
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI 

 

 

Przedmiotowy system oceniania z matematyki w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4  

w Rzeszowie w skład którego wchodzi: Gimnazjum nr 7 z oddziałami integracyjnymi im. 

Króla Jana III Sobieskiego, Szkoła Podstawowa nr 30 i XII Liceum Ogólnokształcące, 

opracowany w oparciu o: 

1) Podstawę programową; 

2) Rozporządzenie MEN z dnia 03.08.2017 w sprawie oceniania, klasyfikowania 

i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych; 

3) Statuty i WSO; 

4) Programy nauczania matematyki na poszczególnych etapach edukacyjnych 

Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego. 

 

Przedmiotem oceniania są: 

 

- wiadomości; 

- umiejętności; 

- postawa ucznia i jego aktywność. 

 

Cele ogólne oceniania: 

 

- rozpoznanie przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia 

wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań programowych; 

- poinformowanie ucznia o poziomie osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym 

zakresie; 

- pomoc uczniowi w samodzielnym kształceniu; 

- motywowanie ucznia do dalszej pracy. 

 

W szczególności ocenie podlegają następujące osiągnięcia edukacyjne: 

 

a)  Rozumienie pojęć matematycznych i znajomość ich definicji.  

b)  Znajomość i stosowanie poznanych twierdzeń.  

c)  Prowadzenie rozumowań - sposób prowadzenia rozumowań.  

d) Posługiwanie się symboliką i językiem matematycznym adekwatnym do danego etapu    

     kształcenia.  

e) Rozwiązywanie zadań matematycznych z wykorzystaniem poznanych metod,    

     weryfikowanie otrzymanych wyników. 

f)  Stosowanie wiedzy przedmiotowej w rozwiązywaniu problemów poza    

     matematycznych.  

g)  Stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych.  

h)  Prezentowanie wyników swojej pracy w różnych formach.  

i)  Aktywność na lekcjach, praca w grupach i własny wkład pracy ucznia.  



                                    Kontrakt z uczniami 

 

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.  

2. Uczeń jest oceniany systematycznie. 

3. Każdy uczeń otrzymuje oceny ze sprawdzianów, kartkówek, odpowiedzi ustnych, zadań 

domowych bądź dodatkowych oraz aktywności.  

4. Sprawdziany są zapowiadane, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i podawany jest 

zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy.  

5. Uczeń nieobecny na sprawdzianie jest zobowiązany napisać go w terminie uzgodnionym            

z nauczycielem, nie później niż dwa tygodnie od dnia powrotu do szkoły. 

6. Poprawa prac klasowych jest dobrowolna i musi się odbyć w ciągu dwóch tygodni od daty 

rozdania prac. Uczeń poprawia ją tylko raz i brana jest pod uwagę średnia z dwóch 

otrzymanych ocen. O poprawę sprawdzianu wnioskuje uczeń. Termin i formę poprawy ustala 

nauczyciel, informując o niej ucznia. 

7.Kartkówki mogą być niezapowiadane. Nie przewiduje się poprawy ocen z kartkówek.                

8. Uczeń nieobecny na lekcjach ma obowiązek nadrobić braki w wiadomościach, zapisach 

lekcyjnych i pracach domowych. 

9. Uczeń ma prawo zgłosić dwa razy w ciągu semestru nieprzygotowanie do lekcji.. Przez 

nieprzygotowanie do lekcji rozumiemy: brak zeszytu, brak pracy domowej, niegotowość do 

odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji.  

10. Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej uczeń otrzymuje za każde 

nieprzygotowanie ocenę niedostateczną.  

11. Uczeń może otrzymywać „+” oraz  „-” za aktywny udział w lekcji oraz odpowiedzi 

podczas rozwiązywania zadań. 

12. Ocena śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczna ocen cząstkowych. 

13. Wszystkie sprawy sporne, nie ujęte w PSO, rozstrzygane będą zgodnie z WSO oraz 

rozporządzeniami MEN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 Kryteria oceny poszczególnych form aktywności  

 

FORMY AKTYWNOŚCI KRYTERIA OCENY 

Sprawdziany: 

Klasówki  

Kartkówki 

  

  

Oceniane są:  

metoda rozwiązania, wykonanie obliczeń cząstkowych , rezultat 

(odpowiedź). 

