
Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny  z matematyki w klasie  V  SP  .

 PROGRAM: MATEMATYKA Z PLUSEM 
OPRACOWANO NA PODSTAWI ZAŁOŻEŃ DO PLANU WYNIKOWEGO Z MATEMATYKI DLA KLASY V ( ze strony www. gwo.pl)

 

Dział
Uczeń potrafi na ocenę dopuszczającą,

poziom wymagań konieczny (K)

Uczeń potrafi na ocenę dostateczną,
poziom wymagań: konieczne (K) + pod-
stawowe (P)

Uczeń potrafi na ocenę dobrą,
poziom wymagań: rozszerzające (R)

Uczeń potrafi na ocenę bardzo dobrą,
poziom wymagań: dopełniające (D)

Uczeń potrafi na ocenę celującą,
poziom wymagań: wykraczający

(W)
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Uczeń:
• zna pojęcie cyfry , 
• zna nazwy działań i ich elementów
• rozumie  system dziesiątkowy,
• rozumie różnicę między cyfrą a 
liczbą, 
• rozumie pojęcie osi liczbowej,
• rozumie wartość liczby 
w zależności od położenia jej cyfr,
•umie zapisywać liczby za pomocą 
cyfr,
• umie odczytywać liczby zapisane 
cyframi,
• umie zapisywać liczby słowami,
• umie porównywać liczby,
• umie porządkować liczby w kolej-
ności od najmniejszej do najwięk-
szej lub odwrotnie, 
• umie odczytywać współrzędne 
punktów na osi liczbowej, 
•zna nazwy działań i ich elementów,
•umie  pamięciowo dodawać i odej-
mować liczby w zakresie 100
•umie pamięciowo mnożyć liczby 
dwucyfrowe przez jednocyfrowe w 
zakresie 100
•  umie pamięciowo dzielić liczby 
dwucyfrowe przez jednocyfrowe lub
dwucyfrowe w zakresie 100,
• umie wykonywać dzielenie zresztą,
• zna kolejność wykonywania dzia-
łań, gdy nie występują i gdy wystę-
pują nawiasy,

Uczeń:
umie zapisywać liczby za pomocą 

cyfr,
  umie zapisywać liczby słowami,
umie porządkować liczby w kolej-

ności od najmniejszej do najwięk-
szej lub odwrotnie, 
  umie odczytywać współrzędne 

punktów na osi liczbowej,
zna pojęcie kwadratu i sześcianu 

liczby,
 rozumie porównywanie ilorazowe 

i  porównywanie różnicowe,
umie  pamięciowo dodawać i 

odejmować liczby powyżej 100 
• umie pamięciowo mnożyć liczby 
-dwucyfrowe przez jednocyfrowe  
powyżej 100,
- trzycyfrowe przez jednocyfrowe w
zakresie 1000 
• umie pamięciowo dzielić liczby 
dwucyfrowe przez jednocyfrowe 
lub dwucyfrowe powyżej 100,
• umie dopełniać składniki do okre-
ślonej sumy,
• umie obliczać odjemną (odjem-
nik), gdy dane są różnica i odjem-
nik (odjemna),
• umie obliczać dzielną (dzielnik), 
gdy dane są iloraz i dzielnik (dziel-
na), 
• umie wykonywać dzielenie zresz-

Uczeń:
umie zapisywać liczby, któ-

rych cyfry spełniają podane 
warunki ,

• umie sprawnie odczytywać 
współrzędne punktów na osi 
liczbowej,  
•umie pamięciowo mnożyć licz-
by
trzycyfrowe przez jednocyfrowe
w zakresie 1000,
•umie stosować prawo prze-
mienności i łączności dodawa-
nia,
• umie zamieniać jednostki,
• umie rozwiązywać zadania
 tekstowe wielodziałaniowe,  
• umie uzupełniać brakujące 
liczby w wyrażeniu arytmetycz-
nym, tak by otrzymać ustalony 
wynik,
• zna kolejność wykonywania 
działań, gdy występują nawiasy 
i potęgi,
• zna kolejność wykonywania 
działań, gdy nie występują 
nawiasy,a są potęgi,
• umie obliczać wartości wyra-
żeń arytmetycznych wielodzia-
łaniowych z uwzględnieniem 
kolejności działań, nawiasów i 
zawierające potęgi,
umie rozwiązywać zadania tek-

Uczeń:
 umie tworzyć liczby przez dopisy-

wanie cyfr do danej liczby na po-
czątku i na końcu oraz porównywać 
utworzoną liczbę z daną, 
umie  rozwiązywać nietypowe 

zadania tekstowe 
wielodziałaniowe,

• umie uzupełniać brakujące licz-
by w wyrażeniu arytmetycznym, 
tak by otrzymać ustalony wynik, 
• umie obliczać wartości wyrażeń 
arytmetycznych wielodziałanio-
wych z uwzględnieniem kolejno-
ści działań, nawiasów i zawierają-
ce potęgi,
• umie zapisywać podane słownie 
wyrażenia arytmetyczne i obliczać
ich wartości,
• umie uzupełniać brakujące licz-
by w wyrażeniach arytmetycz-
nych tak, by otrzymywać ustalone
wyniki,
•umie  uzupełniać brakujące znaki
działań w wyrażeniach arytme-
tycznych tak, by otrzymywać 
ustalone wyniki,
• zastępować sumę dwóch liczb 
sumą lub różnicą dwóch innych 
liczb
• dzielić szybko przez 5, 50, 
• umie stosować poznane metody 
szybkiego liczenia w życiu co-

Uczeń:
 umie tworzyć liczby przez do-

pisywanie cyfr do danej liczby 
na początku i na końcu oraz po-
równywać utworzoną liczbę z 
daną 
umie  rozwiązywać nietypo-

we zadania tekstowe 
wielodziałaniowe,

 umie  uzupełniać brakujące 
liczby w wyrażeniu arytmetycz-
nym, tak by otrzymać ustalony 
wynik,

 umie  proponować własne me-
tody szybkiego liczenia,

  umie rozwiązywać nietypowe 
zadania tekstowe wielodziała-
niowe,

  umie planować zakupy stosow-
nie do posiadanych środków ,
  umie odtwarzać brakujące 

cyfry 
w odejmowaniu pisemnym,
  umie rozwiązywać zadania 

tekstowe z zastosowaniem 
dodawania i odejmowania 
pisemnego,

 umie odtwarzać brakujące cyfry
w mnożeniu pisemnym,

  umie odtwarzać brakujące cy-
fry w dzieleniu pisemnym,
  umie rozwiązywać zadania 

tekstowe dotyczące porów-
nań różnicowych i ilorazo-
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•umie wskazać działanie, które nale-
ży wykonać jako pierwsze,
• umie obliczać wartości wyrażeń 
arytmetycznych dwudziałaniowych 
z uwzględnieniem kolejności działań
i nawiasów, 
• zna algorytmy dodawania 
i odejmowania pisemnego,
• rozumie potrzebę stosowania doda-
wania i odejmowania pisemnego,
• umie dodawać i odejmować pisem-
nie liczby bez przekraczania progu 
dziesiątkowego i z przekraczaniem 
jednego progu dziesiątkowego,
• umie porównywać różnicowo 
liczby,
• zna algorytmy mnożenia pisemne-
go,
• rozumie potrzebę stosowania mno-
żenia pisemnego,
• umie mnożyć pisemnie liczby wie-
locyfrowe przez dwucyfrowe,
• zna algorytmy dzielenia pisemne-
go, 
• umie dzielić pisemnie liczby wie-
locyfrowe przez jednocyfrowe ,
• umie pomniejszać liczby n razy,
• umie wykonywać cztery działania 
arytmetyczne w pamięci lub pisem-
nie,
• umie rozwiązywać zadania teksto-
we z zastosowaniem działań pamię-
ciowych i pisemnych proste przykła-
dy,

tą,
• umie obliczać kwadraty i sześcia-
ny liczb,
• umie zamieniać jednostki,
•  umie wstawiać nawiasy tak, by 
otrzymywać różne wyniki,
• rozumie korzyści płynące 
z szybkiego liczenia,
• rozumie korzyści płynące 
z zastąpienia rachunków pisemnych
rachunkami pamięciowymi,
• zastąpić iloczyn prostszym iloczy-
nem,
• mnożyć szybko przez 5, 
• umie rozwiązywać zadania teksto-
we jednodziałaniowe,
• umie rozwiązywać zadania teksto-
we dotyczące porównań różnico-
wych i ilorazowych,
• rozwiązywać zadania tekstowe z 
zastosowaniem działań pamięcio-
wych,
• rozumie korzyści płynące 
z szacowania ,
• umie szacować wyniki działań,
• umie dodawać i odejmować pi-
semnie liczby z przekraczaniem ko-
lejnych progów dziesiątkowych
• umie porównywać różnicowo licz-
by, 
• umie rozwiązywać zadania teksto-
we z zastosowaniem dodawania i 
odejmowania pisemnego,
• umie mnożyć pisemnie liczby 
wielocyfrowe,
• umie mnożyć pisemnie liczby 
wielocyfrowe przez liczby zakoń-
czone zerami,
• umie rozwiązywać zadania teksto-
we z zastosowaniem mnożenia pi-
semnego,
• umie dzielić pisemnie liczby wie-
locyfrowe przez dwucyfrowe,
• umie dzielić liczby zakończone 

