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Lp. Dział 

programu 
Tematyka jednostki metodycznej Wymagania programowe 

podstawowe ponadpodstawowe 

  Lekcja 
organizacyjna 

  

I Ułamki zwykłe i ułamki 
dziesiętne - powtórzenie  

Dodawanie i odejmowanie 
ułamków zwykłych 

Uczeń: 
- potrafi dodawać i odejmować ułamki o jednakowych mianownikach; 
- poprawnie sprowadza ułamki do wspólnego mianownika; 
- umie dodawać i odejmować ułamki o różnych mianownikach; 
- dodaje i odejmuje liczby mieszane; 
- doprowadza do najprostszej postaci wyniki działań; 
- potrafi obliczyć niewiadomy składnik sumy, a w różnicy niewiadome: 

odjemną lub odjemnik, umie sprawdzić otrzymany wynik, 
wykorzystując znajomość działań odwrotnych; 

- rozwiązuje nieskomplikowane zadania tekstowe z zastosowaniem 
dodawania i odejmowania ułamków zwykłych, również na 
porównywanie różnicowe. 

Uczeń: 
- sprawnie dodaje i odejmuje ułamki zwykłe i liczby mieszane; 
- bezbłędnie oblicza niewiadomy składnik sumy, a w różnicy 

niewiadome: odjemną lub odjemnik i zawsze sprawdza poprawność 
obliczeń; 

- biegle rozwiązuje zadania z treścią na zastosowanie dodawania i 
odejmowania ułamków zwykłych, również na porównywanie 
różnicowe. 

  Mnożenie i dzielenie ułamków 
zwykłych 

Uczeń: 
- umie mnożyć i dzielić ułamek oraz liczbę mieszaną przez: 

• liczbę naturalną, 
• ułamek, 
• liczbę mieszaną; 

Uczeń: 
- biegle mnoży i dzieli ułamki zwykłe i liczby mieszane; 

- poprawnie oblicza: 
• ułamek danej liczby, 

• liczbę według danego jej ułamka, 

  Dodawanie i odejmowanie 
ułamków dziesiętnych 

Uczeń: 
- potrafi dodawać i odejmować ułamki dziesiętne; 
- umie obliczyć wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego 

dodawanie 
i odejmowanie ułamków dziesiętnych; 

- wykorzystuje umiejętność dodawania i odejmowania ułamków 
dziesiętnych 
w obliczaniu niewiadomego składnika sumy, a w różnicy 
niewiadomych: odjemnej lub odjemnika; 

- rozwiązuje nieskomplikowane zadania tekstowe z zastosowaniem 
dodawania i odejmowania ułamków dziesiętnych. 

Uczeń: 
- biegle dodaje i odejmuje ułamki dziesiętne; 
- poprawnie oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych, w których 

występuje dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych; 
- bezbłędnie oblicza niewiadomy składnik sumy, a w różnicy 

niewiadome: odjemną lub odjemnik; 
- sprawnie rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i 

odejmowania ułamków dziesiętnych; 
- stosuje dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych w 

sytuacjach praktycznych. 

  Mnożenie i dzielenie ułamków 
dziesiętnych 

Uczeń: 
- umie pomnożyć i podzielić ułamek dziesiętny przez: 

• liczby 10,100,1000,... 
• dowolną liczbę naturalną, 
• ułamek dziesiętny; 

- potrafi obliczyć wartość prostego wyrażenia arytmetycznego, w którym 
występuje mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych; 
- rozwiązuje nieskomplikowane zadania tekstowe na zastosowanie 
mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych. 

Uczeń: 
- zna i bezbłędnie stosuje algorytm mnożenia i dzielenia ułamka 

dziesiętnego przez liczbę naturalną i ułamek dziesiętny; 
- sprawnie rozwiązuje zadania tekstowe na zastosowanie mnożenia i 

dzielenia ułamków dziesiętnych, na obliczanie ułamka danej liczby i 
liczby według danego jej ułamka, oblicza, jakim ułamkiem jednej 
liczby jest druga liczba. 

