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OD AUTORKI

1Zestaw dokumentacji potrzebnej do pracy

Publikacja jest przeznaczona dla nauczycieli uczàcych w klasach I – III gimnazjum. 
Dla ka˝dego poziomu nauczania III etapu kszta∏cenia, publikacja zawiera karty wymagaƒ 
programowych na poszczególne stopnie do ka˝dego dzia∏u programu nauczania „ Matematy-
ka wokó∏ nas” autorstwa B. Grabowskiej, H. Lewickiej, E. Ros∏on (dopuszczonego do u˝ytku
szkolnego przez MEN i wpisanego do zestawu pod numerem: DKW- 4014 – 125/99) i jest 
dostosowana do podr´czników b´dàcych obudowà powy˝szego programu – jako uzupe∏nienie
portfolio nauczycieli. 
Materia∏ ten powinien u∏atwiç nauczycielowi planowanie i realizacj´ procesu dydaktycznego,
kierowanie post´pami uczniów. 

PPoozziioommyy  wwyymmaaggaaƒƒ  

Oczekiwane osiàgni´cia uczniów w wyniku realizacji programu nauczania: „Matematyka 
wokó∏ nas” to wymagania programowe opisywane w tej publikacji. 
Oceny koƒcowe sà w skali od 1 – 6, dlatego przyj´to hierarchiczny – szeÊciopoziomowy 
uk∏ad wymagaƒ. 
Wydzielone zosta∏y nast´pujàce wymagania programowe: 
•konieczne (KK), 
•podstawowe (PP), 
•rozszerzajàce (RR), 
•dope∏niajàce (DD), 
•wykraczajàce (WW) – (w przypadku tego poziomu wymagaƒ jest to oczywiÊcie tylko propozycja,
poniewa˝ ka˝dy uczeƒ i nauczyciel mo˝e okreÊliç w∏asne wymagania z tego poziomu). 
Poziomy wymagaƒ sà powiàzane ze sobà w nast´pujàcy sposób: KK ⊂ PP ⊂ RR ⊂ DD ⊂ WW, dlatego 
przyporzàdkowanie danym poziomom nauczania poszczególnych stopni szkolnych mo˝na 
zilustrowaç w nast´pujàcy sposób: 

2 – stopieƒ szkolny dopuszczajàcy
3 – stopieƒ szkolny dostateczny
4 – stopieƒ szkolny dobry
5 – stopieƒ szkolny bardzo dobry
6 – stopieƒ szkolny celujàcy

2 Wymagania konieczne okreÊlajà: wiadomoÊci i umiej´tnoÊci,
które umo˝liwiajà uczniowi Êwiadome korzystanie z lekcji 
i wykonywanie prostych zadaƒ z ˝ycia codziennego. K

3 Wymagania podstawowe okreÊlajà: wiadomoÊci i umiej´tnoÊci 
stosunkowo ∏atwe do opanowania, u˝yteczne w ˝yciu codziennym 
i absolutnie niezb´dne do kontynuowania nauki na wy˝szym poziomie. K+P

4 Wymagania rozszerzajàce okreÊlajà: WiadomoÊci i umiej´tnoÊci 
Êredniotrudne, wspierajàce tematy podstawowe, rozwijane na wy˝szym 
etapie kszta∏cenia. K+P+R

5 Wymagania dope∏niajàce okreÊlajà wiadomoÊci i umiej´tnoÊci z∏o˝one 
lub o charakterze problemowym, zaliczane najcz´Êciej do wy˝szych 
kategorii celów kszta∏cenia. K+P+R+D

6 Wymagania wykraczajàce okreÊlajà: wiadomoÊci i umiej´tnoÊci spoza 
programu, cz´sto zwiàzane ze szczególnymi zainteresowaniami ucznia 
z danej dziedziny. K+P+R+D+W
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PPOOZZIIOOMM KKAATTEEGGOORRIIAA CCZZYYNNNNOOÂÂCCII  UUCCZZNNIIAA

I. WiadomoÊci A. Zapami´tanie Przypomnienie sobie pewnych terminów, faktów, praw 
wiadomoÊci i teorii naukowych. Wià˝e si´ to z elementarnym 

poziomem rozumienia tych wiadomoÊci; uczeƒ 
nie powinien ich ze sobà myliç, ani zniekszta∏caç. 

B. Zrozumienie Przedstawianie wiadomoÊci w innej formie ni˝ by∏y 
wiadomoÊci zapami´tane, porzàdkowanie i streszczanie, czynienie 

podstawà prostego wnioskowania. 

II. Umiej´tnoÊci C. Stosowanie Praktyczne pos∏ugiwanie si´ wiadomoÊciami wed∏ug 
wiadomoÊci podanych uprzednio wzorów. Cel, do którego wiadomoÊci
w sytuacjach majà byç stosowane, nie powinien byç bardzo odleg∏y
typowych od celów osiàganych w toku çwiczeƒ szkolnych. 

D. Stosowanie Formu∏owanie problemów, dokonywanie analizy i syntezy
wiadomoÊci nowych zjawisk, formu∏owanie planu dzia∏ania, tworzenie
w sytuacjach oryginalnych przedmiotów i wartoÊciowanie przedmiotów 
problemowych wg pewnych kryteriów.

TTaakkssoonnoommiiaa  cceellóóww

W katalogach oprócz szczegó∏owych opisów osiàgni´ç uczniów z poszczególnych dzia∏ów
programowych uwzgl´dniono równie˝ taksonomi´ celów poznawczych wg B. Niemierko2:

2B. Niemierko, pomiar wyników kszta∏cenia, WSiP S.A., Warszawa 1999, s. 39



DDzziiaa∏∏  pprrooggrraammoowwyy  II::  UU¸̧AAMMKKII  ZZWWYYKK¸̧EE  II  DDZZIIEESSII¢¢TTNNEE

• Wybierze ze zbioru dzielniki i wielokrotnoÊci liczb naturalnych. (B)

• Znajdzie dzielniki i wielokrotnoÊci liczb naturalnych. (B)

• Zna cechy podzielnoÊci przez: 2, 5, 10, 4, 25, 100, 3, 9. (A)

• Rozró˝nia liczby pierwsze i z∏o˝one.  (B)

• Znajdzie NWD dwóch liczb naturalnych. (B)

• Znajdzie NWW dwóch liczb naturalnych. (B)

• Rozszerza u∏amek zwyk∏y - proste przypadki. (B)

• Skróci u∏amek zwyk∏y - proste przypadki. (B)

• Sprowadzi u∏amki do wspólnego mianownika - proste przypadki. (C)

• Porówna u∏amki zwyk∏e o jednakowych mianownikach. (B)

• Doda i odejmie u∏amki zwyk∏e (w tym liczby mieszane) - proste przypadki. (B)

• Pomno˝y u∏amki zwyk∏e (w tym liczby mieszane). (B)

• Znajdzie liczb´ odwrotnà do danej. (B)

• Podzieli u∏amki zwyk∏e (w tym liczby mieszane) - proste przypadki. (B)

• Zamieni u∏amek dziesi´tny na zwyk∏y i odwrotnie - proste przyk∏ady. (B)

• Doda i odejmie sposobem pisemnym u∏amki dziesi´tne. (B)

• Pomno˝y sposobem pisemnym u∏amki dziesi´tne. (B)

• Zna kolejnoÊç wykonywania dzia∏aƒ. (A)

• Wykona dzia∏anie dwuargumentowe na u∏amkach zwyk∏ych i dziesi´tnych. (C)

• Znajdzie dzielniki i wielokrotnoÊci liczb trzycyfrowych. (C)

• Uzupe∏nia brakujàce cyfry w liczbach podzielnych przez: 2, 5, 10, 100. (B)

• Roz∏o˝y liczb´ na czynniki pierwsze. (B)
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OO pp ii ss   oo ss ii àà gg nn ii ´́ çç

Uczeƒ zna (A), rozumie (B), umie zastosowaç wiadomoÊci w sytuacjach typowych (C),
umie zastosowaç wiadomoÊci w sytuacjach problemowych (D)



• Znajdzie NWD dwóch liczb naturalnych z zastosowaniem rozk∏adania liczb 
na czynniki pierwsze. (B)

• Znajdzie NWW dwóch liczb naturalnych z zastosowaniem rozk∏adu liczb. (B)

• Uzupe∏nia brakujàcy licznik lub mianownik innej postaci danego u∏amka. (C)

• Sprowadzi proste u∏amki zwyk∏e do najmniejszego wspólnego mianownika. (C)

• Porówna u∏amki zwyk∏e o jednakowych licznikach i ró˝nych mianownikach. (B)

• Doda i odejmie u∏amki zwyk∏e (w tym liczby mieszane) - szczególne przypadki. (C)

• Pomno˝y wi´cej ni˝ dwa u∏amki zwyk∏e (w tym liczby mieszane). (C)

• W zbiorze liczb wska˝e liczby odwrotne. (B)

• Obliczy wartoÊç wyra˝enia zawierajàcego wi´cej ni˝ dwa u∏amki. (C)

• Zamieni dowolny u∏amek dziesi´tny na zwyk∏y i odwrotnie. (C)

• Doda i odejmie wi´cej ni˝ dwa u∏amki dziesi´tne. (C)

• Pomno˝y sposobem pisemnym u∏amki dziesi´tne - szczególne przypadki. (C)

• Zastosuje dzielniki i wielokrotnoÊci w typowych zadaniach. (C)

• Uzupe∏nia brakujàce cyfry w liczbach podzielnych przez: 4, 25, 3, 9. (B)

• Znajdzie NWD lub NWW trzech i wi´cej liczb naturalnych. (C)

• Sprowadzi wi´cej ni˝ dwa u∏amki zwyk∏e do wspólnego mianownika. (C)

• Dobierze najdogodniejszà metod´ porównywania u∏amków zwyk∏ych. (C)

• Doda i odejmie u∏amki zwyk∏e i liczby mieszane stosujàc kolejnoÊç wykonywania dzia∏aƒ. (C)

• Obliczy u∏amek danej liczby. (C)

• Oblicza liczb´ na podstawie jej u∏amka. (C)

• Porównuje u∏amek zwyk∏y i dziesi´tny. (C)

• Rozwiàzuje proste zadania tekstowe. (C)

• Zastosuje wiedz´ o dzielnikach i wielokrotnoÊciach liczb w zadaniach. (D)
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WYMAGANIA DLA KLASY PIERWSZEJ

OO pp ii ss   oo ss ii àà gg nn ii ´́ çç

Uczeƒ zna (A), rozumie (B), umie zastosowaç wiadomoÊci w sytuacjach typowych (C),
umie zastosowaç wiadomoÊci w sytuacjach problemowych (D)

• Formu∏uje i zastosowuje cechy podzielnoÊci przez: 6, 12, 15, 18... (D)

• Znajdzie w pami´ci NWD lub NWW liczb, które sà wielokrotnoÊciami i liczbami 
wzgl´dnie pierwszymi. (C)

• Porzàdkuje zbiory liczb zawierajàce u∏amki zwyk∏e. (C)

• Porzàdkuje zbiory liczb zawierajàce u∏amki zwyk∏e i dziesi´tne. (C)

• Rozwiàzuje zadania tekstowe z zastosowaniem obliczeƒ na u∏amkach . (C)

• Rozwiàzuje zadania z∏o˝one lub problemowe zadania tekstowe. (D)

• Rozwià˝e zadanie: np., trzej strzelcy strzelajà do celu. Pierwszy strzela co 6s , a drugi 
i trzeci co 8 i 10 sekund. Ile razy strzelcy wystrzelà jednoczeÊnie w ciàgu 15 minut? (D)

• Rozwià˝e zadania na dowodzenie podzielnoÊci liczb. (D)

• Porówna liczby w postaci pot´gi u∏amka.  (D)

• Zbuduje kwadrat magiczny z zastosowaniem u∏amków zwyk∏ych i dziesi´tnych. (D) 

• Wykonuje dzia∏ania na pot´gach.  (D)

• Oblicza pot´g´ o wyk∏adniku ujemnym.  (D)

• WyjaÊnij, kiedy nie mo˝na zamieniç u∏amka zwyk∏ego na u∏amek dziesi´tny skoƒczony.  (D)

• Oblicza wyra˝enie zawierajàce u∏amek wielopi´trowy.  (D)

DDzziiaa∏∏  pprrooggrraammoowwyy  IIII::  PPRROOCCEENNTTYY

• Zna poj´cie procentu. (A)

• Zapisze u∏amek o mianowniku 100, 25, 4  w postaci procentu. (B)

• Zapisze procent wyra˝ony liczbà ca∏kowità w postaci u∏amka. (B)

• Zacieniuje wskazany procent figury (25%, 50%). (B)

• Odczyta, jaki procent figury jest zamalowany (25%, 50%). (B)

• Zna regu∏´ obliczania procentu danej liczby. (A)

• Obliczy procent danej liczby w prostym przypadku. (C)