Procentowe przeliczanie punktów na oceny:  

  0 % - 29 % - niedostateczny  

30 % - 49 % - dopuszczający  

50 % - 74 %  - dostateczny  

75% - 90 %  - dobry  

91% - 100%  - bardzo dobry 

 powyżej 100% - celujący 

Każdy sprawdzian może zawierać zadanie (polecenie) wykraczające poza 

podstawy programowe, oceniane na stopień celujący, pod warunkiem 

uzyskania przez ucznia co najmniej 91% punktów przewidzianych w 

sprawdzianie. 

Ocenianie uczniów posiadających orzeczenia poradni o dysfunkcjach 

wynikają z indywidualnych dostosowań, bazę stanowią w/w wymagania.  

 

Testy  

  

Punkty przyznawane są w zależności od treści zadania za: poprawnie 

udzieloną odpowiedź,  przedstawienie poprawnego wyniku, prawidłowo 

wykonane obliczenia lub rysunek (konstrukcje). 

Praca w grupach  Organizacja pracy, komunikacja, prezentacja wyników.  
Aktywność na lekcji  Zaangażowanie, wkład pracy własnej.  

Odpowiedzi ustne  Znajomość zagadnienia, stosowanie języka matematycznego, logiczne 

formułowanie wypowiedzi, umiejętność wnioskowania.  

Praca domowa 

Za wykonanie dodatkowych prac nadobowiązkowych nauczyciel może 

wystawić uczniowi ocenę celującą, bardzo dobrą lub dobrą. Brak lub źle 
wykonana praca nadobowiązkowa nie może być podstawą do ustalenia 

uczniowi oceny niedostatecznej, dopuszczającej, dostatecznej. 

 

 

                Kryteria oceny semestralnej i rocznej  

   

Na ocenę semestralną największy wpływ mają oceny uzyskane ze sprawdzianów, testów  

( z wagą  3) . Następnie  oceny z odpowiedzi ustnych oraz kartkówek ( z wagą 2). Oceny za 

prace domowe i inne formy aktywności ucznia są ocenami wspomagającymi ( z wagą 1). 

Ocenę roczną wystawia się na podstawie uzyskanej oceny semestralnej i ocen cząstkowych 

uzyskanych w drugim półroczu.  



 Tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych  

 

a) uczeń składa w sekretariacie szkoły pisemne podanie do nauczyciela prowadzącego dane 

zajęcia edukacyjne w terminie do dwóch dni po otrzymaniu informacji o przewidywanej 

ocenie,  

b) podanie powinno zawierać:  

 informację o jaką ocenę ubiega się uczeń; 

 uzasadnienie;  

 podpis ucznia i rodziców (prawnych opiekunów), 

 c) uczeń pisze pracę w terminie wyznaczonym przez nauczyciela w porozumieniu  

z uczniem, nie później niż tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wymagania edukacyjne z matematyki na poszczególne oceny  

w klasie 2 gimnazjum 
 

 
Ustalając kryteria poszczególnych ocen, uwzględniono poziomy, kategorie celów 

nauczania oraz poziomy wymagań edukacyjnych.  

 

I. Poziom wiadomości:  

 

1) Zapamiętywanie wiadomości – uczeń zapamiętuje i rozumie wiadomości 

podstawowe w elementarnym zakresie umożliwiającym dalszą naukę.  

 

2) Rozumienie wiadomości – uczeń rozumie podstawowe wiadomości, potrafi 

przedstawić w inny sposób , niż je zapamiętał, stosuje wiadomości podstawowe w 

sytuacjach typowych.  

 

II. Poziom umiejętności:  

 

1) Stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych – uczeń opanował umiejętności 

praktycznego posługiwania się wiadomościami uzupełniającymi w sytuacjach 

typowych.  

 

2) Stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych– uczeń opanował 

umiejętności formułowania i rozwiązywania problemów, dokonuje analizy i syntezy 

nowych dla siebie zjawisk, opracowuje plan działania. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Poziomy wymagań edukacyjnych:  

 
 

Wymagania konieczne – obejmują wiadomości i umiejętności najprostsze, 

najłatwiejsze najczęściej stosowane i niewymagające modyfikacji. Są one niezbędne w 

dalszym kształceniu, wymagają rozwiązywania zadań praktycznych, o niewielkim 

stopniu trudności.  

 

 

Wymagania podstawowe – obejmują wiadomości i umiejętności proste, przystępne, 

uniwersalne, niezbędne na danym etapie kształcenia, często bezpośrednio użyteczne 

życiowo, wymagające rozwiązywania typowych zadań o przeciętnym stopniu 

trudności.  