  Rozwinięcie dziesiętne ułamków 
zwykłych 

Uczeń: 
- potrafi zapisać ułamek dziesiętny skończony w postaci ułamka 

zwykłego; 
- zamienia ułamek zwykły na ułamek dziesiętny skończony lub 

nieskończony okresowy; 
- umie podać przykład ułamka dziesiętnego okresowego 

i wskazać jego okres; 
- potrafi podać przykład ułamka zwykłego, który ma rozwinięcie 

dziesiętne skończone, i takiego, który ma rozwinięcie nieskończone 

Uczeń: 
- bezbłędnie zamienia ułamki dziesiętne skończone na ułamki zwykłe 

nieskracalne; 
- biegle zamienia ułamki zwykłe na ułamki dziesiętne dwoma 

sposobami; 
- wie, jaki ułamek zwykły ma rozwinięcie dziesiętne skończone, a jaki 

ma rozwinięcie dziesiętne nieskończone okresowe; 
- poprawnie wskazuje i oblicza okres ułamka dziesiętnego; 
- potrafi zamieniać ułamki dziesiętne okresowe na ułamki zwykłe; 



 

okresowe; 
- wie, jak porównać ułamek zwykły z ułamkiem dziesiętnym.  

- bezbłędnie porównuje ułamki zwykłe z ułamkami dziesiętnymi. 

  Przybliżenia. Zaokrąglanie 
ułamków dziesiętnych 

Uczeń: 
- umie zaokrąglać ułamki dziesiętne do określonego rzędu; 

- potrafi podać przybliżenie 
z nadmiarem i niedomiarem; 

- umie znaleźć rozwinięcie dziesiętne ułamka zwykłego i podać jego 
przybliżenie 
z określoną dokładnością. 

Uczeń: 
- zna i poprawnie stosuje schemat postępowania przy zaokrąglaniu 

ułamków dziesiętnych do określonego rzędu; 
- bezbłędnie znajduje rozwinięcie dziesiętne ułamka zwykłego i podaje 

jego przybliżenie z określoną dokładnością, 
odpowiednio z nadmiarem lub niedomiarem; 

- poprawnie szacuje wyniki działań; 
- stosuje zaokrąglanie ułamków w sytuacjach praktycznych. 

  Działania na ułamkach zwykłych 
i dziesiętnych 

Uczeń: 
- zna kolejność wykonywania działań; 
- umie poprawnie obliczyć wartość prostego wyrażenia arytmetycznego, 

w którym występują ułamki zwykłe 
i dziesiętne; 

- rozwiązuje nieskomplikowane zadania tekstowe 
z zastosowaniem działań na ułamkach zwykłych i dziesiętnych. 

Uczeń: 
- zna i poprawnie stosuje regułę kolejności działań; 
- bezbłędnie oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych, w których 

występują ułamki zwykłe i dziesiętne; 
- poprawnie rozwiązuje trudniejsze zadania testowe na zastosowanie 

działań na ułamkach zwykłych i dziesiętnych. 

  Sprawdzian    
II Procenty  Pojęcie procentu. Zamiana 

ułamków na procenty i procentów 
na ułamki 

Uczeń: 
- wie, co to jest procent; 
- potrafi zamienić na procenty: 
• ułamki dziesiętne, 
• liczby naturalne; 

• ułamki zwykłe o mianownikach: 2, 4, 5, 25, 50; 
- umie zapisać procent w postaci ułamka zwykłego lub dziesiętnego. 

Uczeń: 
- zna pojęcie procentu; 

- umie podać przykłady praktycznego zastosowania procentów; 
- potrafi biegle zamieniać liczby na procenty i procenty na liczby. 

  Diagramy procentowe Uczeń: 
- potrafi odczytywać dane 
z diagramów procentowych; 

- rozróżnia diagramy procentowe: kwadratowe, prostokątne, słupkowe i 
kołowe; 

- umie sporządzać proste diagramy prostokątne, kwadratowe i słupkowe. 

Uczeń: 
- sprawnie i bezbłędnie odczytuje dane z różnych diagramów 

procentowych; 
- poprawnie i starannie sporządza diagramy: prostokątne, kwadratowe, 

słupkowe 
i kołowe; 

- potrafi przedstawiać dane statystyczne na diagramie; 
- umie dokonać analizy porównawczej danych odczytanych z 

diagramów. 

  Obliczanie procentu danej liczby Uczeń: 
- wie, jak oblicza się procent danej liczby; 
- umie obliczyć procent danej liczby całkowitej dodatniej; 
- stosuje obliczanie procentu danej liczby w nieskomplikowanych 

zadaniach tekstowych. 