SSttooppiieeƒƒ,,  
ppoozziioomm

wwyymmaaggaaƒƒ

66   55   44   33   22



• Zamienia niektóre u∏amki na procenty. (C)

• Zamieni procenty na liczby - proste przypadki. (C)

• Zacieniuje wskazany procent figury (20%, 25%, 50%, 75% ). (B)

• Odczyta, jaki procent figury jest zamalowany (20%, 25%, 50%, 75% ). (B)

• Oblicza procent danej wielkoÊci. (C)

• Zna regu∏´ obliczania liczby na podstawie danego jej procentu. (A)

• Zna sposób obliczania, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba. (A)

• Zamienia ka˝dà liczb´ na procenty. (B)

• Zamieni ka˝dy procent na liczb´. (B)

• Zacieniuje dowolny procent figury. (B)

• Odczyta, jaki procent figury jest zamalowany (trudniejsze przypadki). (B)

• Rozwiàzuje typowe zadania z treÊcià dotyczàce obliczania procentu danej liczby. (C)

• Zastosuje regu∏´ obliczania liczby z danego jej procentu w zadaniach typowych. (C)

• Oblicza, jakim procentem jednej wielkoÊci jest druga wielkoÊç. (C)

• Stosuje regu∏´ obliczania procentu danej wielkoÊci w zadaniach o podwy˝szonym 
stopniu trudnoÊci. (C)

• Wykorzystuje regu∏´ obliczania liczby z danego jej procentu w zadaniach 
o podwy˝szonym stopniu trudnoÊci. (C)

• Stosuje regu∏´ obliczania jakim procentem jednej wielkoÊci jest druga wielkoÊç 
w zadaniach praktycznych. (C)

• Stosuje w sytuacjach praktycznych wzór na kapitalizacj´ odsetek. (C)

• Stosuje regu∏y podstawowych obliczeƒ procentowych w sytuacjach nietypowych 
i problemowych. (D)

• Zdobyte wiadomoÊci stosuje w praktyce np. potrafi efektywnie oszacowaç 
oprocentowania w ró˝nych bankach. (D)

• Swobodnie stosuje poj´cie promila w zadaniach praktycznych z zakresu jubilerstwa, 
ubezpieczeƒ itp. (D)

• Stosuje w sytuacjach praktycznych wzór na procent sk∏adany. (D)
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Uczeƒ zna (A), rozumie (B), umie zastosowaç wiadomoÊci w sytuacjach typowych (C),
umie zastosowaç wiadomoÊci w sytuacjach problemowych (D)
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WYMAGANIA DLA KLASY PIERWSZEJ

SSttooppiieeƒƒ,,  
ppoozziioomm

wwyymmaaggaaƒƒ

66   55   44   33   22

OO pp ii ss   oo ss ii àà gg nn ii ´́ çç

Uczeƒ zna (A), rozumie (B), umie zastosowaç wiadomoÊci w sytuacjach typowych (C),
umie zastosowaç wiadomoÊci w sytuacjach problemowych (D)

DDzziiaa∏∏  pprrooggrraammoowwyy    IIIIII::  LLIICCZZBBYY  WWYYMMIIEERRNNEE

• Wie, co to jest liczba ujemna. Zaznacza na osi liczby ca∏kowite. (A, B)

• Znajduje liczb´ przeciwnà do danej. Rozumie poj´cie odleg∏oÊci na osi. (B)

• Porównuje dwie liczby ca∏kowite. (B)

• Dodaje i odejmuje liczby ca∏kowite. (B)

• Mno˝y i dzieli w zbiorze liczb ca∏kowitych. (B)

• Zna kolejnoÊç wykonywania dzia∏aƒ. (A)

• Oblicza wartoÊç prostego wyra˝enia arytmetycznego w zbiorze liczb ca∏kowitych. (C)

• Zapisuje iloczyn jednakowych czynników w postaci pot´gi  i odwrotnie. (B)

• Oblicza pierwiastki II i III stopnia liczb naturalnych. (C)

• Wykorzystuje kalkulator do szukania rozwini´ç dziesi´tnych liczb niewymiernych. (C)

• Zaznacza na osi liczby wymierne, gdy ma odpowiednio dostosowanà jednostk´. (C)

• Oblicza wartoÊç bezwzgl´dnà liczb wymiernych. (C)

• Porównuje u∏amki o ró˝nych mianownikach. (C)

• Mno˝y i dzieli w zbiorze liczb wymiernych - proste przyk∏ady. (C)

• Oblicza proste wyra˝enia arytmetyczne w zbiorze liczb wymiernych 
z uwzgl´dnieniem kolejnoÊci dzia∏aƒ. (C)

• Oblicza proste pot´gi o wyk∏adniku naturalnym. (C)

• Oblicza pierwiastki II i III stopnia liczb wymiernych. (C)

• Rozró˝nia liczby wymierne od niewymiernych. Zaokràgla liczby niewymierne. (B,C)

• Samodzielnie ustala jednostk´, by zaznaczyç podane liczby wymierne na osi liczbowej. (D)

• Rozwiàzuje proste równania z wartoÊcià bezwzgl´dnà. (C)

• Porównuje liczby wymierne dowolnà metodà. (B)

• Dodaje i odejmuje liczby wymierne. Rozwiàzuje proste zadania tekstowe. (C)



• Mno˝y i dzieli w zbiorze liczb wymiernych. Rozwiàzuje proste zadania tekstowe. (C)

• Oblicza wartoÊç wyra˝enia arytmetycznego z wykorzystaniem pot´g i pierwiastków. (C)

• Szuka przybli˝eƒ z nadmiarem i niedomiarem. (C)

• Rozwiàzuje proste nierównoÊci z wartoÊcià bezwzgl´dnà. (C)

• Oblicza wartoÊci wyra˝eƒ arytmetycznych o podwy˝szonym stopniu trudnoÊci  
z ∏àcznym wykorzystaniem wszystkich dzia∏aƒ matematycznych i  procentowych. (D)

• Rozwiàzuje zadania tekstowe, które sprowadzajà si´ do obliczenia wyra˝enia 
arytmetycznego. (C)

• Na przyk∏ad udowodni, ˝e liczba o rozwini´ciu dziesi´tnym okresowym, 
nieskoƒczonym jest liczbà wymiernà. (D)

• Rozwiàzuje problemowe zadania tekstowe np. z teorii liczb. (D)

• Rozwiàzuje równania i nierównoÊci z wartoÊcià bezwzgl´dnà . (D)

DDzziiaa∏∏  pprrooggrraammoowwyy    IIVV::  WWYYRRAA˚̊EENNIIAA  AALLGGEEBBRRAAIICCZZNNEE

• Wskazuje zmienne w wyra˝eniu algebraicznym. (B)

• Zapisuje iloczyn algebraiczny. (B)

• Zapisuje sum´ algebraicznà z podanych wyrazów. (B)

• Wypisuje wspó∏czynniki liczbowe wyrazów sumy algebraicznej. (B)

• Wybiera jednomiany podobne. (B)

• Redukuje wyrazy podobne o wspó∏czynnikach ca∏kowitych. (B)

• Mno˝y sum´ algebraicznà przez liczb´ naturalnà. (B)

• Nazywa cztery podstawowe wyra˝enia algebraiczne (suma, ró˝nica, iloczyn, iloraz). (B)

• Oblicza wartoÊci liczbowe najprostszych wyra˝eƒ algebraicznych w zbiorze liczb 
ca∏kowitych. (C)

• Zapisuje proste wyra˝enia algebraiczne. (B)

• Redukuje wyrazy podobne o wspó∏czynnikach wymiernych. (B)

• Oblicza wartoÊci liczbowe podstawowych wyra˝eƒ algebraicznych w zbiorze liczb 
wymiernych. (C)
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• Dodaje i odejmuje sumy algebraiczne. (B)

• Mno˝y sum´ algebraicznà przez liczb´ ca∏kowità. (C)

• Wskazuje wspólny czynnik wÊród wyrazów sumy. (B)

• Zapisuje i nazywa wyra˝enie algebraiczne z kilkoma dzia∏aniami matematycznymi.  (C)

• Mno˝y sum´ algebraicznà przez liczb´ wymiernà. (B)

• Wy∏àcza wspólny czynnik przed nawias. (B)

• Oblicza wartoÊç liczbowà wyra˝enia algebraicznego w zbiorze liczb wymiernych.    (C)

• Uk∏ada wyra˝enie algebraiczne do reprezentacji graficznej, rysunkowej i odwrotnie. (C)

• Rozwiàzuje zadanie tekstowe prowadzàce do u∏o˝enia prostego wyra˝enia algebraicznego. (C)

• Uk∏ada wyra˝enia algebraiczne do treÊci zadaƒ np. zapisuje liczby 2 i 3-cyfrowe 
o podanych w∏asnoÊciach. (C)

• Przekszta∏ca wyra˝enie algebraiczne ze wzgl´du na wskazanà zmiennà. (C)

• Oblicza wartoÊç liczbowà z∏o˝onych wyra˝eƒ algebraicznych w zbiorze liczb 
wymiernych z uwzgl´dnieniem obliczeƒ procentowych. (C)

• Rozwiàzuje zadania tekstowe zwiàzane z przekszta∏caniem wzorów 
np. z fizyki, chemii. (C lub D)

• Buduje wyra˝enia algebraiczne b´dàce uogólnieniem pewnego cyklu  np. czynnoÊci. (D)

• Rozwiàzuje zadania problemy zwiàzane z uk∏adaniem wyra˝eƒ algebraicznych
i obliczaniem ich wartoÊci. (D)

DDzziiaa∏∏  pprrooggrraammoowwyy  VV::  RRÓÓWWNNAANNIIAA  II  NNIIEERRÓÓWWNNOOÂÂCCII

• Poda przyk∏ady równaƒ. (B)

• Sprawdzi, czy dana liczba ca∏kowita jest pierwiastkiem równania. (B)

• Wska˝e wielkoÊci o ileÊ wi´ksze (mniejsze) i ileÊ razy wi´ksze (mniejsze). (C)

• Rozwià˝e proste zadanie tekstowe na porównanie ró˝nicowe lub ilorazowe o treÊci 
osadzonej w praktyce ˝yciowej. (C)

• Wska˝e kilka liczb spe∏niajàcych danà nierównoÊç. (B)

• Sprawdzi, czy dana liczba ca∏kowita spe∏nia nierównoÊç.  (B)



• Rozumie znaczenie znaków ≤ , ≥ ,>, <, =.  (B)

• Rozwià˝e proste równanie i nierównoÊç, w których po prawej i lewej stronie wyst´pujà 
sumy algebraiczne. (C)

• Wyliczy stosunek dwóch wielkoÊci wyra˝onych tà samà jednostkà. (C)

• Sprawdzi prawdziwoÊç prostej proporcji. (C)

• Zna ogólnà postaç wielkoÊci wprost proporcjonalnych. (A)

• Wska˝e prawid∏owy wykres wielkoÊci wprost proporcjonalnych. (B)

• Wype∏ni tabel´ zmiennoÊci wielkoÊci wprost proporcjonalnych przy danym wzorze.  (C)

• Sprawdzi, czy dana liczba wymierna jest pierwiastkiem równania. (B)

• Rozwià˝e równanie I stopnia z jednà niewiadomà, zawierajàce nawiasy okràg∏e.      (C)

• Opisze przedstawionà graficznie sytuacj´ za pomocà równania. (C) 

• Rozwià˝e proste zadanie tekstowe na porównanie ró˝nicowe lub ilorazowe  
z uwzgl´dnieniem wzorów na pola i obwody figur p∏askich. (C)

• Sprawdzi, czy dana liczba wymierna spe∏nia nierównoÊç. (B)

• Rozwià˝e nierównoÊç zawierajàcà nawiasy okràg∏e. (C)

• Przedstawi graficznie rozwiàzanie nierównoÊci na osi liczbowej. (B)

• Wyliczy stosunek danych wielkoÊci wyra˝onych ró˝nà jednostkà. (C)

• Zna definicj´ proporcji i poj´cia z nià zwiàzane. (A)

• Rozwià˝e proste równanie w postaci proporcji. (C)

• Zna postaç ogólnà wielkoÊci odwrotnie proporcjonalnych. (A)

• Wska˝e wielkoÊci wprost proporcjonalne w sytuacjach realistycznych. (B)

• Wska˝e prawid∏owy wykres wielkoÊci odwrotnie proporcjonalnych. (B)

• Wykona tabel´ zmiennoÊci wielkoÊci odwrotnie proporcjonalnych. (C)

• Rozwià˝e z∏o˝one równanie i nierównoÊç I stopnia z jednà niewiadomà. (C)

• Narysuje w uk∏adzie wspó∏rz´dnych zbiór punktów spe∏niajàcych równanie y = a.     (C)
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umie zastosowaç wiadomoÊci w sytuacjach problemowych (D)

• Przekszta∏ca wzory z ró˝nych dyscyplin naukowych. (C)

• Zna etapy rozwiàzania zadania prowadzàcego do równania. (A)

• Dokonuje analizy typowych zadaƒ tekstowych. (C)

• Rozwiàzuje typowe zadania tekstowe z uwzgl´dnieniem obliczeƒ procentowych.      (C)

• Rozwià˝e proste zadanie tekstowe z zastosowaniem nierównoÊci. (C)

• Rozwià˝e równanie w postaci proporcji, zawierajàcej np. nawiasy. (C)

• Rozwià˝e typowe zadanie tekstowe dotyczàce wielkoÊci proporcjonalnych 
lub odwrotnie proporcjonalnych. (C)

• Wykona wykres wielkoÊci wprost proporcjonalnych. (C)

• Obliczy niewiadome w tabelce zmiennoÊci wielkoÊci wprost lub odwrotnie
proporcjonalnych. (C)

• Wyka˝e, ˝e dane wielkoÊci sà wprost proporcjonalne. (D)

• Rozwià˝e równanie typu y2 = a.    (C)

• Analizuje i rozwiàzuje zadanie z∏o˝one, nietypowe. (D)

• Podejmuje rozwiàzywanie problemów. (D)

• Wykona wykres wielkoÊci odwrotnie proporcjonalnych. (C)

• Rozwià˝e równanie np. z dwiema niewiadomymi lub kwadratowe. (D)

• Rozwiàzuje zadania-problemy.