 

 

Wymagania rozszerzające – obejmują wiadomości i umiejętności umiarkowanie 

przystępne, bardziej złożone i mniej przydatne, ale nie niezbędne na danym etapie 

kształcenia, pośrednio użyteczne w życiu.  

 

 

Wymagania dopełniające – obejmują wiadomości i umiejętności trudne, złożone i 

nietypowe, wieloproblemowe, umożliwiające rozwiązywanie zadań teoretycznych i 

praktycznych o dość wysokim stopniu trudności.  

 

 

Wymagania wykraczające – obejmują wiadomości i umiejętności szczególnie 

złożone, trudne, wymagające rozwiązywania zadań bardzo złożonych i 

nietypowych w twórczy sposób. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DZIAŁ 1. POTĘGI 

 

W rezultacie realizacji modułu uczeń zna, (rozumie, potrafi) na ocenę: 

 

MODUŁ DOPUSZCZAJĄ

CĄ 

DOSTATECZ

NĄ 

DOBRĄ BARDZO 

DOBRĄ 

CELUJĄCĄ 

1. Potęga o 

wykładniku 

naturalnym 

 zna i rozumie 
pojęcie potęgi o 
wykładniku 
naturalnym  

 umie obliczyć 
potęgę o 
wykładniku 
naturalnym  

 umie porównać 
potęgi o różnych 
wykładnikach 
naturalnych i takich 
samych 
podstawach oraz o 
takich samych 
wykładnikach 
naturalnych i 
różnych dodatnich 
podstawach  

 

 umie zapisać 
liczbę w postaci 
potęgi  

 umie porównać 
potęgi o różnych 
wykładnikach 
naturalnych i 
takich samych 
podstawach 
oraz o takich 
samych 
wykładnikach 
naturalnych i 
różnych 
dodatnich 
podstawach  

 umie określić 
znak potęgi, nie 
wykonując 
obliczeń  

 umie obliczyć 
wartość 
wyrażenia 
arytmetycznego 
zawierającego 
potęgi  

 

 umie zapisać 
liczbę w 
postaci 
iloczynu 
potęg liczb 
pierwszych  

 umie 
obliczyć 
wartość 
wyrażenia 
arytmetyczn
ego 
zawierająceg
o potęgi  

 

 umie 
obliczyć 
wartość 
wyrażenia 
arytmetyczn
ego 
zawierające
go potęgi  

 umie podać 
cyfrę 
jedności 
liczby 
podanej w 
postaci 
potęgi  
 

 

 umie 
rozwiązać 
nietypowe 
zadanie 
tekstowe 
związane z 
potęgami  

 umie 
przekształcić 
wyrażenie 
arytmetyczne 
zawierające 
potęgi  

 umie zapisać 
liczbę w 
systemach 
niedziesiątko
wych i 
odwrotnie  

 

2. Iloczyn i 

iloraz 

potęg o 

jednakowy

ch 

podstawac

h 

 zna wzór na 
mnożenie i 
dzielenie potęg o 
tych samych 
podstawach  

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

 umie mnożyć i 
dzielić potęgi o tych 
samych 

 rozumie 
powstanie wzoru 
na mnożenie i 
dzielenie potęg 
o tych samych 
podstawach  

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

 umie stosować 
mnożenie i 

 umie 
stosować 
mnożenie i 
dzielenie 
potęg o tych 
samych 
podstawach 
do obliczania 
wartości 
liczbowej 
wyrażeń  

 umie 
rozwiązać 
nietypowe 

 umie 
stosować 
mnożenie i 
dzielenie 
potęg o tych 
samych 
podstawach 
do 
obliczania 
wartości 
liczbowej 
wyrażeń  

 umie 
rozwiązać 

 



podstawach  

 zna wzór na 
mnożenie i 
dzielenie potęg o 
tych samych 
podstawach 

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

 umie mnożyć i 
dzielić potęgi o tych 
samych 
podstawach 
 

dzielenie potęg 
o tych samych 
podstawach do 
obliczania 
wartości 
liczbowej 
wyrażeń  

 rozumie 
powstanie wzoru 
na mnożenie i 
dzielenie potęg 
o tych samych 
podstawach 

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

 umie stosować 
mnożenie i 
dzielenie potęg 
o tych samych 
podstawach do 
obliczania 
wartości 
liczbowej 
wyrażeń 

 

zadanie 
tekstowe 
związane z 
potęgami  

 umie 
wykonać 
porównanie 
ilorazowe 
potęg o 
jednakowych 
podstawach 
( 

nietypowe 
zadanie 
tekstowe 
związane z 
potęgami  
 

3. 