Uczeń: 
- bezbłędnie oblicza procent danej liczby; 
- poprawnie stosuje obliczanie procentu danej liczby 

w zadaniach z treścią. 

  Powtórzenie wiadomości o 
procentach 

Uczeń: 
- wykonuje nieskomplikowane obliczenia na procentach; 
- rozwiązuje nieskomplikowane zadania z zastosowaniem procentów. 

Uczeń: 
- biegle wykonuje obliczenia na procentach, oblicza zyski, straty, 
obniżki, podwyżki, podatki itp.; 

- sprawnie rozwiązuje zadania z treścią z zastosowaniem procentów; 
- wykorzystuje poznane wiadomości o procentach do analizowania 

zagadnień praktycznych. 

  Sprawdzian – Procenty 
 

  



 

III Liczby całkowite  Liczby ujemne Uczeń: 
- potrafi podać przykłady zastosowania liczb ujemnych; 
- umie zapisywać liczby ujemne; 
- poprawnie podaje przykłady liczb tego samego znaku 

i liczb różnych znaków. 

Uczeń: 
- bezbłędnie wskazuje przykłady zastosowania liczb ujemnych w 

praktyce; 
- oznacza liczbami ujemnymi różne wielkości w praktyce (depresja, 

dług, temperatura poniżej zera itp.). 

  Oś liczbowa. Liczby przeciwne Uczeń: 
- umie zaznaczyć na osi liczbowej podane liczby; 
- wie, jakie liczby nazywamy liczbami przeciwnymi; 
- umie wskazać liczbę przeciwną do danej; 

- rozróżnia zbiory: 
• liczb dodatnich, 
• liczb ujemnych, 
• liczb niedodatnich, 
• liczb nieujemnych. 

Uczeń: 
- bezbłędnie wskazuje 
i odczytuje położenie liczb dodatnich i ujemnych na osi liczbowej; 

- zna pojęcie liczby przeciwnej do danej i umie wskazać położenie 
liczb przeciwnych na osi liczbowej; 

- rozumie pojęcie zbioru liczb nieujemnych i zbioru liczb 
niedodatnich. 

  Wartość bezwzględna liczby Uczeń: 
- potrafi podać wartość bezwzględną liczby całkowitej; 

- umie podać i wskazać na osi liczbowej liczby o danej wartości 
bezwzględnej; 

- umie zaznaczyć na osi zbiór liczbowy zapisany w postaci przedziału: 
domkniętego, otwartego lub jednostronnie domkniętego; 

- oblicza wartości nieskomplikowanych wyrażeń arytmetycznych 
zawierających wartość bezwzględną. 

Uczeń: 
- zna i rozumie pojęcie wartości bezwzględnej liczby całkowitej; 

- właściwie interpretuje wartość bezwzględną liczby na osi liczbowej; 
- poprawnie wyznacza na osi liczbowej zbiory liczb spełniające 

warunek: 
\x\ = a, \x\ < a, \x\ > a, \x\ < a, \x\ > a; 

- potrafi zapisać zbiór liczbowy w postaci przedziału; 
- bezbłędnie oblicza wartości wyrażeń zawierających wartości 

bezwzględne. 

  Porównywanie liczb całkowitych Uczeń: 
- potrafi porównać dwie liczby całkowite: 

• różnych znaków, 
• jednakowych znaków; 

- umie uporządkować liczby całkowite w kolejności rosnącej lub 
malejącej; 

- podaje przykłady liczb większych lub mniej szych od danej. 

Uczeń: 
- bezbłędnie porównuje liczby: 
• różnych znaków, 
• jednakowych znaków; 

- sprawnie porządkuje liczby rosnąco i malejąco; 
- biegle wyznacza liczby całkowite spełniające określone warunki. 

  Dodawanie i odejmowanie liczb 
całkowitych 

Uczeń: 
- umie dodawać i odejmować liczby całkowite (dodatnie, ujemne oraz 

liczby różnych znaków); 
- wie, kiedy suma dwóch liczb całkowitych jest równa 0; 

- na prostych przykładach, 
w danej sumie wyznaczania wiadomy składnik, a w danej różnicy liczb 
całkowitych odjemną lub odjemnik; 
- rozwiązuje nieskomplikowane zadania tekstowe na zastosowanie 
dodawania i odejmowania liczb całkowitych. 