DDzziiaa∏∏  pprrooggrraammoowwyy  VVII::  FFUUNNKKCCJJEE

• Odczytuje i wskazuje punkty o danych wspó∏rz´dnych w uk∏adzie wspó∏rz´dnych.    (B)

• Wskazuje graf ilustrujàcy funkcj´. (B)

• Oblicza wartoÊç funkcji dla danego argumentu. (B)

• Wskazuje rysunek prawid∏owo ilustrujàcy wykres funkcji typu y = ax. (B)

• Rysuje wykres funkcji typu y = ax. (C)



• Sprawdza, czy dany punkt nale˝y do przedstawionego na rysunku wykresu funkcji.  (C)

• Rysuje punkt o danych wspó∏rz´dnych. (B)

• Zna poj´cia: funkcja, argument, przeciwdziedzina, zbiór wartoÊci funkcji, dziedzina funkcji. (A)

• Przedstawia funkcj´ ró˝nymi sposobami. (C)

• Wykonuje wykres funkcji na podstawie jej opisu. (C)

• Odczytuje z wykresu wartoÊç funkcji dla danego argumentu. (B)

• Zna w∏asnoÊci funkcji typu y = ax. (A)

• Sprawdza algebraicznie, czy dany punkt nale˝y do wykresu funkcji wyra˝onej wzorem. (C)

• Zaznacza w uk∏adzie wspó∏rz´dnych punkt spe∏niajàcy okreÊlone warunki. (C)

• Oblicza pola figur o wierzcho∏kach w danych punktach. (C)

• Zauwa˝a w∏asnoÊci punktów z danej çwiartki uk∏adu wspó∏rz´dnych. (B)

• Wykonuje wykresy funkcji liniowej okreÊlonej na ró˝nych zbiorach liczb. (C)

• Odczytuje, dla jakich argumentów wartoÊci funkcji sà dodatnie lub ujemne. (B)

• Wyznacza wzór funkcji, której wykres funkcji przechodzi przez dany punkt. (C)

• Zna zale˝noÊç kàta nachylenia wykresu do osi x   a wspó∏czynnikiem kierunkowym. (B)

• OkreÊla dziedzin´ funkcji na podstawie jej wykresu. (B)

• Podaje wzór funkcji przedstawionej tabelkà. (C)

• Zauwa˝a w∏asnoÊci wspó∏rz´dnych punktów symetrycznych. (B)

• Rysuje wykres funkcji symetrycznej do danej. (C)

• Opisuje s∏ownie funkcj´ przedstawionà graficznie. (D)

• Wykonuje wykres np. funkcji z bezwzgl´dnà wartoÊcià. (D)

• Na podstawie wzoru funkcji okreÊla wzór funkcji np. symetrycznej do niej. (D)
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umie zastosowaç wiadomoÊci w sytuacjach problemowych (D)

DDzziiaa∏∏  pprrooggrraammoowwyy  VVIIII::  EELLEEMMEENNTTYY  SSTTAATTYYSSTTYYKKII  OOPPIISSOOWWEEJJ

• Zbiera dane ze wskazanych êróde∏. (B)

• Segreguje gotowe dane. (B)

• Zapisuje dane w tabeli lub w postaci diagramu s∏upkowego. (C)

• Odczytuje dane z tabel, diagramów i wykresów liniowych, ilustrujàcych wyniki 
prostych analiz. (C)

• Zbiera samodzielnie dane. (C)

• Odpowie na proste pytania zwiàzane z analizà danych przedstawionych w ró˝ny sposób. (C)

• Znajduje ró˝ne êród∏a informacji. (C)

• Opracowuje narz´dzie zbierania informacji. (C)

• Przedstawia zebrane dane na diagramach i wykresach. (C)

• Interpretuje wyniki przedstawione w ró˝ny sposób. (C)

• Formu∏uje sytuacj´ problemowà  i okreÊla cel badania statystycznego. (D)

• Zadaje pytania do gotowych diagramów i wykresów. (D)

• Wykona np. statystyczne zadanie projektowe lub badawcze (sformu∏uje problem, 
pytania poÊrednie, hipotezy, zaplanuje przebieg badania, stworzy narz´dzia badaƒ, 
zbierze i zapisze dane, uporzàdkuje je, przedstawi graficznie, zinterpretuje, wyciàgnie
wnioski, postawi tez´). (D)

DDzziiaa∏∏  pprrooggrraammoowwyy    VVIIIIII  ::  FFIIGGUURRYY  PP¸̧AASSKKIIEE

• Rozumie podstawowe poj´cia geometrii. (B)

• Mierzy i odmierza odcinki. (C)

• Rozró˝nia rodzaje kàtów. (C)

• Mierzy i odmierza kàty ostre. (C)

• Rozró˝nia i nazywa trójkàty ze wzgl´du na boki i kàty. (B)

• Zna sum´ miar kàtów wewn´trznych trójkàta. (A)



• Rozró˝nia czworokàty na podstawie boków i kàtów. (B)

• Rozpoznaje wielokàty. (B)

• Rozró˝nia okràg, ko∏o, promieƒ, Êrednic´, ci´ciw´. Rysuje okràg o podanym promieniu. (B, C)

• Wie, co to sà figury przystajàce. (A)

• Rysuje proste oraz odcinki prostopad∏e i równoleg∏e. (C)

• Mierzy i odmierza kàty rozwarte. (C)

• Rozró˝nia kàt zewn´trzny i wewn´trzny. Nazywa boki trójkàta prostokàtnego. 
Mierzy kàty wewn´trzne w trójkàcie. (B,C)

• Zna podstawowe w∏asnoÊci czworokàtów. Zna sum´ miar kàtów w czworokàtach. (A)

• Zna definicje wielokàtów foremnych.  (A)

• Rysuje okràg o podanej Êrednicy. Formu∏uje poj´cia: promienia, Êrednicy, ci´ciwy.

• Symbolicznie zapisuje figury przystajàce. (C)

• Rysuje figury w skali. (C)

• Rozró˝nia kàty: wierzcho∏kowe, przyleg∏e naprzeciwleg∏e i odpowiadajàce; 
kàt wkl´s∏y i wypuk∏y. (B)

• Bada mo˝liwoÊç budowania trójkàtów na podstawie podanych kàtów. (D)

• Rozwiàzuje zadania z wykorzystaniem w∏asnoÊci czworokàtów.  (C)

• Oblicza kàty wewn´trzne wielokàtów. Rysuje mozaiki o prostych kszta∏tach. (C)

• Zna poj´cia: odcinka i wycinka. Formu∏uje poj´cia ko∏a i okr´gu. (A)

• Zna w∏asnoÊci trójkàtów przystajàcych. (A)

• Rozwiàzuje zadania o podwy˝szonym stopniu trudnoÊci, dotyczàce ró˝nego po∏o˝enia 
prostych i punktów na p∏aszczyênie. (D)

• Rozwiàzuje zadania dotyczàce szukania miar kàtów w ró˝nych sytuacjach. (D)

• Rozwiàzuje zadania z∏o˝one z wykorzystaniem w∏asnoÊci wielokàtów. (D)

• Rozwiàzuje zadania dotyczàce odcinka i wycinka. (D)
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• Rozwiàzuje zadania z wykorzystaniem w∏asnoÊci figur przystajàcych. (D)

• Rozwiàzuje trudne zadania tekstowe z zakresu figur geometrycznych. (D)

DDzziiaa∏∏  pprrooggrraammoowwyy  IIXX::  PPOOLLAA  FFIIGGUURR  PP¸̧AASSKKIICCHH

• Zna podstawowe jednostki pola powierzchni. (A)

• Oblicza pole liczàc kwadraty jednostkowe. (C)

• Rysuje wysokoÊci w trójkàcie. (C)

• Zna wzór na obwód trójkàta. (A)

• Zna wzory na obwody czworokàtów. (A)

• Zna wzór na pole trójkàta, kwadratu, prostokàta, równoleg∏oboku, trapezu. (A)

• Zna wzór na pole i obwód ko∏a. (A)

• Oblicza proste zadania na obwód i pole trójkàta w sytuacjach typowych. (C)

• Oblicza proste zadania na obwody i pola czworokàtów w sytuacjach typowych. (C)

• Zna przybli˝onà wartoÊç liczby π≈3,14. (A)

• Zna wzór na pole rombu, gdy dane sà jego przekàtne. (A)

• Rozwiàzuje ró˝ne zadania z wykorzystaniem poznanych wzorów na pola i obwody 
figur p∏askich. (C)

• Wie, co to jest wycinek i odcinek ko∏a. (A)

• Oblicza pole ko∏a, gdy zna jego obwód i odwrotnie. (D)

• Rozwiàzuje zadania dotyczàce pól i obwodów o podwy˝szonym stopniu trudnoÊci. (C)

• Stosuje poznane wzory w sytuacjach nietypowych. (D)

• Rozwiàzuje trudne zadania z wykorzystaniem w∏asnoÊci figur p∏askich. (D)



DDzziiaa∏∏  pprrooggrraammoowwyy  XX::  PPOODDSSTTAAWWOOWWEE  KKOONNSSTTRRUUKKCCJJEE  GGEEOOMMEETTRRYYCCZZNNEE

• Przenosi, dodaje, odejmuje odcinki. (B)

• Przenosi dodaje i odejmuje kàty ostre. (B)

• Konstruuje trójkàt ostrokàtny z trzech danych odcinków. (C)

• Konstruuje trójkàt ostrokàtny z dwóch odcinków i kàta zawartego mi´dzy nimi. (C)

• Konstruuje trójkàt ostrokàtny z odcinka i dwóch kàtów do niego przyleg∏ych. (C)

• Rozumie poj´cie symetralnej odcinka i potrafi jà skonstruowaç. (B)

• Rozumie poj´cie dwusiecznej kàta i potrafi jà skonstruowaç. (B)

• Rozumie poj´cie prostych prostopad∏ych i potrafi je skonstruowaç. (B)

• Rozumie poj´cie prostych równoleg∏ych i potrafi je skonstruowaç. (B)

• Konstruuje prostokàt i kwadrat o podanych bokach. (C)

• Wykonuje konstrukcje typu: 2a - b, gdzie a i b sà d∏ugoÊciami odcinków. (C)

• Dodaje i odejmuje kàty w ró˝nych kierunkach. (C)

• Zna warunek konieczny do zbudowania trójkàta. (A)

• Konstruuje ró˝ne trójkàty z trzech danych  odcinków. (C)

• Konstruuje ró˝ne trójkàty z dwóch odcinków i danego kàta le˝àcego mi´dzy nimi.    (C)

• Konstruuje ró˝ne trójkàty z odcinka i dwóch kàtów do niego przyleg∏ych. (C)

• Dzieli odcinek na 2n równych cz´Êci. (C)

• Dzieli kàt na 2n przystajàcych cz´Êci. (C)

• Konstruuje kàt 450. (C) 

• Konstruuje prostà prostopad∏à do danej, przechodzàcà przez dany punkt na prostej 
oraz poza prostà. (B)

• Konstruuje dwie proste równoleg∏e. (B)

• Konstruuje równoleg∏oboki i romby. (C)
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• Wykazuje ∏àcznoÊç i przemiennoÊç dodawanych odcinków i kàtów. (C)

• Zna I cech´ przystawania trójkàtów i rozwiàzuje proste zadania konstrukcyjne. (C)

• Zna II cech´ przystawania trójkàtów i rozwiàzuje proste zadania konstrukcyjne. (C)

• Zna III cech´ przystawania trójkàtów i rozwiàzuje proste zadania konstrukcyjne. (C)

• Zna w∏asnoÊci symetralnej. (A)

• Zna w∏asnoÊci dwusiecznej. (A)

• Konstruuje kàty 600 i 300. (C)

• Konstruuje wysokoÊci trójkàta. (C)

• Zna pewnik Euklidesa. (A)

• Konstruuje proste równoleg∏e o zadanej odleg∏oÊci. (C)

• Konstruuje trapezy. (C)

• Proponuje treÊç zadania do podanego rysunku. (D)

• Rozwiàzuje z∏o˝one zadania konstrukcyjne. (D)

• Przeprowadza analiz´ liczby rozwiàzaƒ zadania konstrukcyjnego. (D)

• Stosuje w∏asnoÊci symetralnej w zadaniach. (C)

• Stosuje w∏asnoÊci dwusiecznej w zadaniach. (C)

• Znajduje Êrodek okr´gu. (C)

• Rozwiàzuje zadania z∏o˝one dotyczàce prostych prostopad∏ych. (C)

• Rozwiàzuje zadania z∏o˝one dotyczàce prostych równoleg∏ych. (C)

• Konstruuje wielokàty foremne. (C)

• Rozwià˝e zadania konstrukcyjne np. :  
» Dany jest odcinek a. Zbuduj trójkàt równoboczny o obwodzie równym d∏ugoÊci tego odcinka.
» Zbuduj trójkàt majàc dane: bok a, kàt & przeciwleg∏y temu bokowi i h odpowiadajàca 

jednemu z pozosta∏ych boków. 
» Dane sà dwie proste równoleg∏e. Zbuduj okràg styczny do tych prostych. 