stowe wielodziałaniowe,
• umie wstawiać nawiasy tak, by
otrzymywać różne wyniki,
• umie zapisywać podane słow-
nie wyrażenia arytmetyczne i 
obliczać ich wartości,
• umie uzupełniać brakujące 
liczby w wyrażeniach arytme-
tycznych tak, by otrzymywać 
ustalone wyniki,
•umie  uzupełniać brakujące 
znaki działań w wyrażeniach 
arytmetycznych tak, by otrzy-
mywać ustalone wyniki,
• zastąpić iloczyn prostszym ilo-
czynem,
• zastępować sumę dwóch liczb 
sumą lub różnicą dwóch innych 
liczb
• dzielić szybko przez 5, 50,
• umie stosować poznane meto-
dy szybkiego liczenia w życiu 
codziennym, 
• umie rozwiązywać zadania 
tekstowe dotyczące porównań 
różnicowych i ilorazowych,
• rozwiązywać zadania tekstowe
z zastosowaniem działań pamię-
ciowych,
• umie szacować wyniki działań,
•umie  rozwiązywać zadania 
tekstowe związane z szacowa-
niem,
• umie porównywać różnicowo 
liczby,
• umie rozwiązywać zadania 
tekstowe z zastosowaniem doda-
wania i odejmowania pisemne-
go,
• umie rozwiązywać zadania 
tekstowe z zastosowaniem mno-
żenia pisemnego,
• umie pomniejszać liczby n 
razy,

dziennym, 
•umie  proponować własne meto-
dy szybkiego liczenia,
• umie rozwiązywać zadania tek-
stowe  wielodziałaniowe,
• umie rozwiązywać nietypowe 
zadania tekstowe wielodziałanio-
we,
•umie  rozwiązywać zadania tek-
stowe związane z szacowaniem, 
• umie planować zakupy stosow-
nie do posiadanych środków,
• umie odtwarzać brakujące cyfry 
w odejmowaniu pisemnym,
• umie rozwiązywać zadania tek-
stowe z zastosowaniem dodawa-
nia i odejmowania pisemnego,
• umie  rozwiązywać zadania tek-
stowe z zastosowaniem działań pi-
semnych,
• rozwiązywać nietypowe zadania 
tekstowe z zastosowaniem czte-
rech działań na liczbach natural-
nych,

wych ,
Wykonuje wszystkie działania 

z poziomu K do D na 100%
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zerami,
• umie pomniejszać liczby n razy,
• umie rozwiązywać zadania teksto-
we z zastosowaniem dzielenia pi-
semnego ( proste przypadki),
• umie wykonywać cztery działania 
arytmetyczne w pamięci lub pisem-
nie,
• umie porównywać różnicowo i 
ilorazowo liczby,
• umie dzielić liczby zakończone 
zerami bez reszty,
•umie rozwiązywać zadania teksto-
we dotyczące porównań różnico-
wych i ilorazowych ,

• umie obliczać dzielną (dziel-
nik), gdy dane są iloraz i dziel-
nik (dzielna),
• umie rozwiązywać zadania 
tekstowe z zastosowaniem dzie-
lenia pisemnego,
• umie porównywać różnicowo i
ilorazowo liczby,
• umie dzielić liczby zakończo-
ne zerami zresztą,
•umie rozwiązywać zadania tek-
stowe dotyczące porównań róż-
nicowych i ilorazowych ,
• umie rozwiązywać zadania 
tekstowe z zastosowaniem dzia-
łań pamięciowych i pisemnych,
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h Uczeń:
• zna  pojęcie dzielnika liczby natu-
ralnej,
• umie podawać dzielniki liczb natu-
ralnych,
• umie wskazywać wspólne dzielniki
danych liczb naturalnych,
• umie rozpoznawać liczby podziel-
ne przez:  2, 5, 10, 100,
• zna pojęcia: liczby pierwszej i licz-
by złożonej,
•zna  pojęcie wielokrotności liczby 
naturalnej,
• umie wskazywać lub podawać wie-
lokrotności liczb naturalnych,
• umie wskazywać wielokrotności 
liczb naturalnych na osi liczbowej,

• 

Uczeń:
  zna pojęcie NWD liczb naturalnych 
  umie podawać dzielniki liczb natural-

nych,
  umie wskazywać wspólne dzielniki 

danych liczb naturalnych,
  umie znajdować NWD dwóch liczb 

naturalnych,
  zna cechy podzielności przez 2, 3, 4, 

5, 9, 10, 100,
  zna korzyści płynące ze znajomości 

cech podzielności,
  umie rozpoznawać liczby po-

dzielne przez:  2, 5, 10, 100, 3, 9,  
4 ,

 umie  rozwiązywać zadania tekstowe 
związane z cechami podzielności,
  rozumie że liczby 0 i 1 nie zali-

czają się ani do liczb pierwszych, 
ani do złożonych ,
umie określać, czy dane liczby są 

pierwsze, czy złożone,
umie  wskazywać liczby pierwsze 

i liczby złożone ,
umie  podawać NWD liczby 

pierwszej i liczby złożonej,

Uczeń:
  umie znajdować NWD dwóch 

liczb naturalnych,
  umie określać, czy dany rok 

jest przestępny,
 umie  rozwiązywać zadania tek-

stowe związane z cechami po-
dzielności,

 umie  podawać NWD liczby 
pierwszej i liczby złożonej,

 umie  rozwiązywać zadania tek-
stowe związane z liczbami pierw-
szymi złożonymi,

 umie  obliczać liczbę dzielników 
potęgi liczby pierwszej,

 zna  algorytm znajdowania NWD 
dwóch liczb na podstawie ich roz-
kładu na czynniki pierwsze,
umie rozkładać na czynniki 

pierwsze liczby  wielocyfrowe,
umie  zapisywać rozkład liczb 

na czynniki pierwsze za pomo-
cą potęg ,
umie  zapisać liczbę, gdy zna-

ny jest jej rozkład na czynniki 
pierwsze,

 zna algorytm znajdowania NWW 

Uczeń:
zna regułę obliczania lat przestęp-

nych,
  umie określać, czy dany rok jest 

przestępny,
umie  rozpoznawać liczby po-

dzielne przez 12, 15 itp. 
umie rozwiązywać zadania tek-

stowe związane z cechami po-
dzielności ,

 umie  podawać NWD liczby pierw-
szej i liczby złożonej,

 umie  obliczać liczbę dzielników po-
tęgi liczby pierwszej,

 zna  algorytm znajdowania NWD 
dwóch liczb na podstawie ich roz-
kładu na czynniki pierwsze,

 umie  zapisywać rozkład liczb na 
czynniki pierwsze za pomocą potęg ,

 umie  rozkładać na czynniki pierw-
sze liczby zapisane w postaci iloczy-
nu,

 umie  znajdować NWW trzech liczb 
naturalnych,

 umie rozwiązywać zadania tekstowe
z wykorzystaniem NWW,

Uczeń:
 umie  znajdować  liczbę,  gdy

dana  jest  suma  jej  dzielników
oraz jeden z nich ,
umie  rozwiązywać zadania 

tekstowe związane z dzielni-
kami liczb naturalnych,
zna cechy podzielności np. 

przez 12, 15
umie  rozpoznawać liczby 

podzielne przez 12, 15 itp. 
 umie rozwiązywać zadania tek-

stowe związane z cechami po-
dzielności,

 umie   obliczać  liczbę  dzielni-
ków potęgi liczby pierwszej,

 umie   rozkładać  na  czynniki
pierwsze liczby zapisane w po-
staci iloczynu ,
umie rozwiązywać zadania 

tekstowe z wykorzystaniem 
NWD trzech liczb naturalnych ,
umie rozwiązywać zadania 

tekstowe z wykorzystaniem 
NWW, 
umie  rozwiązywać zadania 
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 umie  rozwiązywać zadania tekstowe 
związane z liczbami pierwszymi zło-
żonymi ,
zna sposób rozkładu liczb na 

czynniki pierwsze,
zna  algorytm znajdowania NWD 

dwóch liczb na podstawie ich roz-
kładu na czynniki pierwsze,

  sposób rozkładu liczb na czynniki 
pierwsze,

 umie rozkładać na czynniki pierwsze 
liczby  wielocyfrowe,

 umie  zapisać liczbę, gdy znany jest 
jej rozkład na czynniki pierwsze, 
zna algorytm znajdowania NWW 

dwóch liczb na podstawie ich roz-
kładu na czynniki pierwsze,
zna pojęcie NWW liczb natural-

nych ,
  umie wskazywać wspólne wielo-

krotności liczb naturalnych ,
umie  znajdować NWW dwóch 

liczb naturalnych,


dwóch liczb na podstawie ich roz-
kładu na czynniki pierwsze,

 umie wskazywać wspólne wielo-
krotności liczb naturalnych,

 umie wskazywać wspólne wielo-
krotności liczb naturalnych ,

 umie  znajdować NWW dwóch 
liczb naturalnych,

 umie  znajdować NWW trzech 
liczb naturalnych,

tekstowe z wykorzystaniem 
NWW trzech liczb 
naturalnych ,

Wykonuje wszystkie działania 
z poziomu K do D na 100%.
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Uczeń:
• zna  pojęcie ułamka jako części ca-
łości lub zbiorowości,
• zna budowę ułamka zwykłego,
• zna pojęcie liczby mieszanej,
• zna pojęcie ułamka jako wynik po-
działu na równe części,
• umie opisywać części figur lub 
zbiorów skończonych za pomocą 
ułamka,
• odczytywać zaznaczone ułamki na 
osi liczbowej,
• umie zamieniać całości na ułamki 
niewłaściwe,
• zna pojęcie ułamka jako ilorazu 
dwóch liczb naturalnych ,
• zna pojęcie ułamka jako ilorazu 
dwóch liczb naturalnych,
• umie przedstawiać ułamek zwykły 
w postaci ilorazu liczb naturalnych i 