Uczeń: 
- biegle stosuje algorytm dodawania i odejmowania liczb całkowitych; 
- bardzo dobrze wykonuje obliczenia wielodziałaniowe na dodawanie i 

odejmowanie liczb całkowitych; 
- poprawnie stosuje w obliczeniach prawa działań (przemienności i 

łączności dodawania); 
- bezbłędnie oblicza w sumie niewiadomy składnik, a w różnicy 

odjemną lub odjemnik; 
- biegle rozwiązuje zadania tekstowe na zastosowanie dodawania i 

odejmowania liczb całkowitych. 

  Mnożenie liczb całkowitych Uczeń: 
- umie mnożyć liczby całkowite (dodatnie, ujemne oraz różnych 

znaków); 
- wie, kiedy iloczyn dwóch liczb całkowitych jest: 
• równy 0, 
• liczbą dodatnią, 
• liczbą ujemną; 
- rozwiązuje nieskomplikowane zadania tekstowe na zastosowanie 

mnożenia liczb całkowitych. 

Uczeń: 
- biegle stosuje algorytm mnożenia liczb całkowitych o tych samych 

i o różnych znakach; 
- bardzo dobrze oblicza iloczyn kilku liczb całkowitych; 
- poprawnie stosuje w obliczeniach prawa działań (przemienności i 

łączności mnożenia); 
- wie, kiedy iloczyn kilku liczb całkowitych jest: 
• równy 0, 
• liczbą dodatnią, 



 

• liczbą ujemną; 
- rozwiązuje zadania tekstowe na zastosowanie mnożenia liczb 

całkowitych. 

  Dzielenie liczb całkowitych Uczeń: 
- wykonuje dzielenie liczb całkowitych (dodatnich, ujemnych oraz 

różnych znaków); 
- wie, kiedy iloraz dwóch liczb całkowitych jest: 
• równy 0, 
• liczbą dodatnią, 
• liczbą ujemną; 
- potrafi obliczyć w iloczynie niewiadomy czynnik, 
a w ilorazie niewiadome: dzielną lub dzielnik, wykorzystując 
znajomość działań odwrotnych oraz sprawdzić otrzymany wynik (na 
prostych przykładach); 
- rozwiązuje nieskomplikowane zadania tekstowe na zastosowanie 

dzielenia liczb całkowitych. 

Uczeń: 
- biegle stosuje algorytm dzielenia liczb całkowitych 
0 tych samych znakach 
1 o różnych znakach; 
- wie, kiedy iloraz dwóch liczb całkowitych jest: 
• równy 0, 
• liczbą dodatnią, 
• liczbą ujemną; 
- wie, kiedy iloraz dwóch liczb całkowitych jest: 
• równy 0, 
• liczbą dodatnią, 
• liczbą ujemną; 
- bezbłędnie oblicza w iloczynie niewiadomy czynnik, 
a w ilorazie liczb niewiadome: dzielną lub dzielnik, wykorzystując 
znajomość działań odwrotnych, zawsze sprawdza otrzymany wynik; 
- rozwiązuje zadania tekstowe na zastosowanie dzielenia liczb 

całkowitych. 

  Potęgowanie liczb całkowitych Uczeń: 
- potrafi zapisać iloczyn jednakowych czynników całkowitych w 

postaci potęgi i potęgę liczby całkowitej w postaci iloczynu 
jednakowych czynników, 

- umie obliczyć drugą i trzecią potęgę danej liczby całkowitej 
dodatniej i ujemnej; 

- wie, czemu równa jest pierwsza potęga dowolnej liczby i zerowa 
potęga liczby całkowitej różnej od zera; 

- oblicza wartości prostych wyrażeń, w których występuje 
potęgowanie. 

Uczeń: 
- zna i rozumie definicję potęgi liczby całkowitej o wykładniku 

naturalnym; 
- sprawnie oblicza potęgi liczb całkowitych; 
- potrafi określić znak potęgi liczby ujemnej; 
- sprawnie oblicza wartości wyrażeń, w których występuje 

potęgowanie. 

  Działania na liczbach 
całkowitych 

Uczeń: 
- zna kolejność wykonywania działań; 
- poprawnie ustala kolejność wykonywania działań 
w prostych wyrażeniach; 
- umie obliczyć wartość prostego wyrażenia zawierającego również 

potęgi; 
- rozwiązuje nieskomplikowane zadania tekstowe na zastosowanie 

działań na liczbach całkowitych. 