» Skonstruuj kàt 67030’.
» Wyznacz konstrukcyjnie równoleg∏obok, gdy dane sà dwa boki i wysokoÊç. 
» Zbuduj trapez, majàc dane cztery jego boki. Zbadaj liczb´ rozwiàzaƒ.

DDzziiaa∏∏  pprrooggrraammoowwyy    XXII  ::  TTWWIIEERRDDZZEENNIIEE  PPIITTAAGGOORRAASSAA

• Zna poj´cie trójkàta prostokàtnego. (A)

• Ze zbioru trójkàtów wybierze trójkàty prostokàtne. (B)

• W zbiorze trójkàtów prostokàtnych o ró˝nym po∏o˝eniu na p∏aszczyênie wska˝e 
w ka˝dym trójkàcie przyprostokàtne i przeciwprostokàtnà. (B)

• Pami´ta twierdzenie Pitagorasa. (A)

• Zapisze symbolicznie tez´ twierdzenia Pitagorasa. (A)

• Obliczy d∏ugoÊç przeciwprostokàtnej, gdy dane sà d∏ugoÊci przyprostokàtnych 
(liczby naturalne). (C)

• Wska˝e trójkàty prostokàtne w wielokàtach (podzia∏ wielokàta). (B)

• Umie skonstruowaç trójkàt prostokàtny majàc d∏ugoÊç przyprostokàtnych. (C)

• Wyodr´bni za∏o˝enie i tez´ w twierdzeniach. (B)

• Poda symbolicznie tez´ twierdzenia odwrotnego do twierdzenia Pitagorasa. (B)

• Obliczy d∏ugoÊç dowolnego boku trójkàta prostokàtnego znajàc dwie pozosta∏e d∏ugoÊci. (C)

• Podzieli dowolny wielokàt na trójkàty prostokàtne. (C)

• W uk∏adzie wspó∏rz´dnych dobierze tak trzeci wierzcho∏ek, aby otrzymaç trójkàt 
prostokàtny. (C)

• Uzasadni graficznie  twierdzenie Pitagorasa. (D)

• Obliczy wysokoÊç w dowolnym trójkàcie prostokàtnym. (C)

• Rysuje trójkàt prostokàtny majàc d∏ugoÊç przeciwprostokàtnej i jednej przyprostokàtnej. (C)

• Sprawdza algebraicznie, czy trójkàt jest prostokàtny. (C)

• Zastosuje twierdzenie Pitagorasa w zadaniach dotyczàcych czworokàtów. (C)

• Konstruuje odcinek a√b. (D)

20

WYMAGANIA DLA KLASY PIERWSZEJ

SSttooppiieeƒƒ,,  
ppoozziioomm

wwyymmaaggaaƒƒ

66   55   44   33   22

OO pp ii ss   oo ss ii àà gg nn ii ´́ çç

Uczeƒ zna (A), rozumie (B), umie zastosowaç wiadomoÊci w sytuacjach typowych (C),
umie zastosowaç wiadomoÊci w sytuacjach problemowych (D)



21

WYMAGANIA DLA KLASY PIERWSZEJ

SSttooppiieeƒƒ,,  
ppoozziioomm

wwyymmaaggaaƒƒ

66   55   44   33   22

OO pp ii ss   oo ss ii àà gg nn ii ´́ çç

Uczeƒ zna (A), rozumie (B), umie zastosowaç wiadomoÊci w sytuacjach typowych (C),
umie zastosowaç wiadomoÊci w sytuacjach problemowych (D)

• Wykorzystuje twierdzenie Pitagorasa i twierdzenie odwrotne do niego w ró˝nych 
zadaniach. (D)

DDzziiaa∏∏  pprrooggrraammoowwyy  XXIIII::  FFIIGGUURRYY  PPRRZZEESSTTRRZZEENNNNEE

• Zna podstawowe jednostki obj´toÊci. (A)

• Wskazuje wÊród wieloÊcianów, graniastos∏upy lub ostros∏upy. (B)

• Wskazuje wÊród graniastos∏upów prostopad∏oÊcian. (B)

• Wskazuje na modelu kraw´dzie, wierzcho∏ki i Êciany graniastos∏upa lub ostros∏upa. (B)

• Rysuje siatk´ prostopad∏oÊcianu (szeÊcianu). (C)

• Pami´ta wzory na pole powierzchni i obj´toÊç prostopad∏oÊcianu (szeÊcianu). (A) 

• Oblicza pole powierzchni szeÊcianu, prostopad∏oÊcianu. (C)

• Oblicza obj´toÊç szeÊcianu i prostopad∏oÊcianu. (C)

• Rysuje siatk´ graniastos∏upa w skali. (C)

• Rysuje siatk´ ostros∏upa prawid∏owego w skali. (C)

• Oblicza pole powierzchni dowolnego graniastos∏upa prawid∏owego. (C 

• Oblicza obj´toÊç dowolnego graniastos∏upa prawid∏owego. (C)

• Zdefiniuje graniastos∏up i ostros∏up prawid∏owy. (A)

• Narysuje siatk´ dowolnego graniastos∏upa i ostros∏upa. (C)

• Dokona zamiany jednostek pola powierzchni i obj´toÊci. (C)

• Rozwià˝e zadanie wymagajàce przekszta∏cania wzorów na pole powierzchni
lub obj´toÊç graniastos∏upa. (C)

• Rozwià˝e zadanie wymagajàce przekszta∏cania wzoru na pole powierzchni ostros∏upa. (C)

• Oblicza pole powierzchni graniastos∏upa lub ostros∏upa z zastosowaniem twierdzenia 
Pitagorasa. (C)

• Wyprowadza wzory na pola powierzchni i obj´toÊci graniastos∏upów i ostros∏upów.  (D)

• Rozwià˝e zadania na obliczanie pól i obj´toÊci graniastos∏upów i ostros∏upów dotyczàcych
sytuacji nietypowej. (D)



DDzziiaa∏∏  pprrooggrraammoowwyy  II::  PPOOTT¢¢GGII  II  PPIIEERRWWIIAASSTTKKII

• Wskazuje podstaw´ i wyk∏adnik pot´gi. (A)

• Wyszukuje pot´gi o tym samym wyk∏adniku lub podstawie. (A)

• Oblicza w pami´ci pot´g´ o wyk∏adniku naturalnym - pot´gi liczb ca∏kowitych
i prostych u∏amków. (C)

• Oblicza wartoÊç dwuargumentowego wyra˝enia arytmetycznego zawierajàcego pot´gi 
o wyk∏adniku naturalnym. (C)

• Rozumie regu∏´ mno˝enia lub dzielenia pot´g o tym samym wyk∏adniku. (B)

• Rozumie regu∏´ mno˝enia lub dzielenia pot´g o tej samej podstawie. (B) 

• Rozumie regu∏´ pot´gowania pot´gi. (B)

• Przedstawia iloczyn pot´g o wyk∏adniku naturalnym w postaci pot´gi. (C)

• Przedstawia iloraz pot´g o wyk∏adniku naturalnym w postaci pot´gi. (C)

• Przedstawia pot´g´ pot´gi za pomocà pot´gi. (C)

• Wyra˝a podstawowe jednostki d∏ugoÊci w postaci pot´gi liczby 10. (C)

• Przekszta∏ca proste wyra˝enia algebraiczne np. z jednà zmiennà z zastosowaniem 
pot´gowania. (C)

• Oblicza pierwiastek - proste przypadki. (C)

• Podnosi do pot´gi pierwiastek tego samego stopnia co wyk∏adnik pot´gi. (C)

• Wykorzystuje kalkulator do pot´gowania i pierwiastkowania. (C)

• Oblicza pot´g´ i pierwiastek dowolnej liczby wymiernej. (B)

• Oblicza d∏ugoÊç przekàtnej kwadratu przy danym jego polu. (C)

• Oblicza wartoÊç dowolnego wyra˝enia zawierajàcego pot´gi i pierwiastki. (C)

• Opisuje s∏ownie twierdzenia dotyczàce mno˝enia, dzielenia i pot´gowania pot´g  
i pierwiastków majàc wzory. (B)

• Przedstawia pot´g´ w postaci iloczynu pot´g lub ilorazu pot´g lub w postaci pot´gi. (C)

• Stosuje twierdzenia o pot´gowaniu do obliczania wartoÊci wyra˝eƒ. (C)

• Wy∏àcza czynnik przed znak pierwiastka. (C)
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• Usuwa niewymiernoÊç z mianownika - proste przypadki.  (C)

• Oblicza pierwiastek z iloczynu i ilorazu. (C)

• Mno˝y lub dzieli pierwiastki tego samego stopnia. (C)

• Oblicza d∏ugoÊç kraw´dzi szeÊcianu przy danej jego obj´toÊci. (C)

• Podaje definicj´ pot´gi i pierwiastka. (A)

• Podczas obliczania wartoÊci wyra˝eƒ stosuje ∏àcznie wszystkie twierdzenia dotyczàce 
pot´gowania i pierwiastkowania. (C)

• Szacuje wartoÊç pierwiastka lub pot´gi. (C)

• Uporzàdkuje w ciàg np. rosnàcy, zbiór pot´g lub pierwiastków. (D)

• Porównuje pot´gi lub pierwiastki. (D)

• Podczas obliczania wartoÊci rozbudowanych wyra˝eƒ stosuje ∏àcznie wszystkie 
twierdzenia dotyczàce pot´gowania i pierwiastkowania. (D)

• Oblicza pot´g´ o wyk∏adniku ca∏kowitym. (C)

• Stosuje pot´gi do opisywania bardzo du˝ych lub ma∏ych wielkoÊci. (D)

• Rozwiàzuje zadania tekstowe bazujàce na zdobytej wczeÊniej wiedzy z zastosowaniem 
pot´g i pierwiastków. (C) 

• Zna wszystkie wzory z dzia∏u Pot´gi i opisuj´ je poprawnym j´zykiem matematycznym. (B)

• Przedstawia graficznie pierwiastki liczb naturalnych. (C)

• Rozwiàzuje zadania problemowe np. dotyczàce znajdowania ostatniej cyfry liczby 
przedstawionej w postaci pot´gi. (D)

DDzziiaa∏∏  pprrooggrraammoowwyy  IIII::  RRAACCHHUUNNEEKK  AALLGGEEBBRRAAIICCZZNNYY

• Nazywa wyra˝enia algebraiczne - proste przypadki. (A)

• Wyszukuje jednomiany. (A)

• Oblicza wartoÊç liczbowà wyra˝eƒ algebraicznych - proste przypadki. (C)

• Zapisuje wyra˝enia algebraiczne - proste przypadki. (A)

• Rozró˝nia wyrazy podobne. (B)



• Wskazuje wyrazy sumy algebraicznej. (A)

• Mno˝y jednomian przez sum´ algebraicznà - proste przypadki. (C)

• Zna wzory skróconego mno˝enia. (A)

• Wskazuje liczby niewymierne. (B)

• Redukuje wyrazy podobne w sytuacjach typowych. (C) 

• Mno˝y sumy algebraiczne przez siebie - proste przypadki. (C)

• Stosuje wzory skróconego mno˝enia w sytuacjach typowych. (C)

• Rozk∏ada sum´ algebraicznà na czynniki, wyciàgajàc wspólny czynnik przed nawias. (B)

• Doprowadza do najprostszej postaci z∏o˝one wyra˝enia algebraiczne. (D)

• Usuwa niewymiernoÊç z mianownika. (D)

