżenia liczby π; 

zna wzór na długość okręgu; 

 oblicza długość okręgu, gdy dana jest długość 

promienia lub średnicy; 

 zna wzór na pole koła oblicza pole koła, gdy dana jest 

długość promienia lub średnicy; 

 wie, czym jest kąt środkowy, łuk, wycinek; 

 oblicza długość promienia, gdy dana jest długość 

okręgu; 

oblicza długość promienia koła, gdy znane są miara 

kąta środkowego i pole wycinka koła; 

 oblicza długość promienia okręgu, gdy znane są miara 

kąta środkowego i długość łuku, na którym jest 

oparty; 

 oblicza obwód koła, gdy dane jest jego pole                               

i odwrotnie; 

 oblicza pola i obwody figur złożonych z wielokątów 

oraz wycinków kół; 



 oblicza długość promienia, gdy dane jest pole koła; 

oblicza długość łuku okręgu, gdy dane są długość 

promienia lub średnicy oraz miara kąta środkowego; 

 oblicza pole wycinka kołowego, gdy dane są długość 

promienia lub średnicy oraz miara kąta środkowego; 

 oblicza pole pierścienia kołowego. 

 rozwiązuje zadania tekstowe dotyczące kół, 

wycinków, okręgów i łuków; 

 rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu 

trudności dotyczące kół, wycinków oraz okręgów i 

łuków 

Twierdzenie 

Pitagorasa 

zna twierdzenie Pitagorasa; 

 oblicza długość jednego z boków trójkąta 

prostokątnego, gdy dane są długości dwóch 

pozostałych boków trójkąta; 

 zna wzór na długość przekątnej kwadratu; 

 zna wzór na długość wysokości w trójkącie 

równobocznym; 

 zna wzór na pole trójkąta równobocznego; 

 zna twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa; 

 sprawdza, czy trójkąt o danych bokach jest 

prostokątny; 

 oblicza długość odcinka umieszczonego na kratce 

jednostkowej; 

 oblicza długość przekątnej kwadratu, gdy dana jest 

długość jego boku; 

 oblicza długość wysokości trójkąta równobocznego, 

gdy dana jest długość jego boku; 

 oblicza pole trójkąta równobocznego, gdy dana jest 

długość jego boku; 

 zna zależności między długościami boków                      

w trójkącie o kątach 45°, 45°, 90° ; 

zna zależności między długościami boków                          

w trójkącie o kątach 30°, 60°, 90° 

oblicza długość boku kwadratu, gdy dana jest długość 

jego przekątnej; 

 oblicza długość boku trójkąta równobocznego, gdy 

dana jest długość jego wysokości; 

 oblicza długość boku trójkąta równobocznego,                 

gdy dane jest pole tego trójkąta; 

 stosuje zależności między długościami boków                      

w trójkącie o kątach 45°, 45°, 90°; 

stosuje zależności między długościami boków                       

w trójkącie o kątach 30°, 60°, 90°; 

 rozwiązuje zadania tekstowe dotyczące twierdzenia 

Pitagorasa; 

 rozwiązuje zadania tekstowe dotyczące trójkątów                 

o kątach 45°, 45°, 90° oraz trójkątów o kątach 30°, 

60°, 90°; 

 wyprowadza wzory na przekątną w kwadracie, 

wysokość trójkąta równobocznego, pole trójkąta 

równobocznego; 

 konstruuje odcinki o długościach będących 

pierwiastkami z liczb naturalnych; 

 dowodzi twierdzenia Pitagorasa; 

 rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu 

trudności dotyczące twierdzenia Pitagorasa 

Figury płaskie  zna i rozumie podstawowe pojęcia geometrii; rozwiązuje zadanie geometryczne z wykorzystaniem 



rozróżnia kąt wewnętrzny i zewnętrzny; 

rozróżnia i nazywa trójkąty ze względu na boki i kąty; 

zna własności trójkątów; 

rozróżnia i nazywa czworokąty na podstawie boków                 

i kątów; 

zna własności czworokątów; 

wie co to są figury przystające i wielokąty foremne; 

rozwiązuje zadanie z wykorzystaniem własności figur; 

oblicza pola i obwody figur płaskich; 

stosuje twierdzenie Pitagorasa do prostych zadań 

geometrycznych; 

umie rozwiązać trójkąt prostokątny o kątach 90° , 45° 

45°, 90° , 30° , 60°; 

kreśli punkty i figury symetryczne względem punktu                 

i względem prostej; 

wskazuje osie symetrii figury oraz środek symetrii 

figury; 

zna pojęcie okręgów rozłącznych, przecinających się               

i stycznych; 

umie określić wzajemne położenie dwóch okręgów, 

znając ich promienie i odległość między ich środkami: 

umie obliczyć odległość między środkami okręgów, 

znając ich promienie i położenie. 

wzorów na pole i obwód figur płaskich oraz 

twierdzenia Pitagorasa; 

 potrafi konstrukcyjnie wykreślić odcinek o długości 

wyrażonej liczbą niewymierną ( z zastosowaniem tw. 

Pitagorasa); 

oblicza pola figur złożonych np. okręgów lub innych 

figur płaskich; 

umie rozwiązać zadanie tekstowe z wykorzystaniem 

zależności między bokami i kątami trójkąta o kątach 

90° , 45° 45°, 90° , 30° , 60°; 

wykorzystuje własności symetrii w zadaniach 

złożonych; 

umie stosować własności figur środkowo 

symetrycznych i osiowosymetrycznych w zadaniach 

umie rozwiązać zadanie tekstowe związane                            

z wzajemnym położeniem dwóch okręgów.  