Uczeń: 
- zna i bezbłędnie wskazuje kolejność wykonywania działań w 

dowolnych wyrażeniach arytmetycznych; 
- poprawnie oblicza wartości wyrażeń zawierających potęgi; 
- sprawnie rozwiązuje zadania tekstowe na zastosowanie działań na 

liczbach całkowitych. 

  Sprawdzian   
IV Elementy statystyki 

opisowej  
Porządkowanie i gromadzenie 
danych 

Uczeń: 
- umie wyszukać lub zgromadzić dane statystyczne opisujące 

konkretne zjawisko; 
- potrafi porządkować dane i odczytywać potrzebne informacje. 

Uczeń: 
- umie wyszukać lub zgromadzić dane statystyczne opisujące 

konkretne zjawisko i omówić je pod różnymi aspektami w 
zależności od potrzeb; 

- potrafi porządkować w różny sposób dane (w kolejności, parami, 
wg charakterystycznych cech itp.) oraz odczytywać potrzebne 
informacje. 



 

  Odczytywanie informacji z 
wykresów i diagramów 

Uczeń: 
- umie odczytać różne informacje z diagramów; 
- potrafi analizować dane przedstawione na diagramach i udzielać 

odpowiedzi na pytania z nimi związane; 
- poprawnie odczytuje i interpretuje informacje z prostych diagramów 

prezentowanych w środkach masowego przekazu. 

Uczeń: 
- umie biegle odczytywać dane z diagramów prezentowanych w 

różnej formie graficznej; 
- potrafi wnikliwie analizować i porównywać dane przedstawione na 

różnych diagramach i wyciągać odpowiednie wnioski; 
- omawia, analizuje i interpretuje informacje zebrane 
z różnego rodzaju diagramów prezentowanych w środkach 
masowego przekazu. 

  Graficzne przedstawianie danych Uczeń: 
- mając dane, potrafi sporządzać różne diagramy statystyczne, np. 

kwadratowe, prostokątne, słupkowe; 
- potrafi wykonać proste obliczenia potrzebne do wykreślenia 

procentowego lub ilościowego diagramu opisującego konkretne 
zjawisko. 

Uczeń: 
- potrafi sporządzić z posiadanych danych odpowiednie diagramy 

statystyczne najlepiej je prezentujące; 
- umie sprawnie sporządzać różne diagramy opisujące konkretne 

zjawisko, wykonuje obliczenia potrzebne do ich sporządzenia. 

  Sprawdzian   
V Wielokąty Opis wielokąta Uczeń: 

- zna określenie wielokąta; 
- wyróżnia wielokąty wśród innych figur geometrycznych płaskich; 
- potrafi poprawnie nazywać wielokąty; 
- rozróżnia wielokąty wklęsłe i wypukłe; 
- umie podać podstawowe własności danego wielokąta i obliczyć jego 

obwód. 

Uczeń: 
- bezbłędnie definiuje wielokąt, również wielokąt wypukły oraz 
wklęsły; 
- poprawnie nazywa, rysuje i podaje własności wielokątów. 

  Wielokąty foremne Uczeń: 
- wie, jaki wielokąt nazywamy foremnym; 
- poprawnie oblicza obwody wielokątów foremnych; 
- potrafi wykreślić trójkąt i czworokąt foremny. 

Uczeń: 
- zna określenie wielokąta foremnego i poprawnie podaje przykłady 

wielokątów foremnych; 
- sprawnie wykreśla trójkąt równoboczny, kwadrat, sześciokąt oraz 

ośmiokąt foremny; 
- potrafi obliczyć sumę miar kątów wewnętrznych 
w dowolnym wielokącie foremnym; 
- wykorzystuje własności wielokątów foremnych do rozwiązywania 

zadań. 

  Obliczanie pól różnych wielo-
kątów 

Uczeń: 
- zna wzory na pole trójkąta, podstawowych czworokątów i umie je 

zastosować w nieskomplikowanych zadaniach; 
- zna i poprawnie stosuje jednostki pola; 
- potrafi obliczyć pole wielokąta jako sumę pól trójkątów i 

czworokątów, na które ten wielokąt został podzielony. 

Uczeń: 
- biegle i bezbłędnie stosuje w zadaniach wzory na obliczanie pól 

trójkątów i czworokątów; 
- sprawnie oblicza pola różnych wielokątów; 
- bezbłędnie przelicza jednostki pola. 