Potęgowan

ie potęgi 

 zna wzór na 
potęgowanie potęgi  

 umie zapisać w 
postaci jednej 
potęgi potęgę 
potęgi  

 umie potęgować 
potęgę  
 

 rozumie 
powstanie wzoru 
na potęgowanie 
potęgi 

 umie 
przedstawić 
potęgę w postaci 
potęgowania 
potęgi  

 umie stosować 
potęgowanie 
potęgi do 
obliczania 
wartości 
liczbowej 
wyrażeń  
 

 umie 
porównać 
potęgi 
sprowadzają
c je do tej 
samej 
podstawy  

 umie 
stosować 
potęgowanie 
potęgi do 
obliczania 
wartości 
liczbowej 
wyrażeń  
 

 umie 
stosować 
potęgowani
e potęgi do 
obliczania 
wartości 
liczbowej 
wyrażeń  
 

 umie 
porównać 
potęgi, 
korzystając z 
potęgowania 
potęgi  

4. 

Potęgowan

ie iloczynu 

i ilorazu 

 zna wzór na 
potęgowanie 
iloczynu i ilorazu 

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

 umie potęgować 
iloczyn i iloraz  

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

 rozumie 
powstanie wzoru 
na potęgowanie 
iloczynu i ilorazu  

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

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

 umie 
stosować 
potęgowanie 
iloczynu i 
ilorazu w 
zadaniach 
tekstowych  

 umie 
stosować 
potęgowani
e iloczynu i 
ilorazu w 
zadaniach 
tekstowych  

 



 

5. Działania  

na 

potęgach 

  umie 
doprowadzić 
wyrażenie do 
prostszej 
postaci, stosując 
działania na 
potęgach  

 umie obliczyć 
wartość 
wyrażenia 
arytmetycznego, 
stosując 
działania na 
potęgach  

 umie 
obliczyć 
wartość 
wyrażenia 
arytmetyczn
ego, 
stosując 
działania na 
potęgach  

 umie 
doprowadzić 
wyrażenie 
do prostszej 
postaci, 
stosując 
działania na 
potęgach  

 umie 
stosować 
działania na 
potęgach w 
zadaniach 
tekstowych  

 umie 
doprowadzi
ć wyrażenie 
do prostszej 
postaci, 
stosując 
działania na 
potęgach  

 umie 
porównywać 
potęgi o 
różnych 
podstawach 
i różnych 
wykładnikac
h, stosując 
działania na 
potęgach  

 umie 
stosować 
działania na 
potęgach w 
zadaniach 
tekstowych  
 

 umie 
doprowadzić 
wyrażenie do 
prostszej 
postaci, 
stosując 
działania na 
potęgach  

 umie 
porównywać 
potęgi o 
różnych 
podstawach i 
różnych 
wykładnikach, 
stosując 
działania na 
potęgach  
 

6. Potęga  

o 

wykładniku 

całkowitym 

ujemnym 

 zna pojęcie potęgi o 
wykładniku 
całkowitym 
ujemnym  

 umie obliczyć 
potęgę o 
wykładniku 
całkowitym 
ujemnym  

 zamienia potęgi o 
wykładnikach 
całkowitych 
ujemnych na 
odpowiednie potęgi  
o wykładnikach 

naturalnych  

 rozumie pojęcie 
potęgi o 
wykładniku 
całkowitym 
ujemnym  

 umie obliczyć 
potęgę o 
wykładniku 
całkowitym 
ujemnym  

 zamienia potęgi 
o wykładnikach 
całkowitych 
ujemnych na 
odpowiednie 
potęgi  
o wykładnikach 

naturalnych  

 umie 
obliczyć 
potęgę o 
wykładniku 
całkowitym 
ujemnym  

 umie 
porównać 
potęgi o 
wykładnikac
h ujemnych  

 umie 
obliczyć 
wartość 
wyrażenia 
arytmetyczn
ego 
zawierająceg
o potęgi  
o 

wykładnikac

h 

całkowitych  

 umie 
stosować 
potęgi o 
wykładniku 
całkowitym 
ujemnym do 
zamiany 
jednostek  

 umie 
porównać 
potęgi o 
wykładnikac
h ujemnych  

 umie 
wykonać 
działania na 
potęgach o 
wykładnikac
h 
całkowitych  

 umie 
obliczyć 
wartość 
wyrażenia 
arytmetyczn
ego 
zawierające
go potęgi  
o 

wykładnikac

h 

całkowitych  

 umie 
stosować 
potęgi o 
wykładniku 
całkowitym 
ujemnym do 
zamiany 
jednostek  
 

 