Wielokąty                   

i okręgi. 

 wie, co to znaczy, że okrąg jest opisany                           

na wielokącie; 

 wie, co to znaczy, że okrąg jest wpisany                           

w wielokąt; 

 wie, jak mogą być położone względem siebie prosta  i 

okrąg; 

 wie, co to jest styczna do okręgu; 

oblicza liczbę boków wielokąta foremnego, gdy dana 

jest miara jego kąta wewnętrznego; 

 oblicza miary kątów trójkąta i czworokąta wpisanych 

w okrąg; 

 oblicza długości odcinków trójkąta opisanego                      

na okręgu; 

 rozwiązuje zadania dotyczące kwadratu, trójkąta 



 wie, że kąt pomiędzy promieniem poprowadzonym do 

punktu styczności a prostą styczną do okręgu jest 

kątem prostym; 

 wie, gdzie leży środek okręgu opisanego                         

na trójkącie ostrokątnym, prostokątnym                                

i rozwartokątnym; 

 konstruuje okrąg opisany na trójkącie; 

konstruuje okrąg wpisany w trójkąt; 

 zna zależność między długością boku kwadratu                   

a promieniem okręgu wpisanego w ten kwadrat; 

 zna zależność między długością przekątnej kwadratu 

a promieniem okręgu opisanego na tym kwadracie; 

 zna zależność między długością promienia okręgu 

opisanego na trójkącie równobocznym                               

a wysokością tego trójkąta; 

 zna zależność między długością promienia okręgu 

wpisanego w trójkąt równoboczny a wysokością tego 

trójkąta; 

 zna zależność między długością boku sześciokąta 

foremnego a promieniem okręgu wpisanego w ten 

sześciokąt; 

 zna zależność między długością boku sześciokąta 

foremnego a promieniem okręgu opisanego na tym 

sześciokącie; 

 korzysta z własności stycznej przy rozwiązywaniu 

zadań geometrycznych; 

 konstruuje styczną do okręgu przechodzącą przez 

dany punkt; 

 oblicza miarę kąta wewnętrznego wielokąta 

foremnego; 

równobocznego, sześciokąta foremnego oraz okręgów 

w nie wpisanych; 

 rozwiązuje zadania dotyczące kwadratu, trójkąta 

równobocznego, sześciokąta foremnego oraz okręgów 

na nich opisanych; 

 rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu 

trudności dotyczące wielokątów i okręgów. 



 podaje liczbę osi symetrii wielokąta foremnego; 

 stwierdza, czy wielokąt foremny jest 

środkowosymetryczny. 

Figury podobne rozpoznaje figury podobne; 

 zna własności figur podobnych; 

 rozpoznaje trójkąty prostokątne podobne; 

 zna cechy podobieństwa trójkątów prostokątnych 

podobnych; 

 podaje skalę podobieństwa figur; 

 oblicza długości boków figury podobnej do danej w 

podanej skali; 

 oblicza obwód figury podobnej do danej w podanej 

skali; 

 stosuje cechy podobieństwa trójkątów prostokątnych 

podobnych; 

 zna zależność między polem figur a skalą 

podobieństwa. 

oblicza pole figury podobnej do danej, gdy dana jest 

skala podobieństwa tych figur; 

 oblicza skalę podobieństwa, gdy dane są pola figur 

podobnych; 

 uzasadnia podobieństwo figur; 

 rozwiązuje zadania z treścią dotyczące figur 

podobnych; 

 rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu 

trudności dotyczące figur podobnych. 

Graniastosłupy                        

i ostrosłupy 

 

wie, czym jest graniastosłup, graniastosłup prosty, 

graniastosłup prawidłowy; 

wie, czym jest ostrosłup, ostrosłup prosty, ostrosłup 

prawidłowy; 

 rozpoznaje graniastosłupy i ostrosłupy; 

 nazywa graniastosłupy i ostrosłupy; 

 rozpoznaje siatki graniastosłupów i ostrosłupów; 

rysuje graniastosłupy i ostrosłupy; 

 zna wzory na pole powierzchni oraz objętość 

graniastosłupa; 

 zna wzory na pole powierzchni oraz objętość 

ostrosłupa; 

 wyznacza sumę krawędzi graniastosłupa                                

oblicza z wykorzystaniem twierdzenia Pitagorasa 

długości odcinków (np. krawędzi, wysokości ścian 

bocznych) w graniastosłupach; 

 oblicza z wykorzystaniem twierdzenia Pitagorasa 

długości odcinków (np. krawędzi, wysokości ścian 

bocznych) w ostrosłupach; 

 rozwiązuje zadania z treścią dotyczące 

graniastosłupów i ostrosłupów; 

 rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu 

trudności dotyczące graniastosłupów i 

ostrosłupów. 



i ostrosłupa; 

 wyznacza liczbę krawędzi, wierzchołków i ścian 

graniastosłupa w zależności od liczby boków 

wielokąta w podstawie graniastosłupa; 

 wyznacza liczbę krawędzi, wierzchołków i ścian 

ostrosłupa w zależności od liczby boków wielokąta w 

podstawie ostrosłupa; 

 rysuje siatki graniastosłupów prostych; 

 rysuje siatki ostrosłupów prostych; 

 wyznacza liczbę ścian graniastosłupa, gdy dana jest 

liczba krawędzi lub wierzchołków i odwrotnie; 

wyznacza liczbę ścian ostrosłupa, gdy dana jest liczba 

krawędzi lub wierzchołków i odwrotnie; zamienia 

jednostki objętości; 

 oblicza pole powierzchni całkowitej i objętość 

graniastosłupa; 

 oblicza pole powierzchni całkowitej i objętość 

ostrosłupa; 

 wyznacza wysokość graniastosłupa lub ostrosłupa, 

gdy dana jest jego objętość. 

 

 

 