  Sprawdzian - Wielokąty   
VI Elementy algebry (10 

godz.) 
Zapisywanie i odczytywanie 
wyrażeń algebraicznych 

Uczeń: 
- umie podać przykłady wyrażeń algebraicznych; 
- potrafi nazwać i zapisać proste wyrażenie algebraiczne. 

Uczeń: 
- bezbłędnie podaje przykłady wyrażeń algebraicznych; 
- sprawnie nazywa i właściwie zapisuje wyrażenia algebraiczne. 

  Obliczanie wartości liczbowej 
wyrażenia algebraicznego 

Uczeń: 
- potrafi obliczyć wartość liczbową prostego wyrażenia 

algebraicznego; 
- rozwiązuje nieskomplikowane zadania tekstowe z zastosowaniem 

obliczania wartości liczbowych wyrażeń algebraicznych. 

Uczeń: 
- sprawnie i bezbłędnie oblicza wartość liczbową wyrażenia 

algebraicznego; 
- potrafi określić, dla jakich wartości zmiennych istnieje wartość 

liczbowa wyrażenia, w których te zmienne występują; 
- poprawnie zapisuje rozwiązanie zadania tekstowego za pomocą 

wyrażenia algebraicznego i oblicza jego wartość liczbową. 



 

  Jednomiany. Suma algebraiczna Uczeń: 
- potrafi wskazać wyrażenia, które są jednomianami; 
- podaje przykłady jednomianów; 
- wie, jaki jednomian jest jednomianem uporządkowanym; 
- potrafi uporządkować jedno-mian, iloczyn jednakowych czynników 

zapisać w postaci potęgi i wskazać współczynnik liczbowy tego 
jednomianu; 

- potrafi z danych dwóch lub więcej jednomianów utworzyć sumę 
algebraiczną; 

- poprawnie wskazuje wyrazy danej sumy algebraicznej. 

Uczeń: 
- zna określenie i potrafi podać przykład jednomianu; 
- sprawnie porządkuje jednomiany, iloczyn jednakowych czynników 

zapisuje w postaci potęgi; 
- bezbłędnie wskazuje współczynnik liczbowy tego jednomianu; 
- poprawnie określa znak współczynnika liczbowego jednomianu; 
- poprawnie buduje sumy algebraiczne z danych wyrazów; 
- bezbłędnie wyodrębnia wyrazy w sumie algebraicznej. 

  Redukcja wyrazów podobnych Uczeń: 
- umie podać przykłady wyrazów podobnych; 
- umie wskazać w sumie algebraicznej wyrazy podobne; 
- potrafi w sumie algebraicznej wykonać redukcję wyrazów 

podobnych. 

Uczeń: 
- umie podać określenie wyrazów podobnych; 
- sprawnie znajduje wyrazy podobne w sumie algebraicznej; 
- biegle przeprowadza redukcję wyrazów podobnych w sumie 

algebraicznej. 

  Powtórzenie wiadomości o 
wyrażeniach algebraicznych 

Uczeń: 
- poprawnie przekształca wyrażenia algebraiczne: 
• porządkuje jednomiany, 
• redukuje wyrazy podobne, 
• zamienia proste iloczyny na sumę, stosując prawo rozdzielności 

mnożenia względem dodawania lub odejmowania; 
- zapisuje treść nieskomplikowanego zadania za pomocą wyrażenia 

algebraicznego. 

Uczeń: 
- biegle wykonuje przekształcenia wyrażeń algebraicznych: 
• porządkowanie jednomianów, 
• redukcję wyrazów podobnych, 
• zamianę iloczynów na sumę, stosując prawo rozdzielności 

mnożenia względem dodawania lub odejmowania; 
- bezbłędnie zapisuje treści zadań za pomocą wyrażeń 

algebraicznych. 

  Sprawdzian    
VII Równania  Pojęcie równania Uczeń: 

- potrafi podać przykład równania, w tym równania 
I stopnia z jedną niewiadomą; 
- zapisuje i odczytuje równania opisujące podane zdania; 
- potrafi sprawdzić, czy liczba spełnia dane równanie; 
- umie podać liczbę spełniającą proste równanie. 

Uczeń: 
- zna określenie równania, potrafi nazywać i rozróżniać równania; 
- poprawnie podaje przykłady równań; 
- bezbłędnie zapisuje i odczytuje równania ilustrujące podane 

zdania; 
- rozumie i stosuje pojęcia: liczba spełniająca równanie, zbiór 

rozwiązań równania; 
- biegle sprawdza, czy liczba spełnia dane równanie; 
- poprawnie podaje liczbę spełniającą dane równanie. 