• Stosuje metod´ grupowania wyrazów i przekszta∏cania sumy na iloczyn  
z wykorzystaniem wzorów skróconego mno˝enia. (C)

• Oblicza wartoÊci liczbowe z zastosowaniem wzorów skróconego mno˝enia 
w rozbudowanych wyra˝eniach algebraicznych. (D)

• Potrafi dobraç metod´ i zastosowaç jà podczas przedstawiania sumy algebraicznej 
w postaci iloczynowej. (D)

• Rozwiàzuje problemowe zadania tekstowe z wykorzystaniem wyra˝eƒ algebraicznych. (D)

• Rozwiàzuje zadania problemowe z podzielnoÊci liczb. (D)

DDzziiaa∏∏  pprrooggrraammoowwyy  IIIIII  ::  RRÓÓWWNNAANNIIAA  II  NNIIEERRÓÓWWNNOOÂÂCCII

• Zna poj´cia: niewiadoma, równanie, nierównoÊç. (A)

• Zdefiniuje poj´cie równania i nierównoÊci I stopnia z jednà niewiadomà. (A)

• Poda przyk∏ady równaƒ i nierównoÊci I stopnia z jednà niewiadomà. (A)

• Rozumie poj´cia: rozwiàzanie równania, rozwiàzanie nierównoÊci. (B)

• Rozwiàzuje równania i nierównoÊci I stopnia z jednà niewiadomà - proste przypadki. (C)

• Potrafi sprawdziç, czy dana liczba jest rozwiàzaniem równania, nierównoÊci I stopnia 
z jednà niewiadomà. (C)
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• Uk∏ada równanie do zadania tekstowego - proste przypadki. (C)

• Definiuje poj´cia: równania równowa˝ne, nierównoÊci równowa˝ne. (A)

• Rozwiàzuje równania i nierównoÊci I stopnia z jednà niewiadomà zawierajàce nawiasy 
okràg∏e. (C)

• Uk∏ada równanie lub nierównoÊç do typowego zadania tekstowego. (C)

• Zmienia znak nierównoÊci przy mno˝eniu lub dzieleniu obu stron przez liczbà ujemnà. (C)

• Interpretuje zbiór rozwiàzaƒ nierównoÊci na osi liczbowej. (C)

• Sprawdza poprawnoÊç otrzymanego rozwiàzania. (C)

• Zna w∏asnoÊci proporcji. (A)

• Oblicza równania w postaci proporcji - proste przypadki. (C)

• Rozwiàzuje równania i nierównoÊci z zastosowaniem mno˝enia sum algebraicznych. (C)

• Zna algorytm rozwiàzywania równaƒ i nierównoÊci I stopnia z jednà niewiadomà. (A)

• Rozró˝nia równania i nierównoÊci równowa˝ne. (B)

• Rozwiàzuje równania i nierównoÊci I stopnia z jednà niewiadomà zawierajàce nawiasy 
kwadratowe i wspó∏czynniki u∏amkowe. (C)

• Potrafi u∏o˝yç równanie i nierównoÊç do bardziej z∏o˝onego zadania tekstowego.  (C) 

• Uk∏ada treÊç zadania do podanego równania i nierównoÊci. (C)

• Rozwiàzuje równania i nierównoÊci z zastosowaniem wzorów skróconego mno˝enia. (C)

• Wskazuje zbiory liczb spe∏niajàce lub nie spe∏niajàce nierównoÊci. (B)

• Przekszta∏ca wzory stosujàc twierdzenia o równaniach równowa˝nych - proste przypadki. (C)

• Stosuje w∏asnoÊci wielkoÊci wprost i odwrotnie proporcjonalnych w zadaniach 
tekstowych. (C)

• Rozumie zwiàzek mi´dzy postacià równania a liczbà rozwiàzaƒ równania. (B)

• Rozwiàzuje rozbudowane równania i nierównoÊci zawierajàce pot´gi i pierwiastki, 
wykorzystujàc wzory skróconego mno˝enia. (C)

• Wyznacza dowolnà niewiadomà z równania - przekszta∏ca dowolne wzory. (C)

• Uk∏ada równanie i nierównoÊç do z∏o˝onego i nietypowego zadania z treÊcià.       (C)



• Rozwiàzuje równania i nierównoÊci z wartoÊcià bezwzgl´dnà lub z parametrem.  (D)

• Rozwiàzuje zadania problemowe np.:
Znajdê wszystkie rozwiàzania równania |x| + |y| = 12 w zbiorze liczb naturalnych. (D)

DDzziiaa∏∏  pprrooggrraammoowwyy  IIVV::  FFUUNNKKCCJJEE

• OkreÊla poj´cie funkcji. (A)

• Wskazuje spoÊród podanych przyporzàdkowaƒ funkcj´. (B)

• Sporzàdza graf do danego przyporzàdkowania. (B)

• Rozró˝nia argument i wartoÊç funkcji. (B)

• Odczytuje z  rysunku, przez jakie çwiartki przechodzi dany wykres funkcji. (B)

• Rysuje wykres funkcji liniowej y = ax, x ∈ CC.  (C)

• Odczytuje wartoÊç wspó∏czynnika a i b z podanego wzoru funkcji liniowej. (B)

• OkreÊla na podstawie wykresu funkcji, czy funkcja jest rosnàca, malejàca, czy sta∏a. (C)

• Odczytuje z tabeli dziedzin´ funkcji i zbiór wartoÊci.  (B)

• Odczytuje miejsca zerowe z wykresu funkcji. (B)

• Pisze na podstawie tabeli wzór funkcji y = ax, x ∈ RR. (C)  

• Oblicza miejsce zerowe funkcji y = ax + b, x ∈ RR. (C)

• OkreÊla monotonicznoÊç funkcji na podstawie wzoru. (B)

• Oblicza na podstawie wzoru funkcji liniowej, wspó∏rz´dne punktów przeci´cia 
jej wykresu z osiami uk∏adu wspó∏rz´dnych. (C)

• Sprawdza, które z podanych punktów nale˝à do wykresu funkcji. (C)

• Oblicza wartoÊç funkcji dla danego argumentu. (C)

• Zna warunek równoleg∏oÊci prostych. (A)

• Rysuje wykres funkcji liniowej. (C)

• Przedstawia równanie z dwiema niewiadomymi w postaci równania prostej y = ax + b. (B) 
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• Odczytuje z wykresu, dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartoÊci dodatnie, 
a dla jakich ujemne. (B)

• Rysuje wykres funkcji liniowej y = ax + b, x ∈ RR, a, b ∈ WW. (C)

• Pisze wzór funkcji, majàc podane wspó∏rz´dne dwóch punktów, gdy jeden punkt 
le˝y na osi y. (C) 

• Pisze wzór funkcji liniowej równoleg∏ej do danej funkcji i przechodzàcej przez dany punkt. (C)

• Znajduje rozwiàzanie równania z dwiema niewiadomymi. (C)

• Pisze wzór funkcji liniowej majàc wspó∏rz´dne dwóch punktów nale˝àcych do jej wykresu. (C)

• Rysuje wykres funkcji majàc dane np. wspó∏rz´dne punktu i wzór y = 2x + b, x ∈ RR. (C)

• Oblicza ze wzoru funkcji liniowej wartoÊci dodatnie i ujemne funkcji. (D)

• Rozwiàzuj´ zadanie dotyczàce np. funkcji liniowej z wartoÊcià bezwzgl´dnà lub funkcji 
kwadratowej. (D)

DDzziiaa∏∏  pprrooggrraammoowwyy  VV::  EELLEEMMEENNTTYY  SSTTAATTYYSSTTYYKKII  OOPPIISSOOWWEEJJ

• Przeprowadza proste doÊwiadczenie losowe (np. rzuty kostkà do gry) i zapisuje 
jego wyniki (np. w tabeli). (B)

• Odczytuje dane z tabeli i diagramów. (B)

• Porównuje dane w tabelach i diagramach. (C)

• Wyszukuje w prasie przyk∏ady opinii publicznej. (B)

• Oblicza Êrednià arytmetycznà. (A)

• Wymienia przyk∏ady doÊwiadczeƒ losowych. (B)

• Sporzàdza diagramy s∏upkowe i ko∏owe. (C)

• Wykonuje proste obliczenia, korzystajàc z danych zawartych w tabelach i diagramach.  (C)

• Odczytuje dane z piramid populacji, tablic rozk∏adu liczebnoÊci i tablic cz´stoÊci. (C)

• Porównuje dane przedstawione za pomocà piramid populacji, tablic rozk∏adu liczebnoÊci 
i tablic cz´stoÊci. (C)

• Oblicza rozst´p danych oraz znajduje median´ i mod´. (B)

• Odró˝nia zmienne jakoÊciowe od iloÊciowych. (B)



• Analizuje wyniki i przedstawia je na diagramach. (C)

• Sporzàdza piramidy populacji, tablice rozk∏adu liczebnoÊci i tablice cz´stoÊci.    (C)

• Analizuje wyniki przedstawione na wykresach, diagramach lub w tabelach. (C)

• Sprawnie korzysta z danych zawartych w roczniku statystycznym. (C)

• Zbiera, opracowuje, analizuje i prezentuje dane np. z wykorzystaniem histogramu, 
wykresu. (D)

• Projektuje narz´dzie zbierania informacji, przeprowadza badanie, opracowuje wyniki 
i prezentuje je w czytelny sposób. (D)

• Planuje, przeprowadza badanie na dowolny temat, opracowuje i prezentuje wyniki 
w dowolny sposób np. wykorzystujàc komputer oraz analizuje i wyciàga wnioski. (D)

DDzziiaa∏∏  pprrooggrraammoowwyy  VVII::  WW¸̧AASSNNOOÂÂCCII  KKOO¸̧AA  II  OOKKRR¢¢GGUU

• Wskazuje,  rysuje kàt Êrodkowy i wpisany. (A)

• Zna zale˝noÊç mi´dzy miarami kàtów Êrodkowego i wpisanego opartych na tym samym 
∏uku. (A)

• Wskazuje stycznà do okr´gu i siecznà okr´gu. (A)

• Zna poj´cie dwusiecznej  kàta. (A)

• Konstruuje dwusiecznà kàta. (B)

• Zna poj´cie wielokàta opisanego na kole. (A)

• Wskazuje wielokàt opisany na kole. (B)

• Rozró˝nia wielokàty  foremne. (B)

• Konstruuje trójkàt równoboczny, kwadrat i szeÊciokàt foremny. (C)

• Definiuje kàt Êrodkowy i wpisany. (A)

• Oblicza miar´ kàta Êrodkowego lub wpisanego opartych na tym samym ∏uku, je˝eli dana 
jest miara jednego z nich. (C)

• Wyró˝nia wszystkie wzajemne po∏o˝enia prostej i okr´gu. (A)

• OkreÊla w∏asnoÊci punktów nale˝àcych do dwusiecznej kàta. (A)

• Wyznacza konstrukcyjnie Êrodek ko∏a wpisanego w trójkàt. (C)
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• Zna warunek wykonywalnoÊci konstrukcji czworokàta wpisanego w ko∏o. (A)

• Wyznacza konstrukcyjnie Êrodek ko∏a opisanego na trójkàcie. (C)

• Zna warunek wykonywalnoÊci konstrukcji czworokàta opisanego na  kole. (A)

• Oblicza wysokoÊç trójkàta równobocznego, przy danej d∏ugoÊci jego boku. (C)

• Zna w∏asnoÊci wielokàta foremnego. (A)

• Wymienia wszystkie, wzajemne po∏o˝enia okr´gów. (A )

• Oblicza miar´ kàta Êrodkowego w zale˝noÊci  od d∏ugoÊci ∏uku, na którym jest oparty. (C)

• Udowodni, ˝e kàt wpisany oparty na pó∏okr´gu jest prosty. (C)

• Udowodni, ˝e kàty wpisane oparte na tym samym ∏uku majà t´ samà miar´. (D)

• Zna w∏asnoÊci stycznej i siecznej. (B)

• Konstruuje stycznà do okr´gu w danym punkcie le˝àcym na okr´gu. (C)

• Znajdzie zale˝noÊç mi´dzy promieniem ko∏a wpisanego w trójkàt równoboczny 
lub opisanego a wysokoÊcià tego trójkàta. (C)

• Rozwià˝e z∏o˝one zadanie dotyczàce kàta wpisanego i Êrodkowego. (D)

• Wykona konstrukcj´ stycznej do okr´gu, przechodzàcej przez punkt le˝àcy poza 
okr´giem. (C)

• Wyznaczy wzór na wysokoÊç w trójkàcie równobocznym. (C)

• Uzasadni konstrukcj´ oÊmiokàta foremnego. (C)

• Opisze i uzasadni poprawnoÊç wykonania konstrukcji stycznej do okr´gu. (D)

• Uzasadni konstrukcj´ pi´ciokàta foremnego. (D)

• Zastosuje poznane wiadomoÊci i umiej´tnoÊci w sytuacji problemowej. (D)