Uczeń:
zna pojęcie ułamka właściwego i 

ułamka niewłaściwego,
zna algorytm zamiany liczby mie-

szanej na ułamek niewłaściwy,
  umie opisywać części figur lub 

zbiorów skończonych za pomocą 
ułamka,
  odczytywać zaznaczone ułamki 

na osi liczbowej,
umie odróżniać ułamki właściwe 

od ułamków niewłaściwych,
umie zamieniać liczby mieszane 

na ułamki niewłaściwe 
  zna algorytm wyłączania całości z

ułamka,
umie wyłączać całości z ułamka 

niewłaściwego,
• zna pojęcie ułamka nieskracalne-

Uczeń:
  umie opisywać części figur 

lub zbiorów skończonych za 
pomocą ułamka,
umie odczytywać zaznaczone 

ułamki na osi liczbowej,
umie zamieniać liczby miesza-

ne na ułamki niewłaściwe ,
umie rozwiązywać zadania 

tekstowe związane z ułamkami
zwykłymi,
umie  rozwiązywać nietypowe 

zadania tekstowe związane z 
ułamkami zwykłymi,
umie wyłączać całości z ułam-

ka niewłaściwego ,
umie  przedstawiać ułamek 

niewłaściwy na osi liczbowej,
umie  rozwiązywać zadania 

Uczeń:
umie  rozwiązywać nietypowe 

zadania tekstowe związane z 
ułamkami zwykłymi,
umie  przedstawiać ułamek nie-

właściwy na osi liczbowej,
  umie rozwiązywać zadania tek-

stowe związane z pojęciem 
ułamka jako ilorazu liczb natu-
ralnych,
umie sprowadzać ułamki do naj-

mniejszego wspólnego mianow-
nika,
umie rozwiązywać zadania tek-

stowe związane z rozszerzaniem 
i skracaniem ułamków,
umie rozwiązywać zadania tek-

stowe z zastosowaniem porów-
nywania ułamków,

Uczeń:
 umie  rozwiązywać nietypowe 

zadania tekstowe związane z 
ułamkami zwykłymi,

  umie rozwiązywać zadania tek-
stowe związane z pojęciem 
ułamka jako ilorazu liczb natu-
ralnych,

 umie rozwiązywać zadania tek-
stowe związane z rozszerza-
niem i skracaniem ułamków,

 umie rozwiązywać zadania tek-
stowe z zastosowaniem porów-
nywania ułamków,

 umie  rozwiązywać zadania tek-
stowe z zastosowaniem doda-
wania i odejmowania ułamków,

 umie rozwiązywać zadania tek-
stowe z zastosowaniem doda-
wania i odejmowania ułamków 
zwykłych,

 umie  rozwiązywać zadania tek-
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odwrotnie, 
• umie stosować odpowiedniości: 
dzielna – licznik, dzielnik – mia-
nownik, znak dzielenia – kreska 
ułamkowa , 
• zna  zasadę skracania 
i rozszerzania ułamków zwykłych,
• umie skracać (rozszerzać) ułamki,
• zna algorytm porównywania ułam-
ków o równych mianownikach,•
• porównywać ułamki o równych 
mianownikach,
•zna  algorytm dodawania 
i odejmowania ułamków zwykłych o
jednakowych mianownikach 
• umie dodawać i odejmować: ułam-
ki o tych samych mianownikach i  
liczby mieszane o tych samych mia-
nownikach,
• umie odejmować ułamki od cało-
ści,
• zna zasadę dodawania 
i odejmowania ułamków zwykłych 
o różnych mianownikach,
• zna algorytm mnożenia ułamków 
przez liczby naturalne,
• umie mnożyć ułamki przez liczby 
naturalne,
• zna algorytm mnożenia ułamków, 
•zna  pojęcie odwrotności liczby,
•umie  mnożyć dwa ułamki zwykłe,
• umie podawać odwrotności ułam-
ków i liczb naturalnych,
• zna  algorytm dzielenia ułamków 
zwykłych przez liczby naturalne,
• umie dzielić ułamki przez liczby 
naturalne, 
• zna algorytm dzielenia ułamków 
zwykłych, 
• umie dzielić ułamki zwykłe przez 
ułamki zwykłe.

go,
• umie skracać (rozszerzać) ułamki,
• umie zapisywać ułamki w postaci 
nieskracalnej,
• umie sprowadzać ułamki do 
wspólnego mianownika,
• zna algorytm porównywania 
ułamków o równych licznikach,
• zna algorytm porównywania 
ułamków o różnych mianownikach,
•  umie porównywać ułamki o rów-
nych licznikach,
• umie porównywać ułamki o róż-
nych mianownikach, 
• umie porównywać liczby miesza-
ne ,
• umie dodawać i odejmować: 
ułamki o tych samych mianowni-
kach i  liczby mieszane o tych sa-
mych mianownikach
 •umie  uzupełniać brakujące licz-

by w dodawaniu i odejmowaniu 
ułamków o jednakowych mianow-
nikach, tak aby otrzymać ustalony 
wynik
umie  rozwiązywać zadania tek-

stowe z zastosowaniem dodawania
i odejmowania ułamków ,
umie dodawać i odejmować:

– dwa ułamki zwykłe o różnych 
mianownikach,
– dwie liczby mieszane o różnych 
mianownikach,
zna algorytm mnożenia liczb mie-

szanych przez liczby naturalne,
 rozumie  porównywanie ilorazo-

we,
  umie mnożyć liczby mieszane 

przez liczby naturalne,
  umie powiększać ułamki n razy,
umie skracać ułamki przy mnoże-

niu ułamków przez liczby natural-
ne,

tekstowe związane z pojęciem 
ułamka jako ilorazu liczb natu-
ralnych,
  umie zapisywać ułamki w po-

staci nieskracalnej,
umie sprowadzać ułamki do 

najmniejszego wspólnego mia-
nownika,
umie  rozwiązywać zadania 

tekstowe związane z rozszerza-
niem i skracaniem ułamków ,
  zna algorytm porównywania 

ułamków do ½,
zna algorytm porównywania 

ułamków poprzez ustalenie, 
który z nich na osi liczbowej 
leży bliżej 1,
umie  porównywać ułamki o 

różnych mianownikach,
umie porównywać liczby mie-

szane,
umie rozwiązywać zadania 

tekstowe z zastosowaniem po-
równywania ułamków,
umie  uzupełniać brakujące 

liczby w dodawaniu i odejmo-
waniu ułamków o jednako-
wych mianownikach, tak aby 
otrzymać ustalony wynik,
umie  rozwiązywać zadania 

tekstowe z zastosowaniem do-
dawania i odejmowania ułam-
ków,
umie dodawać i odejmować:

 dwie liczby mieszane o róż-
nych mianownikach, 
umie  uzupełniać brakujące 

liczby w dodawaniu i odejmo-
waniu ułamków o różnych 
mianownikach, tak aby otrzy-
mać ustalony wynik,
umie  rozwiązywać zadania 

tekstowe z zastosowaniem do-

umie  rozwiązywać zadania tek-
stowe z zastosowaniem porów-
nywania dopełnień ułamków do 
całości,
umie  znajdować liczby wymier-

ne dodatnie leżące między dwie-
ma danymi na osi liczbowej,

•umie  rozwiązywać zadania tek-
stowe z zastosowaniem dodawa-
nia i odejmowania ułamków,
umie dodawać i odejmować:

 kilka ułamków i liczb miesza-
nych o różnych mianownikach,
umie  uzupełniać brakujące licz-

by w dodawaniu i odejmowaniu 
ułamków o różnych mianowni-
kach, tak aby otrzymać ustalony 
wynik,
  umie rozwiązywać zadania tek-

stowe z zastosowaniem dodawa-
nia i odejmowania ułamków 
zwykłych,
umie wykonywać działania łącz-

ne na ułamkach zwykłych,
umie  rozwiązywać zadania tek-

stowe z zastosowaniem mnoże-
nia ułamków zwykłych i liczb 
mieszanych przez liczby natural-
ne,
umie  uzupełniać brakujące licz-

by w iloczynie ułamków tak, aby
otrzymać ustalony wynik,
umie rozwiązywać zadania tek-

stowe z zastosowaniem oblicza-
nia ułamka liczby,
umie wykonywać działania łącz-

ne na ułamkach zwykłych,
umie rozwiązywać zadania tek-

stowe z zastosowaniem mnoże-
nia ułamków zwykłych i liczb 
mieszanych ,
umie  uzupełniać brakujące licz-

by w mnożeniu ułamków lub 

stowe z zastosowaniem mnoże-
nia ułamków zwykłych i liczb 
mieszanych przez liczby natu-
ralne,
umie rozwiązywać zadania 

tekstowe z zastosowaniem ob-
liczania ułamka liczby,

 umie rozwiązywać zadania tek-
stowe z zastosowaniem mnoże-
nia ułamków zwykłych i liczb 
mieszanych ,

 umie  uzupełniać brakujące 
liczby w mnożeniu ułamków 
lub liczb mieszanych tak, aby 
otrzymać ustalony wynik,
umie rozwiązywać zadania 

tekstowe z zastosowaniem 
dzielenia ułamków zwy-
kłych i liczb mieszanych 
przez liczby naturalne ,
umie  uzupełniać brakujące 

liczby w dzieleniu ułamków 
(liczb mieszanych) przez 
liczby naturalne tak, aby 
otrzymać ustalony wynik,

 umie uzupełniać brakujące licz-
by w dzieleniu i mnożeniu 
ułamków lub liczb mieszanych 
tak, aby otrzymać ustalony wy-
nik,

 umie rozwiązywać zadania tek-
stowe z zastosowaniem dziele-
nia ułamków zwykłych i liczb 
mieszanych,

Wykonuje wszystkie działania 
z poziomu K do D na 100%.
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umie rozwiązywać zadania teksto-
we z zastosowaniem mnożenia 
ułamków i liczb mieszanych przez
liczby naturalne,
zna algorytm mnożenia liczb mie-

szanych, 
umie mnożyć ułamki przez liczby 

mieszane lub liczby mieszane 
przez liczby mieszane,
umie  skracać przy mnożeniu 

ułamków,
umie  obliczać potęgi ułamków 

lub liczb mieszanych,
  umie podawać odwrotności liczb 

mieszanych,
umie wykonywać działania łączne

na ułamkach zwykłych ,
  zna algorytm dzielenia liczb mie-

szanych przez liczby naturalne,
  rozumie porównywanie ilorazo-

we,
  umie dzielić liczby mieszane 

przez liczby naturalne ,
  umie pomniejszać ułamki zwykłe 

i liczby mieszane n razy,
  umie rozwiązywać zadania tek-

stowe z zastosowaniem dzielenia 
ułamków i liczb mieszanych przez
liczby naturalne,
umie wykonywać działania łączne

na ułamkach zwykłych,
zna algorytm dzielenia liczb mie-

szanych,
umie dzielić ułamki zwykłe przez 

liczby mieszane i odwrotnie lub 
liczby mieszane przez liczby mie-
szane ,
  umie wykonywać cztery działania

na ułamkach zwykłych i liczbach 
mieszanych ,
  umie rozwiązywać zadania tek-

stowe z zastosowaniem dzielenia 
ułamków zwykłych i liczb miesza-

dawania,
  umie powiększać liczby mie-

szane n razy ,
umie skracać ułamki przy 

mnożeniu ułamków przez licz-
by naturalne,
umie rozwiązywać zadania 

tekstowe z zastosowaniem 
mnożenia ułamków i liczb 
mieszanych przez liczby natu-
ralne,
umie wykonywać działania 