7. Notacja 

wykładnicz

 zna pojęcie notacji 
wykładniczej  

 umie zapisać 
liczbę w notacji 
wykładniczej  

 rozumie 
potrzebę 
stosowania 

 umie 
wykonać 
porównywa

 



a  umie zapisać liczbę 
w notacji 
wykładniczej  

notacji 
wykładniczej 
w praktyce  

 umie zapisać 
liczbę w 
notacji 
wykładniczej  

 umie 
wykonać 
porównywani
e ilorazowe 
dla liczb 
podanych w 
notacji 
wykładniczej  

 umie 
stosować 
notację 
wykładniczą 
do zamiany 
jednostek  

  

nie 
ilorazowe 
dla liczb 
podanych w 
notacji 
wykładnicze
j  

 umie 
stosować 
notację 
wykładniczą 
do zamiany 
jednostek  

 

 

DZIAŁ 2. PIERWIASTKI 

 

W rezultacie realizacji modułu uczeń zna, (rozumie, potrafi) na ocenę: 

 

MODUŁ DOPUSZCZAJĄ

CĄ 

DOSTATECZN

Ą 

DOBRĄ BARDZO 

DOBRĄ 

CELUJĄC

Ą 

1. Pierwiastki 

 

 zna pojęcia 
pierwiastka 
arytmetycznego II 
stopnia z liczby 
nieujemnej oraz 
pierwiastka III 
stopnia z dowolnej 
liczby  

 zna pojęcia liczby 
niewymiernej i liczby 
rzeczywistej  

 umie obliczyć 
pierwiastek 
arytmetyczny II 
stopnia z liczby 
nieujemnej  
i pierwiastek III 

stopnia z dowolnej 

liczby  

 

 rozumie różnicę 
w rozwinięciu 
dziesiętnym 
liczby wymiernej 
i niewymiernej  

 umie obliczyć 
pierwiastek 
arytmetyczny II 
stopnia z liczby 
nieujemnej  
i pierwiastek III 

stopnia z 

dowolnej liczby  

 umie oszacować 
wartość 
wyrażenia 
zawierającego 
pierwiastki  

 umie obliczyć 
wartość 
wyrażenia 
arytmetycznego 
zawierającego 

 umie 
oszacować 
wartość 
wyrażenia 
zawierające
go 
pierwiastki  

 umie 
obliczyć 
wartość 
wyrażenia 
arytmetyczn
ego 
zawierające
go 
pierwiastki  

 umie 
oszacować 
liczbę 
niewymierną  

 

 umie 
obliczyć 
wartość 
wyrażenia 
arytmetyczn
ego 
zawierające
go 
pierwiastki  

 umie 
oszacować 
liczbę 
niewymierną  

 

 



pierwiastki  
 

2. Działania 

 na 

pierwiastka

ch 

 zna wzór na 
obliczanie 
pierwiastka z 
iloczynu i ilorazu  

 zna wzór na 
obliczanie 
pierwiastka II 
stopnia z kwadratu 
liczby nieujemnej  
i pierwiastka III 

stopnia z sześcianu 

dowolnej liczby  

 umie obliczyć 
pierwiastek II 
stopnia z kwadratu 
liczby nieujemnej  
i pierwiastek III 

stopnia z sześcianu 

dowolnej liczby ( 

 umie wyłączyć 
czynnik przed znak 
pierwiastka oraz 
włączyć czynnik pod 
znak pierwiastka  

 umie mnożyć i 
dzielić pierwiastki II 
stopnia oraz 
pierwiastki III 
stopnia  
 

 umie wyłączyć 
czynnik przed 
znak pierwiastka 
oraz włączyć 
czynnik pod znak 
pierwiastka  

 umie stosować 
wzory na 
obliczanie 
pierwiastka z 
iloczynu i ilorazu 
do wyznaczania 
wartości 
liczbowej 
wyrażeń  

 umie stosować 
wzór na 
obliczanie 
pierwiastka z 
iloczynu i ilorazu 
do obliczania 
wartości 
liczbowej 
wyrażeń 

 umie 
obliczyć 
pierwiastek 
II stopnia z 
kwadratu 
liczby 
nieujemnej  
i pierwiastek 