  Rozwiązywanie równań 
pierwszego stopnia z jedna 
niewiadomą 

Uczeń: 
- rozwiązuje proste równania, korzystając z poznanych metod 

obliczania niewiadomego składnika sumy, w różnicy odjemnej lub 
odjemnika, niewiadomego czynnika 

w iloczynie, a w ilorazie dzielnej lub dzielnika; 
- umie sprawdzić, czy otrzymana liczba spełnia równanie. 

Uczeń: 
- bezbłędnie rozwiązuje równania, korzystając z własności działań; 
- potrafi rozwiązać równanie na grafie; 
- zawsze sprawdza, czy otrzymana liczba jest rozwiązaniem 

równania. 

  Zastosowanie równań do 
rozwiązywania zadań tekstowych 

Uczeń: 
- wie, co powinien zawierać schemat rozwiązania zadania tekstowego; 
- potrafi rozwiązać nieskomplikowane zadanie z treścią za pomocą 

równania, zgodnie ze schematem; 
- umie sprawdzić rozwiązanie nieskomplikowanego zadania z jego 

warunkami. 

Uczeń: 
- zna i poprawnie stosuje schemat rozwiązywania zadań tekstowych 

za pomocą równań; 
- sprawnie i bezbłędnie rozwiązuje zadania tekstowe za pomocą 

równań; 
- zawsze pamięta o sprawdzeniu rozwiązania z warunkami zadania. 

  Powtórzenie wiadomości o 
równaniach 

  

  Sprawdzian    



 

VIII Bryły Prostopadłościan – 
przypomnienie wiadomości. 

  

  Siatka prostopadłościanu – 
przypomnienie wiadomości. 

  

  Opis graniastosłupa prostego Uczeń: 
- wskazuje na rysunkach lub na modelach graniasto słupów prostych 

krawędzie boczne i krawędzie podstaw, ściany boczne i podstawy, 
wysokość graniasto słupa; 

- wie, jaki graniastosłup nazywamy prostym; 
- rozróżnia i wskazuje graniastosłupy trójkątne, czworokątne i inne; 
- wie, jak nazywamy graniastosłup prosty, którego podstawą jest 

kwadrat, trójkąt równoboczny lub inny wielokąt foremny. 

Uczeń: 
- zna określenie graniasto słupa prostego; 
- poprawnie podaje własności graniasto słupów prostych; 
- na modelach lub na rysunkach wskazuje poszczególne elementy 

graniastosłupa: krawędzie boczne i krawędzie podstaw, ściany 
boczne i podstawy, wysokość graniastosłupa, przekątne ścian oraz 
przekątne graniastosłupa; 

- poprawnie nazywa graniastosłupy w zależności od podstawy i 
wymienia ich własności; 

- wśród graniastosłupów bezbłędnie rozróżnia graniasto-słupy 
prawidłowe. 

  Rysowanie graniastosłupów 
prostych 

Uczeń: 
- umie sporządzić rysunek graniasto słupa prostego na kratownicy i 

oznaczyć jego wierzchołki; 
- potrafi na rysunku lub na modelu graniasto słupa wskazać jego 

krawędzie, ściany, przekątne ścian i przekątne graniasto słupa o 
podanych własnościach. 

Uczeń: 
- sprawnie i starannie kreśli na kratownicy dowolne graniastosłupy 

proste i oznacza ich wierzchołki; 
- bezbłędnie na rysunku lub na modelu graniasto słupa określa 

własności graniastosłupów; 
- poprawnie zaznacza na rysunku przekątne i różne przekroje 

graniastosłupów. 

  Kreślenie siatek i sporządzanie 
modeli prostopadłościanów. 

Uczeń: 
- umie narysować siatkę i sporządzić model dowolnego graniasto słupa 

czworokątnego i trójkątnego; 
- kreśli również siatki ww. graniastosłupów w skali. 

Uczeń: 
- precyzyjnie i starannie wykreśla siatki i sporządza modele 

graniastosłupów prostych trójkątnych, czworokątnych i 
sześciokątnych; 

- potrafi zaprojektować i narysować różne siatki tego samego 
graniasto słupa; 
- poprawnie przelicza wymiary graniastosłupów w skali i kreśli ich 

siatki. 