łączne na ułamkach zwykłych, 
umie  uzupełniać brakujące 

liczby w iloczynie ułamków 
tak, aby otrzymać ustalony wy-
nik,
zna algorytm obliczania ułam-

ka z liczby,
  umie obliczać ułamki liczb na-

turalnych,
umie rozwiązywać zadania 

tekstowe z zastosowaniem ob-
liczania ułamka liczby,
  rozumie pojęcie ułamka licz-

by,
umie  skracać przy mnożeniu 

ułamków,
umie stosować prawa działań 

w mnożeniu ułamków,
umie  obliczać potęgi ułamków

lub liczb mieszanych,
umie rozwiązywać zadania 

tekstowe z zastosowaniem 
mnożenia ułamków i liczb 
mieszanych ,
umie wykonywać działania 

łączne na ułamkach zwykłych ,
umie  uzupełniać brakujące 

liczby w mnożeniu ułamków 
lub liczb mieszanych tak, aby 
otrzymać ustalony wynik,
umie rozwiązywać zadania 

liczb mieszanych tak, aby otrzy-
mać ustalony wynik,
umie wykonywać działania łącz-

ne na ułamkach zwykłych,
umie rozwiązywać zadania tek-

stowe z zastosowaniem dzielenia
ułamków zwykłych i liczb mie-
szanych przez liczby naturalne,
umie  uzupełniać brakujące licz-

by w dzieleniu ułamków (liczb 
mieszanych) przez liczby natu-
ralne tak, aby otrzymać ustalony 
wynik,
umie wykonywać działania łącz-

ne na ułamkach zwykłych
umie uzupełniać brakujące licz-

by w dzieleniu i mnożeniu ułam-
ków lub liczb mieszanych tak, 
aby otrzymać ustalony wynik,
umie rozwiązywać zadania tek-

stowe z zastosowaniem dzielenia
ułamków zwykłych i liczb mie-
szanych. 
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nych ,
umie wykonywać działania łączne

na ułamkach zwykłych

tekstowe z zastosowaniem 
dzielenia ułamków i liczb mie-
szanych przez liczby naturalne,
umie wykonywać działania 

łączne na ułamkach zwykłych,
umie  uzupełniać brakujące 

liczby w dzieleniu ułamków 
(liczb mieszanych) przez licz-
by naturalne tak, aby otrzymać
ustalony wynik,
  umie wykonywać cztery dzia-

łania na ułamkach zwykłych i 
liczbach mieszanych ,
  umie rozwiązywać zadania 

tekstowe z zastosowaniem 
dzielenia ułamków zwykłych i 
liczb mieszanych,
umie wykonywać działania 

łączne na ułamkach zwykłych ,
umie uzupełniać brakujące 

liczby w dzieleniu i mnożeniu 
ułamków lub liczb mieszanych
tak, aby otrzymać ustalony wy-
nik.

F
ig

u
ry
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m
et
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n
e

Uczeń:
•zna podstawowe figury geome-
tryczne, 
• umie rozpoznawać proste i odcinki
prostopadłe (równoległe) ,
• umie kreślić proste i odcinki pro-
stopadłe ,
•umie  kreślić prostą prostopadłą 
przechodzącą przez punkt nieleżący 
na prostej,
• zna  pojęcie kąta ,
• zna rodzaje katów:
– prosty, ostry, rozwarty, pełny, pół-
pełny,
• umie rozróżniać poszczególne ro-
dzaje kątów,
• umie rysować poszczególne rodza-
je kątów,
• zna  jednostki miary kątów- stop-

Uczeń:
  zna zapis symboliczny prostych 

prostopadłych i równoległych,
  zna  pojęcie odległości punktu od 

prostej ,
  zna pojęcie odległości między 

prostymi,
  umie kreślić proste i odcinki pro-

stopadłe oraz proste i odcinki rów-
noległe,
umie kreślić prostą równoległą 

przechodzącą przez punkt nieleżą-
cy na prostej,
  umie kreślić proste o ustalonej 

odległości,
umie rozwiązywać zadania teksto-

we związane z prostopadłością i 
równoległością prostych,
  zna elementy budowy kąta, 

Uczeń:
  umie rozwiązywać zadania 

tekstowe związane z prostopa-
dłością 
i równoległością prostych 
  umie określać wzajemne poło-

żenia prostych i odcinków na 
płaszczyźnie,
zna rodzaje katów: wypukły, 

wklęsły,
umie rozróżniać poszczególne 

rodzaje kątów,
umie rysować czworokąty o 

danych kątach ,
zna  jednostki miary kątów- 

minuty, sekundy,
umie mierzyć kąty,
  umie rysować kąty o danej 

mierze stopniowej,

Uczeń:
• umie określać wzajemne położe-
nia prostych i odcinków na płasz-
czyźnie,
• umie rozwiązywać zadania tek-
stowe związane z prostopadłością 
i równoległością prostych,
•umie rysować czworokąty o da-
nych kątach,
• umie rozwiązywać zadania tek-
stowe związane z zegarem,
•umie obliczać miarę kąta wklę-
słego,
• umie dopełniać do kąta prostego 
kąty, których miary podane są w 
stopniach, minutach 
i sekundach,
•umie określać miary kątów przy-
ległych, wierzchołkowych, odpo-

Uczeń:
umie rozwiązywać zadania 

tekstowe związane z prosto-
padłością i równoległością 
prostych,
umie rozwiązywać zadania 

tekstowe związane z zega-
rem,
umie rozwiązywać zadania 

tekstowe związane z zega-
rem,
 rozwiązywać zadania zwią-

zane z zegarem,
umie dopełniać do kąta pro-

stego kąty, których miary 
podane są w stopniach, mi-
nutach i sekundach,
umie rozwiązywać zadania 

tekstowe związane z 
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nie,
• umie mierzyć kąty,
• umie rysować kąty o danej mierze 
stopniowej,
• zna  pojęcia kątów: przyległych,, 
wierzchołkowych ,
• zna związki miarowe pomiędzy 
poszczególnymi rodzajami kątów 
• wskazywać poszczególne rodzaje 
kątów,
• umie rysować poszczególne rodza-
je kątów,
• umie określać miary kątów przyle-
głych, wierzchołkowych na podsta-
wie rysunku lub treści zadania,
• zna pojęcie wielokąta,
• zna pojęcie wierzchołka, kąta, 
boku wielokąta,
• zna pojęcie przekątnej wielokąta,
• zna pojęcie obwodu wielokąta, 
• umie rysować wielokąty o danych 
cechach,
• umie rysować przekątne wielokąta 
• umie obliczać obwody wielokątów 
w rzeczywistości,
• zna rodzaje trójkątów,
• umie wskazywać i rysować po-
szczególne rodzaje trójkątów,
• określać rodzaje trójkątów na pod-
stawie rysunków,
• umie obliczać obwód trójkąta:
 o danych długościach boków, 
• zna sumę miar kątów wewnętrz-
nych trójkąta,
•zna  pojęcia: prostokąt, kwadrat,)
• zna własności prostokąta i kwadra-
tu,
• umie rysować prostokąt, kwadrat:
o danych bokach, 
• umie obliczać obwody prostoką-
tów i kwadratów ,
zna pojęcia: równoległobok, romb,
• zna własności boków równoległo-
boku i rombu,

zna zapis symboliczny kąta,
umie rozróżniać poszczególne ro-

dzaje kątów,
umie rysować poszczególne ro-

dzaje kątów, 
umie mierzyć kąty, 
  umie rysować kąty o danej mierze

stopniowej,
umie określać miarę stopniową 

poszczególnych rodzajów kątów
zna związki miarowe pomiędzy 

poszczególnymi rodzajami kątów, 
umie rysować poszczególne ro-

dzaje kątów ,
  umie określać miary kątów przy-

ległych, wierzchołkowych na pod-
stawie rysunku lub treści zadania,
umie rysować wielokąty o danych 

cechach ,
umie obliczać obwody wielokątów

w rzeczywistości i w skali,
zna rodzaje trójkątów,
  zna nazwy boków w trójkącie 

równoramiennym,
zna nazwy boków w trójkącie pro-

stokątnym,
zna  zależność między bokami w 

trójkącie równoramiennym,
zna  klasyfikację trójkątów,
  umie wskazywać i rysować po-

szczególne rodzaje trójkątów,
  określać rodzaje trójkątów na 

podstawie rysunków,
  umie obliczać obwód trójkąta 

równoramiennego o danej długo-
ści podstawy i ramienia,
zna  zasady konstrukcji trójkąta 

przy pomocy cyrkla i linijki,
  zna warunki zbudowania 

trójkąta ,
   umie konstruować trójkąty o 

trzech danych bokach,

umie określać miarę stopniową
poszczególnych rodzajów ką-
tów,
zna  pojęcia kątów: naprze-

mianległych, odpowiadają-
cych,
  umie określać miary kątów 

przyległych, wierzchołkowych 
na podstawie rysunku lub tre-
ści zadania ,
umie obliczać obwody wielo-