DDzziiaa∏∏  pprrooggrraammoowwyy  VVIIII  ii  VVIIIIII::  SSYYMMEETTRRIIAA  OOSSIIOOWWAA  II  ÂÂRROODDKKOOWWAA

• Zna poj´cie punktów symetrycznych wzgl´dem prostej.  (A)

• Zna poj´cie punktów symetrycznych wzgl´dem punktu. (A)



• Wska˝e figur´ osiowosymetrycznà.  (B)

• Wska˝e figur´ Êrodkowosymetrycznà.  (B)

• Rozpoznaje figury symetryczne wzgl´dem prostej. (B)

• WykreÊla figur´ symetrycznà do danej wzgl´dem prostej, gdy oÊ le˝y poza figurà.  (C)

• WykreÊla figur´ symetrycznà do danej wzgl´dem punktu, gdy le˝y on poza figurà.  (C)

• Zapisuje wspó∏rz´dne punktów symetrycznych wzgl´dem osi uk∏adu wspó∏rz´dnych.  (C)

• Zapisuje wspó∏rz´dne punktów symetrycznych wzgl´dem poczàtku uk∏adu 
wspó∏rz´dnych.  (C)

• Wymienia w∏asnoÊci figur symetrycznych wzgl´dem prostej.  (A)

• Wymienia w∏asnoÊci figur symetrycznych wzgl´dem punktu.  (A)

• Rysuje figury w symetrii osiowej nawet, gdy oÊ przecina figur´.  (C)

• Rysuje figury w symetrii Êrodkowej nawet, gdy Êrodek nale˝y do figury. (C)

• WykreÊla oÊ symetrii wzgl´dem, której punkty sà symetryczne.  (C) 

• Znajduje Êrodek symetrii wzgl´dem, którego punkty sà symetryczne. (C)

• Rysuje osie symetrii figury. (C)

• Znajduje Êrodek symetrii figury. (C) 

• Znajduje punkty symetryczne wzgl´dem osi uk∏adu wspó∏rz´dnych. (C)

• Znajduje punkty symetryczne wzgl´dem punktu (0,0). (C)

• WykreÊla prostà wzgl´dem, której figury sà symetryczne. (C)   

• Wskazuje wszystkie osie symetrii figury lub Êrodki symetrii. (C)

• Rysuje figury majàce okreÊlonà liczb´ osi lub Êrodków symetrii. (C)

• Wykorzystuje w∏asnoÊci punktów symetrycznych w prostych zadaniach. (C)

• Znajduje obrazy figur w wyniku kilkakrotnych odbiç symetrycznych. (D)

• Wykorzystuje w∏asnoÊci obu symetrii w z∏o˝onych zadaniach. (D)
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• Wykorzystuje równania do wyznaczenia wspó∏rz´dnych punktów symetrycznych 
(obie symetrie).   (D)

• Rozwià˝e bardzo z∏o˝one zadanie zwiàzane z symetrià - z konkursów. (D)

DDzziiaa∏∏  pprrooggrraammoowwyy  IIXX::  FFIIGGUURRYY  GGEEOOMMEETTRRYYCCZZNNEE  WW  PPRRZZEESSTTRRZZEENNII

• Wskazuje kraw´dzie prostopad∏e, równoleg∏e i skoÊne. (A)

• Wskazuje na modelu graniastos∏upa kàt mi´dzy prostà i jej rzutem prostokàtnym na 
p∏aszczyzn´. (B)

• Wskazuje wÊród wieloÊcianów graniastos∏upy. (B)

• Wskazuje wÊród wieloÊcianów ostros∏upy. (B)

• Wskazuje na modelu lub rysunku kraw´dzie, wierzcho∏ki i Êciany graniastos∏upa lub 
ostros∏upa. (B)

• Narysuje siatk´ graniastos∏upa. (C)

• Narysuje siatk´ ostros∏upa prawid∏owego. (C)

• Zna podstawowe jednostki obliczania pola powierzchni i obj´toÊci. (A)

• Oblicza pole powierzchni prostopad∏oÊcianu i szeÊcianu. (C)

• Oblicza obj´toÊç prostopad∏oÊcianu i szeÊcianu. (C)

• Rozró˝nia na rysunku kàt liniowy i kàt dwuÊcienny. (B)

• Zdefiniuje czworoÊcian foremny. (A)

• Narysuje siatk´ graniastos∏upa w skali. (C)

• Narysuje siatk´ ostros∏upa prawid∏owego w skali. (C)

• Oblicza pole powierzchni dowolnego graniastos∏upa prawid∏owego. (C)

• Oblicza pole powierzchni dowolnego ostros∏upa prawid∏owego. (C)

• Oblicza obj´toÊç dowolnego graniastos∏upa prawid∏owego. (C)

• Oblicza obj´toÊç dowolnego ostros∏upa prawid∏owego. (C)

• Zdefiniuje graniastos∏up i ostros∏up prawid∏owy. (A)



• Narysuje siatk´ dowolnego graniastos∏upa i ostros∏upa. (C)

• Dokona zamiany jednostek pola powierzchni i obj´toÊci. (C)

• Rozwià˝e zadanie wymagajàce przekszta∏cania wzorów na pole powierzchni o obj´toÊç 
graniastos∏upa lub ostros∏upa. (C, D)

• Oblicza pole powierzchni graniastos∏upa lub ostros∏upa z zastosowaniem twierdzenia 
Pitagorasa (np. remont w domu, szkole). (C, D)

• Wyprowadza wzór na pole powierzchni lub obj´toÊç czworoÊcianu foremnego.   (D)

• Rozwià˝e zadania na obliczanie pól i obj´toÊci graniastos∏upów i ostros∏upów dotyczàcych 
sytuacji nietypowej. (D)
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Uczeƒ zna (A), rozumie (B), umie zastosowaç wiadomoÊci w sytuacjach typowych (C),
umie zastosowaç wiadomoÊci w sytuacjach problemowych (D)

DDzziiaa∏∏  pprrooggrraammoowwyy  II::    ZZBBIIOORRYY,,  LLIICCZZBBYY  II  DDZZIIAA¸̧AANNIIAA..

• Podaje przyk∏ady zbiorów. (A)

• Zna poj´cie zbioru pustego. (A)

• Zaznacza na osi liczbowej proste przyk∏ady zbiorów liczbowych. (C)

• Wie, co to jest wartoÊç bezwzgl´dna liczby. (A)

• Wykonuje dzia∏ania w zbiorze liczb RR - proste przypadki. (C)

• Pot´guje liczby naturalne - proste przypadki. (C)

• Pierwiastkuje liczby naturalne - proste przypadki. (C)

• Umie wymieniç liczby ze zbioru liczb NN, CC, WW, NNWW, RR. (B)

• Zna poj´cie zbioru liczbowego. (A)

• Umie wypisywaç elementy zbioru opisanego s∏ownie . (C)

• Wykonuje proste dzia∏ania na zbiorach. (C)

• Zna poj´cie przedzia∏u liczbowego. (A)

• Zaznacza na osi przedzia∏y liczbowe. (C)

• Znajduje sum´, ró˝nic´ i iloczyn przedzia∏ów liczbowych. (C)

• Rozwiàzuje proste równania i nierównoÊci  z wartoÊcià bezwzgl´dnà. (C)

• Wykonuje dzia∏ania w zbiorze RR. (C)

• Pot´guje liczby ca∏kowite. (C)

• Zna wzory na pot´gach. (A)

• Wykorzystuje wzory na pot´gach - proste przypadki. (C)

• Umie obliczyç pot´g´ o wyk∏adniku ujemnym. (C)

• Pierwiastkuje liczby wymierne. (C)

• Zna wzory na pierwiastkach i pot´gach. (A)



• Wykonuje dzia∏ania na pierwiastkach i pot´gach - proste przypadki. (C)

• Usuwa niewymiernoÊç z mianownika. (C)

• W∏àcza czynnik pod znak pierwiastka. (C)

• Umie zapisywaç za pomocà symboli poj´cia dotyczàce zbiorów. (A)

• Wykonuje trudniejsze dzia∏ania w zbiorze RR. (D)

• Zna definicj´ pot´gi o wyk∏adniku ca∏kowitym. (A)

• Wykorzystuje wzory na pot´gach w zadaniach. (C)

• Zna definicj´ pierwiastka. (A)

• Wy∏àcza czynnik przed znak pierwiastka. (C)

• Wykonuje trudniejsze dzia∏ania na zbiorach. (D)

• Symbolicznie zapisuje definicje przedzia∏ów liczbowych.  (B)

• Zna definicj´ wartoÊci bezwzgl´dnej i potrafi jà zinterpretowaç na przyk∏adzie. (A)

• Rozwiàzuje trudniejsze przyk∏ady z wartoÊcià bezwzgl´dnà. (C)

• Wykonuje trudne zadania w zbiorze WW z wykorzystaniem dzia∏aƒ na pot´gach 
i pierwiastkach. (C)

• Rozwiàzuje zadania tekstowe z wykorzystaniem procentów. (C)

• Wykonuje trudniejsze przyk∏ady w zbiorze WW stosujàc umiej´tnoÊci w∏àczania 
pod znak i wy∏àczania przed znak pierwiastka. (C)

• Rozwiàzuje zadania tekstowe z wykorzystaniem procentów. (D)

• Rozwiàzuje trudne przyk∏ady zadaƒ z wartoÊcià bezwzgl´dnà. (D)

• Wykonuje zadania z wykorzystanie pot´g o wyk∏adniku wymiernym. (C)

DDzziiaa∏∏  pprrooggrraammoowwyy  IIII::  RRAACCHHUUNNEEKK  AALLGGEEBBRRAAIICCZZNNYY

• Nazywa proste wyra˝enia algebraiczne. (A)

• Wyszukuje jednomiany. (A)
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• Wie, co to jest suma algebraiczna. (A)

• Oblicza wartoÊç liczbowà prostych wyra˝eƒ algebraicznych. (C)

• Zapisuje proste wyra˝enia algebraiczne. (A)

• Rozró˝nia wyrazy podobne. (B)

• Wskazuje wyrazy sumy algebraicznej. (A)

• Mno˝y jednomian przez prostà sum´ algebraicznà. (C)

• Zna wzory skróconego mno˝enia. (A)

• Wskazuje liczby niewymierne. (B)

• Redukuje wyrazy podobne w sytuacjach typowych. (C) 

• Mno˝y proste sumy algebraiczne przez siebie. (C)

• Stosuje wzory skróconego mno˝enia w sytuacjach typowych. (C)

• Rozk∏ada sum´ algebraicznà na czynniki, wyciàgajàc wspólny czynnik przed nawias. (B)

• Wykonuje redukcj´ wyrazów podobnych. (D)

• Doprowadza do najprostszej postaci z∏o˝one wyra˝enia algebraiczne. (C)

• Przedstawia rozwiàzanie zadania tekstowego za pomocà wyra˝enia algebraicznego. (C)

• Usuwa niewymiernoÊç z mianownika. (D)

• Stosuje metody grupowania wyrazów i przekszta∏cania na iloczyn z wykorzystaniem 
wzorów skróconego mno˝enia. (C)

• Doprowadza rozbudowane wyra˝enia algebraiczne do najprostszej postaci. (D)

• Oblicza wartoÊci liczbowe w rozbudowanych wyra˝eniach algebraicznych, 
równie˝ z zastosowaniem wzorów skróconego mno˝enia, pot´g i pierwiastków. (D)

• Przedstawia rozwiàzanie zadania tekstowego za pomocà wyra˝enia algebraicznego. (D)

• Usuwa niewymiernoÊç z mianownika za pomocà wzorów skróconego mno˝enia. (C)

• Potrafi dobraç metod´ i zastosowaç jà podczas przedstawiania sumy algebraicznej 
w postaci iloczynowej w sytuacjach problemowych. (D)

• Rozwiàzuje problemowe zadania tekstowe z wykorzystaniem wyra˝eƒ algebraicznych. (D)



• Rozwiàzuje zadania problemowe z podzielnoÊci liczb. (D)

DDzziiaa∏∏  pprrooggrraammoowwyy  IIIIII  ::    RRÓÓWWNNAANNIIAA  II  NNIIEERRÓÓWWNNOOÂÂCCII

• Zna poj´cia: niewiadoma, równanie, nierównoÊç. (A)

• Zdefiniuje poj´cie równania i nierównoÊci I stopnia z jednà niewiadomà. (A)

• Poda przyk∏ady równaƒ i nierównoÊci I stopnia z jednà niewiadomà. (A)

• Rozumie poj´cia: rozwiàzanie równania, rozwiàzanie nierównoÊci. (B)

• Rozwiàzuje proste równania i nierównoÊci I stopnia z jednà niewiadomà. (C)

• Potrafi sprawdziç, czy dana liczba jest rozwiàzaniem równania, nierównoÊci I stopnia 
z jednà niewiadomà. (C)

• Uk∏ada równanie do prostego zadania tekstowego. (C)