  Obliczanie pól powierzchni 
prostopadłościanów 

Uczeń: 
- zna wzory i potrafi obliczyć pole powierzchni podstawy, powierzchni 

bocznej i pole powierzchni całkowitej graniastosłupa prostego; 
- umie rozwiązywać nieskomplikowane zadania tekstowe na 

zastosowanie wzorów na obliczanie pola podstawy, powierzchni 
bocznej i powierzchni całkowitej graniastosłupów. 

Uczeń: 
- potrafi wyprowadzić wzory na obliczanie pola podstawy, pola 

powierzchni bocznej 
i pola powierzchni całkowitej graniastosłupa prostego; 
- poprawnie rozwiązuje zadania na zastosowanie 
ww. wzorów. 

  Objętość prostopadłościanu   

  Objętość graniastosłupa prostego Uczeń: 
- zna ogólny wzór na obliczanie objętości graniastosłupa prostego; 
- umie obliczyć objętość graniastosłupa prostego; 
- rozwiązuje nieskomplikowane zadania z treścią na obliczanie 

objętości graniastosłupów prostych. 

Uczeń: 
- umie zapisać wzory na obliczanie objętości graniastosłupów 

prostych o różnych podstawach; 
- poprawnie rozwiązuje zadania tekstowe na obliczanie objętości 

graniastosłupów prostych. 

  Pojęcie ostrosłupa Uczeń: 
- wyróżnia ostrosłupy spośród innych brył; 
- potrafi wskazać na modelach ostrosłupów: wierzchołki, krawędzie, 

podstawę, ściany boczne, wysokość ostrosłupa, wysokości ścian 
bocznych; 

- nazywa ostrosłupy w zależności od rodzaju wielokąta w podstawie; 
- wie, jakie ostrosłupy nazywamy prawidłowymi i jaki ostrosłup 
nazywamy czworościanem foremnym. 

Uczeń: 
- zna pojęcie ostrosłupa; 
- bezbłędnie wyróżnia ostrosłupy spośród innych brył i wymienia 

ich własności; 
- poprawnie nazywa i klasyfikuje ostrosłupy. 



 

  Rysowanie ostrosłupów Uczeń: 
- umie sporządzić na kratownicy rysunek podanego ostrosłupa; 
- wykreśla na rysunku wysokość ostrosłupa i wysokości ścian 

bocznych; 
- rozwiązuje nieskomplikowane zadania dotyczące własności 

ostrosłupów. 

Uczeń: 
- poprawnie kreśli na kratownicy ostrosłupy o podanych 

własnościach; 
- bezbłędnie wykreśla wysokość bryły, wysokości ścian bocznych; 
- sprawnie wskazuje na modelach, a na rysunkach potrafi zaznaczyć 

przekroje ostrosłupów; 
- biegle rozwiązuje zadania dotyczące ostrosłupów 
z uwzględnieniem różnych przekrojów. 

  Walec, stożek, kula Uczeń: 
- rozpoznaje w otoczeniu, wśród modeli różnych brył oraz na rysunkach 
walce, stożki i kule; 
- wie, z obrotu jakiego wielokąta, o jaki kąt i względem jakiej prostej 

powstaje walec, stożek oraz kula; 
- potrafi na modelach i na rysunkach wskazać elementy: 
• walca: podstawy, powierzchnię boczną, wysokość, promień podstawy, 

tworzącą; 
• stożka: podstawę, powierzchnię boczną, wysokość, promień 

podstawy, tworzącą; 
• kuli: promień, koło wielkie, sferę; 
- umie naszkicować na kratownicy walec, stożek i kulę. 

Uczeń: 
- bezbłędnie rozpoznaje i wskazuje bryły będące walcem, stożkiem i 

kulą; 
- potrafi uzasadnić, dlaczego walec, stożek i kula to bryły obrotowe; 
- poprawnie kreśli walec, stożek i kulę na kratownicy; 
- bezbłędnie wskazuje na modelach i na rysunkach poszczególne 

elementy brył obrotowych; 
- potrafi opisać bardziej skomplikowane bryły powstałe 
w wyniku obrotu, np. trójkąta 
prostokątnego wokół przeciwprostokątnej, 
trapezu wokół jednej z jego 
podstaw itp. 

  Powtórzenie wiadomości o 
bryłach 

  

  Sprawdzian -Bryły   

 