kątów w rzeczywistości i w 
skali,
umie porównywać obwody 

wielokątów,
• umie obliczać długość podsta-
wy (ramienia), znając obwód i 
długość ramienia (podstawy) 
trójkąta równoramiennego,
• umie konstruować trójkąt rów-
noramienny o danych długo-
ściach podstawy i ramienia,
• umie konstruować trójkąt 
przystający do danego, 
• umie obliczać brakujące miary 
kątów trójkąta,
• umie obliczyć brakujące miary
kątów w trójkątach z wykorzy-
staniem miar kątów przyległych 
• umie klasyfikować trójkąty, 
znając miary ich kątów oraz po-
dawać miary kątów, znając na-
zwy trójkątów,
• umie obliczać długość łama-
nych, których odcinkami są czę-
ści przekątnej prostokąta, mając 
długość tej przekątnej,
umie obliczać obwody prostoką-
tów i kwadratów,
• umie obliczać brakujące miary 
kątów w równoległobokach
• umie obliczać miary kątów 
równoległoboku, znając zależ-

wiadających 
i naprzemianległych na podstawie 
rysunku lub treści zadania,
• umie rozwiązywać zadania tek-
stowe związane z kątami ,
• umie dzielić wielokąty na części 
spełniające podane warunki,
• umie porównywać obwody wie-
lokątów,
• umie obliczać liczbę przekąt-
nych n-kątów,
• umie rozwiązywać zadania tek-
stowe związane z trójkątami, 
• umie konstruować trójkąt przy-
stający do danego, 
• umie obliczyć brakujące miary 
kątów w trójkątach z wykorzysta-
niem miar kątów przyległych, 
• umie klasyfikować trójkąty, zna-
jąc miary ich kątów oraz podawać
miary kątów, znając nazwy trójką-
tów ,
•umie  rozwiązywać zadania tek-
stowe związane z miarami kątów 
w trójkątach,
•  umie obliczać sumy miar kątów 
wielokątów,
• umie rysować równoległoboki i 
romby, mając dane długości prze-
kątnych,
• umie wyróżniać w narysowa-
nych figurach równoległoboki i 
romby,
 •umie obliczać miary kątów rów-
noległoboku, znając zależności 
pomiędzy nim,
•umie  rozwiązywać zadania tek-
stowe związane z miarami kątów 
w równoległobokach i trójkątach,
• umie obliczać długości wyróż-
nionych odcinków trapezu równo-
ramiennego,
• umie rysować trapez równora-
mienny, mając dane długości 

kątami ,
umie określać miary kątów 

przyległych, wierzchołko-
wych, odpowiadających 
 i naprzemianległych na pod-

stawie rysunku lub treści za-
dania,
umie obliczać liczbę prze-

kątnych n-kątów,
umie rozwiązywać zadania 

tekstowe związane z trójką-
tami,
  umie konstruować wieloką-

ty przystające do danych,
umie  stwierdzać możliwość

zbudowania trójkąta o da-
nych długościach boków,
umie  rozwiązywać zadania 

tekstowe związane z miara-
mi kątów w trójkątach,
umie rysować kwadraty, 

mając dane jeden wierzcho-
łek i punkt przecięcia prze-
kątnych,
umie rozwiązywać zadania 

tekstowe związane z równo-
ległobokami i rombami,
 •umie  rozwiązywać zadania

tekstowe związane z miara-
mi kątów 
w równoległobokach i trój-

kątach,
umie  rozwiązywać zadania 

tekstowe związane z obwo-
dami trapezów i trójkątów,
  umie rysować czworokąty 

spełniające podane warunki,
  umie dzielić figurę na okre-

śloną liczbę figur przystają-
cych,

Wykonuje wszystkie działania 
z poziomu K do D na 100%.
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•umie wyróżniać spośród czworoką-
tów równoległoboki i romby,
umie rysować przekątne równole-
głoboków i rombów,
• zna pojęcie trapezu,
•zna  nazwy czworokątów,

zna  miary kątów w trójkącie rów-
nobocznym,
  zna zależność między kątami w 

trójkącie równoramiennym,
umie obliczać brakujące miary ką-

tów trójkąta,
zna  własności przekątnych pro-

stokąta i kwadratu,
  umie obliczać długość łamanych, 

których odcinkami są części prze-
kątnej prostokąta, mając długość 
tej przekątnej,
umie rysować prostokąt, kwadrat 

o danym obwodzie,
umie obliczać obwody prostoką-

tów i kwadratów,
  zna własności przekątnych rów-

noległoboku i rombu,
umie rysować równoległoboki i 

romby, mając dane długości bo-
ków,
  zna sumę miar kątów wewnętrz-

nych równoległoboku,
zna  własności miar kątów równo-

ległoboku, 
umie obliczać brakujące miary ką-

tów w równoległobokach 
zna  nazwy boków w trapezie,
  zna rodzaje trapezów,
umie rysować trapez, mając dane 

długości dwóch boków,
  zna sumę miar kątów trapezu 
  zna własności miar kątów trapezu
  umie obliczać brakujące miary 

kątów w trapezach,
  zna własności czworokątów,
  zna pojęcie figur przystających  
  umie wskazywać figury przysta-

jące,
  umie rysować figury przystające

ności pomiędzy nimi,
• umie obliczać długości wyróż-
nionych odcinków trapezu rów-
noramiennego, 
• zna własności miar kątów tra-
pezu równoramiennego,
• umie obliczać brakujące miary 
kątów w trapezach ,
• umie obliczać miary kątów tra-
pezu równoramiennego (prosto-
kątnego), znając zależności po-
między nimi, 
• rozwiązywać zadania tekstowe
związane z miarami kątów tra-
pezu,
• zna własności czworokątów,
zna klasyfikację czworokątów 
• umie nazywać czworokąty, 
znając ich cechy,
• umie określać zależności mię-
dzy czworokątami,
  umie wskazywać figury przy-

stające,

dwóch podstaw,
• umie wyróżniać w narysowa-
nych figurach trapezy,
• umie obliczać miary kątów tra-
pezu równoramiennego (prosto-
kątnego), znając zależności po-
między nimi,
• umie określać zależności między
czworokątami ,
• umie rysować czworokąty speł-
niające podane warunki,
• umie dzielić figurę na określoną 
liczbę figur przystających.

Uczeń:
• zna  dwie postaci ułamka dziesięt-

Uczeń:
  zna nazwy rzędów po przecinku

Uczeń:

  umie zamieniać ułamki zwykłe na

Uczeń:

 umie   odczytywać ułamki dziesiętne

Uczeń:

 umie rozwiązywać zadania tek-
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• zna nazwy rzędów po przecinku 
• umie zapisywać i odczytywać 
ułamki dziesiętne,
• umie zamieniać ułamki dziesiętne 
na zwykłe,
• zna  algorytm porównywania 
ułamków dziesiętnych,
• umie porównywać dwa ułamki o 
takiej samej liczbie cyfr po przecin-
ku ,
•zna  zależności pomiędzy jednost-
kami masy i jednostkami długości,
• zna algorytm dodawania i odejmo-
wania pisemnego ułamków dziesięt-
nych, 
• umie pamięciowo i pisemnie doda-
wać i odejmować ułamki dziesiętne 
o takiej samej liczbie cyfr po prze-
cinku,
• zna algorytm mnożenia ułamków 
dziesiętnych przez 10, 100, 1000...
• umie mnożyć ułamki dziesiętne 
przez 10, 100, 1000...
• zna algorytm dzielenia ułamków 
dziesiętnych przez 10, 100, 1000... 
• rozumie dzielenie jako działanie 
odwrotne do mnożenia,
• umie mnożyć i dzielić ułamki dzie-
siętne przez 10, 100, 1000…
• zna algorytm mnożenia ułamków 
dziesiętnych przez liczby naturalne,
• umie pamięciowo i pisemnie mno-
żyć ułamki dziesiętne przez liczby 
naturalne,
 • zna algorytm mnożenia ułamków 
dziesiętnych ,
• umie  pamięciowo i pisemnie mno-
żyć dwa ułamki dziesiętne o dwóch 
lub jednej cyfrze różnej od zera 
•zna algorytm dzielenia ułamków 
dziesiętnych przez liczby naturalne 
• zna zasadę zamiany ułamków dzie-
siętnych na ułamki zwykłe 

  zna pozycyjny układ dziesiątko-
wy z rozszerzeniem na części 
ułamkowe ,
  umie zapisywać i odczytywać 

ułamki dziesiętne,
  umie zamieniać ułamki dziesiętne

na zwykłe,
  umie zamieniać ułamki zwykłe na

dziesiętne poprzez rozszerzanie 
lub skracanie,
  umie zapisywać ułamki dziesiętne

z pominięciem nieistotnych zer ,
umie opisywać części figur za po-

mocą ułamka dziesiętnego,
  umie odczytywać ułamki dziesięt-

ne na osi liczbowej oraz je zazna-
czać,
zna  algorytm porównywania 

ułamków dziesiętnych,
umie porównywać ułamki o różnej

liczbie cyfr po przecinku,
umie porównywać liczby przed-

stawione w postaci ułamka dzie-
siętnego oraz ułamka zwykłego 
(liczby mieszanej),
  umie znajdować liczbę wymierną 

dodatnią leżącą między dwiema 
danymi na osi liczbowej,
zna  zależności pomiędzy jednost-

kami masy i jednostkami długości
  rozumie możliwość przedstawia-

nia różnymi sposobami długości i 
masy, 
umie wyrażać podane wielkości w

różnych jednostkach,
umie stosować ułamki dziesiętne 

do zamiany wyrażeń dwumiano-
wanych na jednomianowane i od-
wrotnie,
 rozumie porównywanie różnicowe
zna  interpretację dodawania 

i odejmowania ułamków dziesięt-
nych na osi liczbowej,

dziesiętne poprzez rozszerzanie 
lub skracanie,
umie opisywać części figur za 

pomocą ułamka dziesiętnego 
  umie odczytywać ułamki dziesięt-

ne na osi liczbowej oraz je zazna-
czać,

 umie porównywać ułamki o różnej
liczbie cyfr po przecinku,

 umie porównywać liczby przed-
stawione w postaci ułamka dzie-
siętnego oraz ułamka zwykłego 
(liczby mieszanej),