• Rozumie poj´cia równaƒ równowa˝nych. (B)

• Potrafi rozwiàzywaç równania i nierównoÊci I stopnia z jednà niewiadomà. (C)

• Definiuje poj´cia: równania równowa˝ne, nierównoÊci równowa˝ne. (A)

• Rozwiàzuje równania i nierównoÊci I stopnia z jednà niewiadomà zawierajàce 
nawiasy okràg∏e. (C)

• Uk∏ada równanie lub nierównoÊç do typowego zadania tekstowego. (C)

• Zmienia znak nierównoÊci przy mno˝eniu lub dzieleniu obu stron przez liczbà ujemnà. (C)

• Interpretuje zbiór rozwiàzaƒ nierównoÊci na osi liczbowej. (C)

• Sprawdza poprawnoÊç otrzymanego rozwiàzania. (C)

• Zna w∏asnoÊci proporcji. (A)

• Oblicza proste równania w postaci proporcji. (C)

• Rozwiàzuje równania i nierównoÊci z zastosowaniem mno˝enia sum algebraicznych. (C)

• Potrafi zastosowaç równania i nierównoÊci do rozwiàzywania zadaƒ tekstowych 
o prostej konstrukcji. (C)

• Rozwiàzuje równania i nierównoÊci I stopnia z jednà niewiadomà z zastosowaniem 
wzorów skróconego mno˝enia. (D)
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• Zna algorytm rozwiàzywania równaƒ i nierównoÊci I stopnia z jednà niewiadomà. (A)

• Rozró˝nia równania i nierównoÊci równowa˝ne. (B)

• Rozwiàzuje równania i nierównoÊci I stopnia z jednà niewiadomà zawierajàce nawiasy 
kwadratowe i wspó∏czynniki u∏amkowe. (C)

• Uk∏ada równanie i nierównoÊç do bardziej z∏o˝onego zadania tekstowego.   (C)

• Uk∏ada treÊç zadania do podanego równania i nierównoÊci. (C)

• Rozwiàzuje równania i nierównoÊci z zastosowaniem wzorów skróconego mno˝enia. (C)

• Wskazuje zbiory liczb spe∏niajàce lub nie spe∏niajàce nierównoÊci.  (B)

• Przekszta∏ca proste wzory stosujàc twierdzenia o równaniach równowa˝nych.      (C)

• Stosuje w∏asnoÊci wielkoÊci wprost i odwrotnie proporcjonalnych w zadaniach 
tekstowych. (C)

• Potrafi zastosowaç równania i nierównoÊci do rozwiàzywania zadaƒ tekstowych 
o z∏o˝onych zale˝noÊciach.  (D)

• Rozumie zwiàzek mi´dzy postacià równania a liczbà rozwiàzaƒ równania. (B)

• Rozwiàzuje rozbudowane równania i nierównoÊci zawierajàce pot´gi i pierwiastki, 
wykorzystujàc wzory skróconego mno˝enia. (C)

• Wyznacza dowolnà niewiadomà z równania - przekszta∏ca dowolne wzory. (C)

• Uk∏ada równanie i nierównoÊç do z∏o˝onego i nietypowego zadania z treÊcià.        (C)

• Potrafi zastosowaç równania i nierównoÊci do rozwiàzywania zadaƒ tekstowych      
o z∏o˝onych zale˝noÊciach. (D)

• Rozwiàzuje równania i nierównoÊci z wartoÊcià bezwzgl´dnà lub z parametrem.    (D)

DDzziiaa∏∏  pprrooggrraammoowwyy  IIVV::  FFUUNNKKCCJJEE

• Rysuje wykres funkcji liniowej y = ax + b,  a, b ∈ CC, x ∈ RR.  (C)

• Oblicza miejsce zerowe funkcji y = ax + b,  a, b ∈ CC, x ∈ RR.  (B)

• OkreÊla monotonicznoÊç funkcji y = ax + b,  x ∈ RR.  (B)

• Oblicza ze wzoru punkty przeci´cia si´ wykresu funkcji z osiami x i y.  (C)

• Sprawdza ze wzoru, które z podanych punktów nale˝à do wykresu funkcji. (C)



• Rozró˝nia na podstawie tabelki i prostych zadaƒ tekstowych wielkoÊci wprost 
i odwrotnie proporcjonalne. (C)

• Zna warunek równoleg∏oÊci prostych. (A)

• Odczytuje z wykresu dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartoÊci dodatnie, 
a dla jakich ujemne. (C)

• Rysuje wykres funkcji liniowej y = ax + b o podanej dziedzinie np. x > 2. (C)

• Pisze wzór funkcji liniowej równoleg∏ej do danej i przechodzàcej przez podany punkt.  (C)

• Rozwiàzuje proste zadania tekstowe z zastosowaniem proporcjonalnoÊci.       (C)

• Oblicza ze wzoru funkcji liniowej wartoÊci dodatnie i ujemne funkcji. (C)

• Rysuje wykres funkcji majàc dane punkt i wzór np. y = 2x + b, x ∈ RR.  (C)

• Sporzàdza wykres funkcji okreÊlonej dla kilku funkcji w podanych przedzia∏ach. (D)

• Potrafi obliczyç wspó∏czynnik proporcjonalnoÊci. (C)

• Oblicza pola figur  w uk∏adzie wspó∏rz´dnych. (C)

• Pisze wzór funkcji liniowej majàc podane dwa punkty. (D)

• Rozwiàzuje trudniejsze zadania z proporcjonalnoÊci z zastosowaniem wzorów z fizyki. (D)

• Rozwiàzuje zadania problemowe dotyczàce ró˝nych funkcji. (D)

DDzziiaa∏∏  pprrooggrraammoowwyy  VV  ::    UUKK¸̧AADDYY  RRÓÓWWNNAA¡¡

• Zna terminy: równanie I stopnia z dwiema niewiadomymi, uk∏ad dwóch równaƒ 
I stopnia z dwiema niewiadomymi. (A)

• Rozumie poj´cie  rozwiàzania uk∏adu dwóch równaƒ I stopnia z dwiema niewiadomymi. (A)

• Zna rodzaje uk∏adów równaƒ ze wzgl´du na liczb´ rozwiàzaƒ. (A)

• Zna metody rozwiàzywania uk∏adów równaƒ z dwiema niewiadomymi. (A)

• Rozwiàzuje metodà podstawiania uk∏ad równaƒ - proste przypadki. (C)

• Rozwiàzuje metodà przeciwnych wspó∏czynników uk∏ad równaƒ - proste przypadki. (C)

• Rozwiàzuje przybli˝onà metodà graficznà uk∏ad równaƒ - proste przypadki. (C)
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• Sprawdza, czy dana para liczb jest rozwiàzaniem uk∏adu równaƒ. (C)

• Przyporzàdkowuje nazwy: uk∏ad oznaczony, nieoznaczony, sprzeczny, uk∏adom 
o okreÊlonej liczbie rozwiàzaƒ. (B)

• OkreÊli liczb´ rozwiàzaƒ uk∏adu równaƒ z dwiema niewiadomymi na podstawie 
interpretacji geometrycznej. (B)

• Rozwià˝e dowolnà metodà uk∏ad równaƒ I stopnia z dwiema niewiadomymi. (C)

• Dobierze równanie do danego równania, w celu otrzymania okreÊlonego uk∏adu równaƒ. (B)

• Rozwià˝e dowolnà metodà uk∏ady równaƒ o bardziej skomplikowanej budowie, 
zawierajàce nawiasy, wspó∏czynniki u∏amkowe. (C)

• U∏o˝y treÊç zadania do podanego uk∏adu równaƒ. (D)

• Rozwià˝e uk∏ady równaƒ zawierajàce wzory skróconego mno˝enia. (D)

• U∏o˝y uk∏ad równaƒ do nietypowych zadaƒ tekstowych. (D)

• Rozwiàzuje uk∏ady równaƒ z parametrem. (D)

DDzziiaa∏∏  pprrooggrraammoowwyy  VVII  ::  EELLEEMMEENNTTYY  SSTTAATTYYSSTTYYKKII  OOPPIISSOOWWEEJJ

• Poda przyk∏ady doÊwiadczeƒ losowych. (A)

• Wykona doÊwiadczenie losowe np. rzut monetà i wyniki zapisz´ w tabeli. (C)

• Odczyta dane statystyczne prezentowane w tabeli, na wykresie i na diagramie. (B)

• Zna poj´cie Êredniej arytmetycznej, mody, mediany i rozst´pu. (A)

• Oblicza Êrednià arytmetycznà, mod´, median´ i rozst´p. (C) 

• Rozumie poj´cie liczebnoÊci. (B)

• Podaje definicj´ doÊwiadczenia losowego. (A)

• Sporzàdza wykresy i diagramy s∏upkowe. (C)

• Zna poj´cie cz´stoÊci. (A)

• Oblicza cz´stoÊç i sporzàdza tabel´ cz´stoÊci. (C)

• Rozró˝nia losowanie ze zwracaniem i losowanie bez zwracania. (B)



• Sporzàdza diagram ko∏owy i  procentowy ko∏owy. (C)

• Rozró˝nia cech´ jakoÊciowà od iloÊciowej. (B)

• Odczytuje z wykresów przedzia∏y wzrostu i spadku i dokonuje analizy. (D) 

• Potrafi na podstawie wykresu sporzàdziç diagram ko∏owy (równie˝ ko∏owy procentowy). (D)

• Podaje wnioski na podstawie analizy ró˝nych sytuacji. (D)

• Podaje mo˝liwe wyniki doÊwiadczeƒ. (B)

• Projektuje prostà ankiet´, przeprowadza jà, opracowuje wyniki  i prezentuj´   
w czytelny sposób. (D)

• Planuje i projektuje badania na dowolny temat, przeprowadza je, opracowuje   
i prezentuje wyniki w dowolny sposób, analizuje i wyciàga wnioski. (D)

DDzziiaa∏∏  pprrooggrraammoowwyy  VVIIII::  FFIIGGUURRYY  PP¸̧AASSKKIIEE

• Klasyfikuje trójkàty ze wzgl´du na boki oraz kàty. (B)

• Oblicza wysokoÊç lub podstaw´ ze wzoru na pole dowolnego trójkàta. (C)

• Rozró˝nia kàty zewn´trzne i wewn´trzne trójkàta. (B)

• Potrafi obliczyç brakujàcy kàt w trójkàcie. (B)

• Stosuje twierdzenie Pitagorasa do obliczania d∏ugoÊci przyprostokàtnej 
i przeciwprostokàtnej w trójkàcie prostokàtnym. (B)

• Potrafi sprawdziç wykonalnoÊç konstrukcji np. z nierównoÊci trójkàta. (B)

• Zna w∏asnoÊci czworokàtów. (A)

• Wskazuje wÊród wielokàtów, wielokàty wypuk∏e i wkl´s∏e. (B)

• Potrafi ze wzorów obliczyç pole lub obwód figur p∏askich. (C)

• Oblicza miar´ stopniowà kàta wpisanego i Êrodkowego opartego na danym ∏uku. (C)

• Zna podstawowe twierdzenia dotyczàce kàtów wpisanych i Êrodkowych. (A)

• Potrafi wykreÊliç siecznà i stycznà do okr´gu przechodzàcà przez punkt le˝àcy na okr´gu. (B)

• Oblicza pole i obwód ko∏a. (B)
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• Potrafi obliczyç ze wzoru na pole trójkàta równobocznego np. d∏ugoÊç boku lub wysokoÊç. (C)

• Potrafi zastosowaç w zadaniach twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa np. 
sprawdziç, czy trójkàt jest prostokàtny. (C)

• Potrafi obliczyç w uk∏adzie wspó∏rz´dnych odleg∏oÊç punktu od poczàtku uk∏adu 
wspó∏rz´dnych. (B)

• Konstrukcyjnie kreÊli odcinek o d∏ugoÊci np. 
c = a2+b2 korzystajàc z twierdzenia Pitagorasa. (C)

• Potrafi przekszta∏ciç proste wzory geometryczne. (C)

• Oblicza promieƒ okr´gu opisanego i wpisanego w kwadrat. (B)

• Potrafi obliczyç liczb´ przekàtnych w wielokàcie wypuk∏ym. (B)

• Oblicza miar´ stopniowà kàta wewn´trznego wielokàta foremnego. (B) 

• Potrafi przedstawiç wzajemne po∏o˝enie dwóch okr´gów. (A)

• Rozwià˝e proste zadanie geometryczne z wykorzystaniem wzorów na pole i obwód ko∏a. (C)

• Oblicza odleg∏oÊç mi´dzy dwoma punktami w uk∏adzie wspó∏rz´dnych. (C)

• Rozwià˝e zadania geometryczne na zastosowanie twierdzenia Pitagorasa w czworokàtach. (D)

• Stosuje twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa w uk∏adzie wspó∏rz´dnych. (D)