 umie rozwiązywać zadania teksto-
we związane z porównywaniem 
ułamków,

  umie znajdować liczbę wymierną 
dodatnią leżącą między dwiema 
danymi na osi liczbowej,

 umie wyrażać podane wielkości w
różnych jednostkach,

 umie stosować ułamki dziesiętne 
do zamiany wyrażeń dwumiano-
wanych na jednomianowane i od-
wrotnie,

 umie porównywać długości 
(masy) wyrażone w różnych jed-
nostkach ,

 umie pamięciowo i pisemnie do-
dawać i odejmować ułamki dzie-
siętne o różnej liczbie cyfr po 
przecinku,
  umie uzupełniać brakujące 

liczby w sumach i różnicach 
tak, aby otrzymać ustalony wy-
nik,
  umie obliczać wartości pro-

stych wyrażeń arytmetycznych
zawierających dodawanie i 
odejmowanie ułamków dzie-
siętnych z uwzględnieniem ko-
lejności działań i nawiasów ,
umie  rozwiązywać zadania 

tekstowe z zastosowaniem do-
dawania i odejmowania ułamków
dziesiętnych ,

na osi liczbowej,
• umie uzupełniać brakujące cyfry
w ułamkach dziesiętnych tak, aby 
zachować poprawność nierówno-
ści ,
• rozwiązywać zadania tekstowe 
związane z porównywaniem 
ułamków,
• umie rozwiązywać zadania tek-
stowe związane z różnym sposo-
bem zapisywania długości i masy
•umie obliczać wartości prostych 
wyrażeń arytmetycznych zawiera-
jących dodawanie i odejmowanie 
ułamków dziesiętnych z uwzględ-
nieniem kolejności działań i na-
wiasów,
• umie wstawiać znaki „+” i „–” w
wyrażeniach arytmetycznych tak, 
aby otrzymać ustalony wynik,
• umie stosować przy zamianie 
jednostek mnożenie ułamków 
dziesiętnych przez 10, 100, 
1000,... 
umie stosować przy zamianie 

jednostek mnożenie i dzielenie 
ułamków dziesiętnych przez 10, 
100, 1000... 

 umie  rozwiązywać zadania teksto-
we z zastosowaniem mnożenia i 
dzielenia ułamków dziesiętnych 
przez 10, 100, 1000.,

 umie rozwiązywać zadania tekstowe
z zastosowaniem mnożenia ułam-
ków dziesiętnych przez liczby natu-
ralne ,
umie obliczać wartości wyrażeń 

arytmetycznych zawierających do-
dawanie, odejmowanie i mnożenie 
ułamków dziesiętnych z uwzględ-
nieniem kolejności działań i nawia-
sów,
umie  rozwiązywać zadania tek-

stowe z zastosowaniem mnożenia 
ułamków dziesiętnych,

stowe związane z zapisem 
ułamka dziesiętnego ,
umie uzupełniać brakujące 

cyfry w ułamkach dziesięt-
nych tak, aby zachować po-
prawność nierówności ,

  rozwiązywać zadania tekstowe 
związane z porównywaniem 
ułamków ,

 umie rozwiązywać zadania tek-
stowe związane z różnym spo-
sobem zapisywania długości i 
mas

  umie wstawiać znaki „+” i „–” 
w wyrażeniach arytmetycznych
tak, aby otrzymać ustalony wy-
nik,
umie rozwiązywać zadania 

tekstowe z zastosowaniem 
mnożenia ułamków dziesięt-
nych przez liczby naturalne 
umie  wstawiać znaki dzia-

łań, tak aby wyrażenie aryt-
metyczne miało maksymal-
ną wartość ,
umie rozwiązywać zadania 

tekstowe z zastosowaniem 
dzielenia ułamków dziesięt-
nych przez liczby naturalne,
umie rozwiązywać zadania 

tekstowe z zastosowaniem 
dzielenia ułamków dziesięt-
nych, 
umie rozwiązywać zadania 

tekstowe związane z szaco-
waniem,
  umie rozwiązywać zadania 

związane z rozwinięciami 
nieskończonymi i okresowy-
mi ułamków ,
obliczać wartości wyrażeń aryt-

metycznych zawierających 
działania na liczbach wymier-
nych dodatnich ,

 umie  rozwiązywać zadania tek-
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• umie zamieniać ułamki dziesiętne 
ułamki zwykłe,
•umie  zamieniać ułamki ½, ¼ na 
ułamki dziesiętne i odwrotnie,
• zna pojęcie procentu,
• rozumie potrzebę stosowania pro-
centów w życiu codziennym,
• umie wskazać przykłady zastoso-
wań procentów w życiu codziennym
• umie zapisywać 25%, 50% w po-
staci ułamków.
• 

umie pamięciowo i pisemnie do-
dawać i odejmować ułamki dzie-
siętne o różnej liczbie cyfr po 
przecinku,
  umie rozwiązywać zadania tek-

stowe na porównywanie różnico-
we, 
  umie mnożyć ułamki dziesiętne 

przez 10, 100, 1000...
umie mnożyć i dzielić ułamki 

dziesiętne przez 10, 100, 1000…
 rozumie porównywanie ilorazowe
  umie pamięciowo i pisemnie 

mnożyć ułamki dziesiętne przez 
liczby naturalne,
umie powiększać ułamki dziesięt-

ne n razy,
umie  pamięciowo i pisemnie 

mnożyć dwa ułamki dziesiętne o 
kilka ułamków dziesiętnych
 rozumie porównywanie ilorazowe,
umie pamięciowo i pisemnie dzie-

lić ułamki dziesiętne przez liczby 
naturalne  wielocyfrowe ,
umie  pomniejszać ułamki dzie-

siętne n razy,
zna  algorytm dzielenia ułamków 

dziesiętnych,
  umie dzielić ułamki dziesiętne 

przez ułamki dziesiętne,
zna zasadę zamiany ułamków 

zwykłych na ułamki dziesiętne 
metodą rozszerzania ułamka,
umie zamieniać ułamki zwykłe na 

ułamki dziesiętne i odwrotnie 
  umie wykonywać działania na 

liczbach wymiernych dodatnich,
umie porównywać ułamki zwykłe 

z ułamkami dziesiętnymi, 
  zna pojęcie procentu,
  rozumie potrzebę stosowania pro-

centów w życiu codziennym,

  umie rozwiązywać zadania tek-
stowe na porównywanie różnico-
we ,
  umie rozwiązywać zadania 

tekstowe z zastosowaniem 
mnożenia ułamków dziesięt-
nych przez 10, 100, 1000... 

 • umie stosować przy zamianie 
jednostek mnożenie ułamków 
dziesiętnych przez 10, 100, 
1000,...
  umie rozwiązywać zadania 

tekstowe z zastosowaniem 
mnożenia i dzielenia ułamków 
dziesiętnych przez 10, 100, 
1000...
  umie stosować przy zamianie 

jednostek mnożenie i dzielenie
ułamków dziesiętnych przez 
10, 100, 1000...,
umie powiększać ułamki dzie-

siętne n razy,
umie rozwiązywać zadania 

tekstowe z zastosowaniem 
mnożenia ułamków dziesięt-
nych przez liczby naturalne, 

 rozumie  obliczanie części liczby
umie  pamięciowo i pisemnie 

mnożyć dwa ułamki dziesiętne
o kilka ułamków dziesiętnych,
umie  obliczać ułamki z liczb 

wyrażonych ułamkami dzie-
siętnymi,
umie  rozwiązywać zadania 

tekstowe z zastosowaniem 
mnożenia ułamków dziesięt-
nych,
umie obliczać wartości wyrażeń 

arytmetycznych zawierających do-
dawanie, odejmowanie i mnożenie
ułamków dziesiętnych z uwzględ-
nieniem kolejności działań i na-
wiasów ,

 zna pojęcie średniej arytmetycznej

 zna pojęcie średniej arytmetycznej 
kilku liczb,

 umie rozwiązywać zadania tekstowe
z zastosowaniem dzielenia ułamków
dziesiętnych przez liczby naturalne,

 umie rozwiązywać zadania tekstowe
z zastosowaniem dzielenia ułamków
dziesiętnych,

   umie rozwiązywać zadania teksto-
we związane z szacowaniem,
umie rozwiązywać zadania tek-

stowe związane z działaniami na
ułamkach zwykłych i dziesięt-
nych ,

  obliczać wartości wyrażeń arytme-
tycznych zawierających działania na
liczbach wymiernych dodatnich ,

 umie zamieniać ułamki na procenty,
 umie odczytywać potrzebne infor-

macje z diagramów procentowych,
  określać procentowo zacieniowane 

części figur ,
 umie  rozwiązywać zadania teksto-

we związane z procentami.

stowe związane z procentami,
Wykonuje wszystkie działania 

z poziomu K do D na 100%.
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  umie wskazać przykłady zastoso-
wań procentów w życiu codzien-
nym,
umie zamieniać procenty na:

ułamki dziesiętne, ułamki zwykłe 
nieskracalne 
  umie zapisywać ułamki o mia-

nowniku 100 w postaci procen-
tów,
umie określać procentowo zacie-

niowane części figur,
umie odczytywać potrzebne infor-

macje z diagramów procentowych

kilku liczb,
umie pamięciowo i pisemnie 

dzielić ułamki dziesiętne przez
liczby naturalne  wielocyfrowe

 umie  pomniejszać ułamki dzie-
siętne n razy,
umie rozwiązywać zadania 

tekstowe z zastosowaniem 
dzielenia ułamków dziesięt-
nych przez liczby naturalne 

  umie obliczać średnią arytmetycz-
ną kilku liczb,

 umie dzielić ułamki dziesiętne 
przez ułamki dziesiętne,

  umie rozwiązywać zadania tek-
stowe z zastosowaniem dzielenia 
ułamków dziesiętnych ,
umie szacować wyniki działań 
  umie rozwiązywać zadania tek-

stowe związane z szacowaniem,
zna zasadę zamiany ułamków 

zwykłych na ułamki dziesiętne-
metodą dzielenia licznika przez 
mianownik,
umie zamieniać ułamki zwykłe

na ułamki dziesiętne i odwrot-
nie 

  umie wykonywać działania na 
liczbach wymiernych dodatnich 

 obliczać wartości wyrażeń arytme-
tycznych zawierających działania 
na liczbach wymiernych dodat-
nich,
umie zamieniać procenty na:

ułamki dziesiętne,ułamki zwykłe
nieskracalne ,

 umie zamieniać ułamki na procen-
ty ,

 umie określać procentowo zacie-
niowane części figur,
umie odczytywać potrzebne infor-

macje z diagramów procentowych
 umie rozwiązywać zadania teksto-

we związane z procentami .
Uczeń: Uczeń: Uczeń: 

 umie  obliczać pola prostokątów i 
Uczeń: 

 umie   rozwiązywać zadania teksto-
Uczeń: 

  umie dzielić linią prostą figury 
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r •zna  jednostki miary pola ,

• zna wzór na obliczanie pola pro-
stokąta i kwadratu,
• zna pojęcie miary pola jako liczby 
kwadratów jednostkowych ,
• umie obliczać pola prostokątów i 
kwadratów o długościach boków 
wyrażonych w tych samych jednost-
kach ,
• zna wzory na obliczanie pól pozna-
nych wielokątów,
• umie obliczać pola poznanych wie-
lokątów,

umie obliczać pola prostokątów i 
kwadratów o długościach boków 
wyrażonych w różnych jednost-
kach,
umie obliczać bok prostokąta, zna-

jąc jego pole i długość drugiego 
boku,
zna zależności między jednostka-

mi pola,
zna gruntowe jednostki pola i za-

leżności między nimi,
zna związek pomiędzy jednostka-

mi długości a jednostkami pola,
umie zamieniać jednostki pola,
umie rozwiązywać zadania teksto-

we związane z zamianą jednostek 
pola,
zna pojęcie wysokości i podstawy 

równoległoboku,
  zna wzór na obliczanie pola rów-

noległoboku ,
  umie obliczać pola równoległobo-

ków,
umie obliczać pola i obwody rom-

bu,
zna wzór na obliczanie pola rom-

bu wykorzystujący długości prze-
kątnych ,
umie obliczać pole rombu o da-

nych przekątnych,
zna  pojęcie wysokości i podstawy

trójkąta,
  zna wzór na obliczanie pola trój-

kąta
umie obliczać pole trójkąta, znając

długość podstawy i wysokości 
trójkąta,
umie obliczać pole trójkąta, znając

długość podstawy i wysokości 
trójkąta,
umie obliczać pola narysowanych 

trójkątów ostrokątnych,

kwadratów o długościach boków 
wyrażonych w różnych jednost-
kach
umie obliczać bok kwadratu, 

znając jego pole ,
umie obliczać bok prostokąta, 

znając jego pole i długość dru-
giego boku,
umie  obliczać pole kwadratu o

danym obwodzie i odwrotnie,
umie  rozwiązywać zadania 

tekstowe związane z polami 
prostokątów,

 umie obliczać pola narysowanych 
figur jako sumy lub różnice pól 
prostokątów,

 zna zależności między jednostka-
mi pola,

 umie zamieniać jednostki pola,
 umie rozwiązywać zadania teksto-

we związane z zamianą jednostek 
pola,

 umie obliczać wysokość równole-
głoboku, znając jego pole i dłu-
gość podstawy,  
umie obliczać wysokość rom-

bu, znając jego obwód,
umie porównywać pola nary-

sowanych równoległoboków,
 umie rysować prostokąt o polu 

równym polu narysowanego rów-
noległoboku i odwrotnie,
zna wzór na obliczanie pola 

rombu wykorzystujący długo-
ści przekątnych ,
  zna kryteria doboru wzoru na 

obliczanie pola rombu,
  umie obliczać pole rombu o da-

nych przekątnych,
umie obliczać pola narysowa-

nych trójkątów ostrokątnych,, 
prostokątnych , rozwartokąt-
nych,

 umie rysować trójkąty o danych 
polach, 

we związane z polami prostokątów,
 umie obliczać pola narysowanych fi-

gur jako sumy lub różnice pól pro-
stokątów,

 umie rozwiązywać zadania tekstowe
związane z polami prostokątów w 
skali,

 umie rozwiązywać zadania tekstowe
związane z zamianą jednostek pola,

 umie rozwiązywać zadania tekstowe
związane z zamianą jednostek pola,
umie obliczać długość podstawy 

równoległoboku, znając jego 
pole i długość wysokości opusz-
czonej na tę podstawę ,

 umie  obliczać pola narysowanych 
figur jako sumy lub różnice pól rów-
noległoboków ,

 umie obliczać wysokość równole-
głoboku, znając długości dwóch bo-
ków i drugiej wysokości,

 umie obliczać pola narysowanych 
trójkątów  rozwartokątnych,

 obliczać wysokość trójkąta, znając 
długość podstawy i pole trójkąta,

 obliczać długość podstawy trójkąta, 
znając wysokość i pole trójkąta ,
umie obliczać długość przypro-

stokątnej, znając pole trójkąta i 
długość drugiej przyprostokąt-
nej,
umie obliczać pola trójkątów 

jako części prostokątów o zna-
nych bokach,
umie obliczać pola narysowa-

nych figur jako sumy lub różnicy
pól trójkątów,
umie rysować prostokąty o polu 

równym polu narysowanego 
trójkąta i odwrotnie,
umie rozwiązywać zadania tek-

stowe związane z polami trójką-
tów,
umie rozwiązywać zadania tek-

stowe związane z polami trape-

złożone z prostokątów na dwie 
części o równych polach,

 umie rozwiązywać zadania tek-
stowe związane z zamianą jed-
nostek pola,

 umie rozwiązywać zadania tek-
stowe związane z polami rów-
noległoboków,

   umie rysować prostokąty o 
polu równym polu narysowane-
go trójkąta i odwrotnie,

 umie rozwiązywać zadania tek-
stowe związane z polami trój-
kątów,

 umie dzielić trapezy na części o
równych polach ,

 umie rozwiązywać zadania tek-
stowe związane z polami trape-
zów,

 umie rozwiązywać zadania tek-
stowe związane z polami wielo-
kątów,

   umie rysować wielokąty o da-
nych polach,

wykonuje wszystkie działania z
poziomu K do D na 100%.
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umie obliczać pola trójkątów jako 
części prostokątów o znanych bo-
kach,
zna pojęcie wysokości i podstawy 

trapezu ,
  zna wzór na obliczanie pola tra-

pezu,
umie obliczać pole trapezu, znając

długość podstawy i wysokość,
umie obliczać pola poznanych 

wielokątów,

umie rysować romb o danym 
polu ,
umie obliczać długość przekąt-

nej rombu, znając jego pole i 
długość drugiej przekątnej
umie obliczać pole rombu, 

znając długość jednej przekąt-
nej i związek między przekątnymi

 umie rysować trójkąty o danych 
polach,

 umie obliczać pole trójkąta prosto-
kątnego o danych długościach 
przyprostokątnych ,

 umie obliczać pola trójkątów jako 
części prostokątów o znanych bo-
kach,

 umie obliczać pola narysowanych 
figur jako sumy lub różnicy pól 
trójkątów,

 umie rozwiązywać zadania teksto-
we związane z polami trójkątów

 umie sumę długości podstaw i wy-
sokość,

 obliczać wysokość trapezu, znając
jego pole i długości podstaw (ich 
sumę) lub zależności między nimi,

 umie obliczać pola narysowanych 
figur jako sumy lub różnicy pól 
znanych wielokątów ,

 umie obliczać pola poznanych 
wielokątów,

 umie obliczać pola narysowanych 
figur jako sumy lub różnice pól 
znanych wielokątów,

zów,
obliczać wysokość trapezu, zna-

jąc jego pole i długości podstaw 
(ich sumę) lub zależności mię-
dzy nimi,
umie rozwiązywać zadania tek-

stowe związane z polami wielo-
kątów,
   umie obliczać pola narysowa-

nych figur jako sumy lub różnice
pól znanych wielokątów,


L
ic

zb
y 

ca
łk

ow
it

e Uczeń:
• zna  pojęcia: liczby ujemnej i licz-
by dodatniej,
•zna pojęcie liczb przeciwnych,
• zna rozszerzenie osi liczbowej na 
liczby ujemne,
• umie zaznaczać liczby całkowite 
na osi liczbowej,
• umie  podawać liczby przeciwne 
do danych,
•  umie obliczać sumy liczb o jedna-

Uczeń:
zna pojęcie liczby całkowitej,
zna rozszerzenie zbioru liczb o 

zbiór liczb całkowitych,
umie zaznaczać liczby całkowite 

na osi liczbowej ,
umie  podawać liczby całkowite 

większe lub mniejsze od danej,
umie porównywać liczby całkowi-

te  ujemne i ujemne z zerem,
umie porządkować liczby całko-

Uczeń:
  umie  zaznaczać liczby całkowite 

na osi liczbowej ,
 umie odczytywać współrzędne 

liczb ujemnych ,
 umie rozwiązywać zadania zwią-

zane z porównywaniem liczb cał-
kowitych,

 umie  rozwiązywać zadania zwią-
zane z liczbami całkowitymi,

 umie obliczać sumy wieloskładni-
kowe,

Uczeń:
  umie odczytywać współrzędne liczb

ujemnych 
  umie rozwiązywać zadania związa-

ne z porównywaniem liczb całkowi-
tych,

 umie  rozwiązywać zadania związa-
ne z liczbami całkowitymi 

• zasadę dodawania liczb o jedna-
kowych znakach (K)
• zasadę dodawania liczb o róż-