• Potrafi konstrukcyjnie wykreÊliç z twierdzenia Pitagorasa np. odcinek c = a2+b2 (C) 

• Rozwiàzuje zadania geometryczne wykonujàc przekszta∏cenia wzorów w zadaniach 
nietypowych. (D)

• Konstruuje odcinki z wykorzystaniem Êlimaka Teodorosa. (C)

• Potrafi rozwiàzywaç zadania z geometrii wykorzystujàc zwiàzki miarowe w trójkàcie 
prostokàtnym o kàtach 300 i 600. (C)

• Rozwiàzuje zadania nietypowe, korzystajàc ze wszystkich poznanych wzorów 
i w∏asnoÊci figur. (D)

• Potrafi skonstruowaç figury o podanej d∏ugoÊci boku np.  
a ( 3-√6), gdy dany jest odcinek a. (D)

• Oblicza pola figur z∏o˝onych np. z okr´gów lub innych figur p∏askich. (D)

• Rozwiàzuje zadania problemowe np. obliczanie d∏ugoÊci przekàtnej w figurach z∏o˝onych. (D)



DDzziiaa∏∏  pprrooggrraammoowwyy  VVIIIIII::  PPRROOPPOORRCCJJOONNAALLNNOOÂÂåå OODDCCIINNKKÓÓWW

• Dzieli konstrukcyjnie odcinek na parzystà liczb´ równych cz´Êci stosujàc symetralnà 
odcinka. (A)

• Dzieli konstrukcyjnie odcinek na nieparzystà liczb´ równych cz´Êci. (A)

• Rozró˝nia wyrazy stosunku dwóch odcinków. (A)

• Zna odpowiedê na pytanie, czy stosunek d∏ugoÊci dwóch odcinków zale˝y od wyboru 
jednostki miary tych odcinków. (A)

• Dzieli konstrukcyjnie odcinek w danym stosunku. (A)

• Potrafi sformu∏owaç twierdzenie Talesa. (A)

• Wyszuka za∏o˝enie i tez´ w twierdzeniu Talesa. (A)

• Wska˝e na ramionach kàta przeci´tych prostymi równoleg∏ymi odcinki proporcjonalne. (A)

• U∏o˝y proporcj´ majàc odcinki na ramionach kàta przeci´tych prostymi równoleg∏ymi. (B)

• Potrafi sformu∏owaç twierdzenie odwrotne do Talesa. (A)

• Rozumie poj´cie stosunku dwóch odcinków. (B)

• Uzasadnia na przyk∏adach odpowiedê na pytanie, czy stosunek d∏ugoÊci dwóch 
odcinków zale˝y od wyboru jednostki miary tych odcinków. (B)

• Dzieli konstrukcyjnie odcinek w danym stosunku. (B)

• Majàc dany odcinek a buduje odcinki o d∏ugoÊci np. 1,25a itp.

• Oblicza obwód i pole czworokàtów, gdy dany jest stosunek d∏ugoÊci jego boków. (C)

• Stosuje twierdzenie Talesa do obliczania d∏ugoÊci odcinków utworzonych na ramionach 
kàta przeci´tych prostymi równoleg∏ymi. (C)

• Majàc dane odcinki a, b, c, konstruuje odcinek x taki ˝e, np.  (D)

• Stosuje twierdzenie odwrotne do twierdzenia Talesa w typowych zadaniach. (C)   

• Uzasadni poprawnoÊç konstrukcji podzia∏u odcinka na nieparzystà liczb´ równych cz´Êci. (D)

• Stosuje twierdzenie odwrotne do twierdzenia Talesa w z∏o˝onych zadaniach. (D)

• Majàc dane odcinki a, b, c, konstruuje odcinek x taki ˝e, np.        (D)

• Majàc dany odcinek  a, b konstruuje odcinek np.     (D)
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a   b– = –x   c

(a+b)2

x=––––––a+b
a2+b2

x=––––––a+b
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• Rozwiàzuje problemowe zadania tekstowe wykorzystujàc twierdzenie Talesa. (D)

DDzziiaa∏∏  pprrooggrraammoowwyy  IIXX::  PPOODDOOBBIIEE¡¡SSTTWWOO  FFIIGGUURR

• Zna poj´cie figur podobnych. (A)

• Wskazuje figury podobne. (B)

• Zna poj´cie skali podobieƒstwa. (A)

• Wskazuje figury przystajàce. (B)

• Rysuje figury podobne. (C)

• Dzieli odcinek konstrukcyjnie na parzystà liczb´ równych cz´Êci.  (C)

• Wskazuje skal´ podobieƒstwa w konkretnych przyk∏adach. (C)

• Dzieli konstrukcyjnie odcinek na nieparzystà liczb´ równych cz´Êci. (C)

• Zna cechy podobieƒstwa trójkàtów.  (A)

• Wyznacza stosunki boków w figurach podobnych.  (B)  

• Zapisze za pomocà równania stosunki d∏ugoÊci odpowiadajàcych sobie boków  
w figurach podobnych.  (C)

• Oblicza d∏ugoÊci boków figur podobnych przy podanej skali i wymiarach danych figur. (C)

• Konstruuje figury podobne. (C)

• Oblicza skal´ podobieƒstwa majàc dane d∏ugoÊci boków danej figury.  (C)

• Oblicza skal´ podobieƒstwa majàc dane obwody figur podobnych.  (C)

• Stosuje podobieƒstwo trójkàtów w prostych zadaniach rachunkowych. (C)

• Oblicza skal´ podobieƒstwa majàc dane pola figur podobnych. (D)

• Oblicza pole figury podobnej przy podanej skali i wymiarach danej figury podobnej. (C)

• Wykorzystuje w∏asnoÊci podobieƒstwa trójkàtów w zadaniach rachunkowych. (D)

• Konstruuje i rozwiàzuje zadania problemowe wykorzystujàc w∏asnoÊci figur podobnych. (D)



DDzziiaa∏∏  pprrooggrraammoowwyy  XX::  JJEEDDNNOOKK¸̧AADDNNOOÂÂåå FFIIGGUURR

• Zna poj´cie figur jednok∏adnych. (A)

• Wskazuje figury jednok∏adne. (B)

• Wskazuje Êrodek jednok∏adnoÊci. (B)

• Zna poj´cie skali jednok∏adnoÊci. (A)

• Wskazuje odpowiadajàce sobie boki i kàty w figurach jednok∏adnych. (B)

• OkreÊla rodzaj jednok∏adnoÊci na podstawie danej skali. (B)

• Rysuje figur´ pomniejszajàc jà lub powi´kszajàc ca∏kowità liczb´ razy w skali dodatniej. (C)

• Rozró˝nia figury w jednok∏adnoÊci prostej i odwrotnej. (A)

• Konstruuje figur´ w jednok∏adnoÊci, gdy jej Êrodek le˝y poza figurà. (C)

• Konstruuje figury w jednok∏adnoÊci prostej. (C)

• WykreÊla Êrodek jednok∏adnoÊci figur. (C)

• Oblicza skal´ jednok∏adnoÊci w konkretnych przyk∏adach. (B)

• Konstruuje figury w jednok∏adnoÊci, je˝eli Êrodek le˝y wewnàtrz figury. (C)

• Wykorzystuje w∏asnoÊci jednok∏adnoÊci figur w zadaniach rachunkowych. (D)

• Znajduje obrazy danej figury w wyniku kilkakrotnych przekszta∏ceƒ w jednok∏adnoÊci. (D)

• Rozwiàzuje zadania problemowe wykorzystujàc w∏asnoÊci jednok∏adnoÊci figur. (D)

DDzziiaa∏∏  pprrooggrraammoowwyy  XXII  ::  GGRRAANNIIAASSTTOOSS¸̧UUPPYY  II  OOSSTTRROOSS¸̧UUPPYY

• Wskazuje wÊród wieloÊcianów graniastos∏upy prawid∏owe i pochy∏e. (A)

• Nazywa graniastos∏upy trójkàtne i czworokàtne.  (A)

• Wskazuje na modelu przekàtnà graniastos∏upa i jego przekrój. (A)

• Rozró˝nia na rysunku kàt liniowy i kàt dwuÊcienny. (B)
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Uczeƒ zna (A), rozumie (B), umie zastosowaç wiadomoÊci w sytuacjach typowych (C),
umie zastosowaç wiadomoÊci w sytuacjach problemowych (D)
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Uczeƒ zna (A), rozumie (B), umie zastosowaç wiadomoÊci w sytuacjach typowych (C),
umie zastosowaç wiadomoÊci w sytuacjach problemowych (D)

• Definiuje czworoÊcian foremny. (A)

• Identyfikuje przekroje ostros∏upa. (A)

• Oblicza pole powierzchni dowolnego prawid∏owego graniastos∏upa i ostros∏upa. (C)

• Oblicza obj´toÊç dowolnego prawid∏owego graniastos∏upa i ostros∏upa. (C)

• Rysuje siatk´ graniastos∏upa w zadanej skali. (C)

• Rysuje siatk´ ostros∏upa w zadanej skali. (C)

• Definiuje graniastos∏up prawid∏owy. (A)

• Potrafi narysowaç przekàtnà i przekrój dowolnego graniastos∏upa. (C)

• Definiuje ostros∏up prawid∏owy. (A)

• Wyznacza spadek wysokoÊci dowolnego ostros∏upa. (C)

• Oblicza pole powierzchni i obj´toÊç graniastos∏upa stosujàc przekszta∏cenia wzorów. (C)

• Oblicza pole powierzchni i obj´toÊç ostros∏upa stosujàc przekszta∏cenia wzorów. (C)

• Dokonuje zamiany jednostek pola powierzchni i obj´toÊci np.: 
1m2 = 10000cm2 , 1m3 = 1000000cm3 (C)

• Oblicza pole powierzchni i obj´toÊç graniastos∏upa z zastosowaniem poznanych 
twierdzeƒ i w∏asnoÊci figur. (C)

• Oblicza pole powierzchni i obj´toÊç ostros∏upa z zastosowaniem poznanych twierdzeƒ 
i w∏asnoÊci figur. (C)

• Dokonuje zamiany jednostek obj´toÊci (l = 1dm3). (C)

• OkreÊla stosunek pól powierzchni i obj´toÊci graniastos∏upów podobnych, gdy dana 
jest skala podobieƒstwa. (C)

• OkreÊla stosunek pól powierzchni i obj´toÊci ostros∏upa podobnego, gdy dana jest 
skala podobieƒstwa. (C)

• Rozwiàzuje zadania o podwy˝szonym stopniu trudnoÊci, dotyczàce pola i obj´toÊci 
graniastos∏upów i ostros∏upów. (D)

DDzziiaa∏∏  pprrooggrraammoowwyy  XXIIII::  BBRRYY¸̧YY  OOBBRROOTTOOWWEE

• Wskazuje wÊród przedmiotów ˝ycia codziennego bry∏y obrotowe. (A)

• Wskazuje przekroje bry∏ obrotowych. (A)



• Wskazuje wÊród bry∏ walec, sto˝ek i kul. (A)

• Wskazuje na modelu tworzàcà sto˝ka i jego wysokoÊç. (A)

• Oblicza pole powierzchni walca, sto˝ka i kuli stosujàc dane wzory. (A)

• Oblicza obj´toÊç walca, sto˝ka i kuli stosujàc dane wzory. (A)

• Rysuje bry∏´ obrotowà powsta∏à przez obrót podstawowych figur p∏askich.  (C)

• Rozró˝nia przekrój poprzeczny od przekroju osiowego walca i sto˝ka. (B)

• Wyznacza kàt rozwarcia sto˝ka. (B)

• Definiuje sfer´. (A)

• Oblicza pole powierzchni walca, sto˝ka i kuli stosujàc przekszta∏cenia wzorów. (C)

• Oblicza obj´toÊç walca, sto˝ka i kuli stosujàc przekszta∏cenia wzorów. (C)

• Potrafi narysowaç siatk´ walca i sto˝ka. (C)

• Definiuje walec, sto˝ek i kul´. (A)

• Oblicza pole powierzchni walca, sto˝ka i kuli z zastosowaniem poznanych twierdzeƒ 
i w∏asnoÊci tych bry∏. (C)

• Oblicza obj´toÊç walca, sto˝ka i kuli z zastosowaniem poznanych twierdzeƒ i w∏asnoÊci 
tych bry∏. (C)

• Wyprowadza wzór na obliczanie pola powierzchni i obj´toÊci walca. (D)

• Wyprowadza wzór na obliczanie pola powierzchni i obj´toÊci sto˝ka. (D)

• Oblicza stosunek obj´toÊci kul o ró˝nych promieniach. (C)

• Rozwiàzuje zadania o podwy˝szonym stopniu trudnoÊci, dotyczàce pola powierzchni 
i obj´toÊci bry∏ obrotowych. (D)
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Uczeƒ zna (A), rozumie (B), umie zastosowaç wiadomoÊci w sytuacjach typowych (C),
umie zastosowaç wiadomoÊci w sytuacjach problemowych (D)