Uczeń:
 umie  rozwiązywać zadania 

związane 
 z obliczaniem czasu lokalnego,
 umie rozwiązywać zadania tek-

stowe związane z dodawaniem 
liczb całkowitych

• umie rozwiązywać zadania 
tekstowe związane z odejmo-
waniem liczb całkowitych,
•umie wstawiać znaki działań,
tak aby wyrażenie arytme-
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kowych znakach,
• umie odejmować liczby całkowite 
dodatnie, gdy odjemnik jest większy
od odjemnej,

wite,
umie odczytywać współrzędne 

liczb ujemnych,
umie rozwiązywać zadania zwią-

zane z porównywaniem liczb cał-
kowitych,
umie  rozwiązywać zadania zwią-

zane z liczbami całkowitymi, 
umie obliczać sumy liczb o róż-

nych znakach,
umie dopełniać składniki do okre-

ślonej sumy,
umie powiększać liczby całkowi-

te,
umie zastępować odejmowanie 

dodawaniem,
   umie odejmować liczby całkowi-

te,
zna zasadę zastępowania odejmo-

wania dodawaniem liczby prze-
ciwnej,
zna  zasadę mnożenia i dzielenia 

liczb całkowitych,
umie mnożyć i dzielić liczby cał-

kowite o jednakowych znakach,


  korzystać z przemienności i łącz-
ności dodawania 

 umie określać znak sumy,
 umie odejmować liczby całkowite,
 umie porównywać różnice liczb 

całkowitych,
 umie porównywać różnice liczb 

całkowitych
 umie uzupełniać brakujące liczby 

w różnicy, tak aby uzyskać ustalo-
ny wynik,

  umie rozwiązywać zadania tek-
stowe związane z odejmowaniem 
liczb całkowitych,
zna  zasadę mnożenia 
i dzielenia liczb całkowitych ,
• umie mnożyć i dzielić liczby 
całkowite o różnych znakach,
• umie ustalać znaki iloczynów i
ilorazów,
• umie obliczać wartości wyra-
żeń arytmetycznych zawierają-
cych działania na liczbach cał-
kowitych,

• (W)


nych znakach (P)
• umie rozwiązywać zadania tek-
stowe związane z dodawaniem 
liczb całkowitych,
•umie odejmować liczby całkowi-
te
•umie porównywać różnice liczb 
całkowitych,
• umie pomniejszać liczby całko-
wite ,
•umie porównywać różnice liczb 
całkowitych,
• umie uzupełniać brakujące licz-
by w różnicy, tak aby uzyskać 
ustalony wynik,
• umie rozwiązywać zadania tek-
stowe związane z odejmowaniem 
liczb całkowitych,
•umie obliczać wartości wyrażeń 
arytmetycznych zawierających 
działania na liczbach 
całkowitych ,
• umie obliczać średnie arytme-
tyczne kilku liczb całkowitych,
• umie ustalać znaki wyrażeń aryt-
metycznych,

tyczne miało określoną war-
tość 
• wykonuje wszystkie działania z
poziomu K do D na 100%.

G
ra

ni
as

to
sł

up
y

 

Uczeń:
• zna cechy prostopadłościanu 
i sześcianu,
• zna elementy budowy prostopadło-
ścianu ,
• umie wskazywać elementy budo-
wy prostopadłościanów,
• umie wskazywać na rysunkach 
prostopadłościanów ściany 
i krawędzie prostopadłe oraz równo-
ległe,
• umie wskazywać na rysunkach 

Uczeń:
umie obliczać sumy długości kra-

wędzi prostopadłościanów oraz 
krawędzi sześcianów ,
zna nazwy graniastosłupów pro-

stych w zależności od podstawy,
umie wskazywać na rysunkach 

graniastosłupów ściany i krawę-
dzie prostopadłe oraz równoległe,
umie  określać liczby ścian, wierz-

chołków, krawędzi graniastosłu-

Uczeń:
umie obliczać długość krawę-

dzi sześcianu, znając sumę dłu-
gości wszystkich krawędzi ,
   umie rozwiązywać zadania z 

treścią dotyczące długości kra-
wędzi prostopadłościanów i 
sześcianów,
 rozumie,że podstawą grania-

stosłupa prostego nie zawsze 
jest ten wielokąt, który leży na 

Uczeń:
umie rozwiązywać zadania z tre-

ścią dotyczące długości krawę-
dzi prostopadłościanów i sze-
ścianów,
umie rozwiązywać zadania z tre-

ścią dotyczące ścian sześcianu ,
umie  rysować wszystkie ściany 

graniastosłupa trójkątnego, ma-
jąc dane dwie z nich,
  określać cechy graniastosłupa 

Uczeń:
 umie rozwiązywać zadania z 

treścią dotyczące ścian sześcia-
nu, 

  umie oceniać możliwość zbu-
dowania z prostopadłościanów 
zadanego graniastosłupa,

 umie rozpoznawać siatki gra-
niastosłupów,

 umie  rozwiązywać zadania tek-
stowe z zastosowaniem pól po-
wierzchni graniastosłupów pro-
stych,
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prostopadłościanów krawędzie 
o jednakowej długości ,
•zna pojęcie graniastosłupa proste-
go,
• zna  elementy budowy graniasto-
słupa prostego,
• umie  wskazywać elementy budo-
wy graniastosłupa ,
• umie rysować siatki prostopadło-
ścianów o danych krawędziach ,
• zna pojęcie objętości figury,
• zna jednostki objętości ,
• umie  obliczać objętości brył, zna-
jąc liczbę mieszczących się w nich 
sześcianów jednostkowych,
• zna wzór na obliczanie objętości 
prostopadłościanu i sześcianu , 
• umie obliczać objętości sześcia-
nów ,
• umie obliczać objętości prostopa-
dłościanów.

pów,
zna  pojęcie siatki bryły,
• umie projektować siatki graniasto-
słupów, 
• umie kleić modele z zaprojekto-
wanych siatek,
• zna  sposób obliczania pola po-
wierzchni graniastosłupa prostego 
•  zna sposób obliczania pola po-
wierzchni graniastosłupa prostego 
jako pola jego siatki,
• umie obliczać pole powierzchni 
prostopadłościanu o wymiarach wy-
rażonych w tej samej jednostce,
• umie obliczać pola powierzchni 
graniastosłupów prostych ,
•zna różnicę między polem po-
wierzchni a objętością,
• umie  obliczać objętości brył, zna-
jąc liczbę mieszczących się w nich 
sześcianów jednostkowych,
• umie  przyporządkować zadane 
objętości do obiektów z natury,
zna pojęcie wysokości graniastosłu-
pa prostego,
• zna wzór na obliczanie objętości 
graniastosłupa prostego,
 • umie obliczać objętości graniasto-
słupów prostych, znając: pole pod-
stawy i wysokość bryły,
•umie obliczać objętości graniasto-
słupów prostych o podanych siat-
kach,
• umie wyrażać w litrach i milili-
trach podane objętości
• umie  wyrażać w litrach i milili-
trach objętość prostopadłościanu 
o danych wymiarach. 

poziomej płaszczyźnie,
umie projektować siatki gra-

niastosłupów,
umie projektować siatki gra-

niastosłupów w skali,
zna wzór na obliczanie pola 

powierzchni graniastosłupa 
prostego,
  umie obliczać pole powierzch-

ni prostopadłościanu o wymia-
rach wyrażonych w różnych 
jednostkach,
umie obliczać pola powierzch-

ni graniastosłupów prostych ,
umie rozwiązywać zadania 

tekstowe z zastosowaniem pól 
powierzchni graniastosłupów 
prostych ,
umie  obliczać objętość i pole 

powierzchni prostopadłościanu
zbudowanego z określonej 
liczby sześcianów ,
umie rozwiązywać zadania 

tekstowe związane z objęto-
ściami prostopadłościanów,
  umie obliczać objętości gra-

niastosłupów prostych, znając: 
opis podstawy lub jej rysunek i
wysokość bryły,
umie rozwiązywać zadania 

tekstowe związane z objęto-
ściami graniastosłupów pro-
stych,
zna  definicje litra i mililitra 

oraz zależności pomiędzy 
nimi,
zna zależności pomiędzy jed-

nostkami objętości,
zna związek pomiędzy jednost-

kami długości a jednostkami 
objętości, 
umie wyrażać w litrach i mili-

litrach podane objętości,

znajdującego się na rysunku,
   umie projektować siatki grania-

stosłupów w skali,
umie  obliczać pola powierzchni 

graniastosłupów złożonych z 
sześcianów,
umie podawać liczbę sześcianów

jednostkowych, z których składa
się bryła na podstawie jej wido-
ków z różnych stron,
umie rozwiązywać nietypowe 

zadania tekstowe związane z ob-
jętościami prostopadłościanów,
umie obliczać pole powierzchni 

sześcianu, znając jego objętość,
umie rozwiązywać zadania tek-

stowe związane z objętościami 
graniastosłupów prostych,

• zna zależności pomiędzy jed-
nostkami objętości,
• umie rozwiązywać zadania tek-
stowe związane z objętościami 
brył wyrażonymi w litrach lub mi-
lilitrach,
• umie zamieniać jednostki obję-
tości ,
• umie stosować zamianę jedno-
stek objętości w zadaniach teksto-
wych.

 umie podawać liczbę sześcia-
nów jednostkowych, z których 
składa się bryła na podstawie 
jej widoków z różnych stron,

 umie rozwiązywać nietypowe 
zadania tekstowe związane z 
objętościami prostopadłościa-
nów,

 umie rozwiązywać zadania tek-
stowe związane z objętościami 
graniastosłupów prostych,

 umie stosować zamianę jedno-
stek objętości w zadaniach tek-
stowych,

wykonuje wszystkie działania z
poziomu K do D na 100%.
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  umie  wyrażać w litrach i mili-
litrach objętość prostopadło-
ścianu o danych wymiarach,
umie rozwiązywać zadania 

tekstowe związane z objęto-
ściami brył wyrażonymi w li-
trach lub mililitrach,
umie zamieniać jednostki obję-

tości , 
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