III stopnia z 

sześcianu 

dowolnej 

liczby  

 umie 
wyłączyć 
czynnik 
przed znak 
pierwiastka  

 umie 
włączyć 
czynnik pod 
znak 
pierwiastka  

 umie 
wykonywać 
działania na 
liczbach 
niewymierny
ch  

 umie 
stosować 
wzór na 
obliczanie 
pierwiastka 
z iloczynu i 
ilorazu do 
obliczania 
wartości 
liczbowej 
wyrażeń  

 umie 
usuwać 
niewymierno
ść z 
mianownika, 
korzystając 
z własności 
pierwiastków  

 umie 
doprowadzić 
wyrażenie 
algebraiczne 
zawierające 
potęgi i 
pierwiastki 
do prostszej 
postaci 

 umie 
rozwiązywać 
zadania 
tekstowe na 
zastosowani
e działań na 

 umie 
wyłączyć 
czynnik 
przed znak 
pierwiastka 
(R) 

 umie 
włączyć 
czynnik pod 
znak 
pierwiastka 
(R – D) 

 umie 
wykonywać 
działania na 
liczbach 
niewymierny
ch  

 umie 
stosować 
wzór na 
obliczanie 
pierwiastka 
z iloczynu i 
ilorazu do 
obliczania 
wartości 
liczbowej 
wyrażeń  

 umie 
usuwać 
niewymierno
ść z 
mianownika, 
korzystając 
z własności 
pierwiastków  

 umie 
doprowadzić 
wyrażenie 
algebraiczne 
zawierające 
potęgi i 
pierwiastki 
do prostszej 
postaci  
 

 umie 
rozwiązywa
ć trudne 
zadania 
tekstowe na 
zastosowani
e działań na 
pierwiastkac
h  



pierwiastkac
h  
 

 

 

DZIAŁ 3. DŁUGOŚĆ OKRĘGU. POLE KOŁA 

 

W rezultacie realizacji modułu uczeń zna, (rozumie, potrafi) na ocenę: 

 

MODUŁ DOPUSZCZAJĄC

Ą 

DOSTATECZN

Ą 

DOBRĄ BARDZO 

DOBRĄ 

CELUJĄC

Ą 

1. 

Liczba 

. 

Długoś

ć 

okręgu 

 zna wzór na 
obliczanie długości 
okręgu  

 zna liczbę   

 umie obliczyć długość 
okręgu, znając jego 
promień lub średnicę  

 umie wyznaczyć 
promień lub średnicę 
okręgu, znając jego 
długość  

 umie rozwiązać 
zadanie tekstowe 
związane z 
porównywaniem 
obwodów figur  

 umie obliczyć 
długość okręgu, 
znając jego 
promień lub 
średnicę  

 umie wyznaczyć 
promień lub 
średnicę okręgu, 
znając jego 
długość  

 umie rozwiązać 
zadanie tekstowe 
związane z 
porównywaniem 
obwodów figur  

 rozumie 
sposób 
wyznaczenia 

liczby   

 umie 
rozwiązać 
zadanie 
tekstowe 
związane z 
długością 
okręgu  

 umie 
rozwiązać 
zadanie 
tekstowe 
związane z 
porównywani
em obwodów 
figur  
 

 umie 
rozwiązać 
zadanie 
tekstowe 
związane z 
długością 
okręgu  

 umie 
rozwiązać 
zadanie 
tekstowe 
związane z 
porównywani
em obwodów 
figur  
 

 

2. Pole 

koła 

 umie obliczyć pole 
koła, znając jego 
promień lub średnicę  

 umie obliczyć pole 
pierścienia kołowego, 
znając promienie lub 
średnice kół 
ograniczających 
pierścień  
 

 umie obliczyć pole 
koła, znając jego 
promień lub 
średnicę  

 umie obliczyć pole 
pierścienia 
kołowego, znając 
promienie lub 
średnice kół 
ograniczających 
pierścień  

 umie wyznaczyć 
promień lub 
średnicę koła, 
znając jego pole  

 umie rozwiązać 
zadanie tekstowe 
związane 
porównywaniem 
pól figur  

 umie 
wyznaczyć 
promień lub 
średnicę koła, 
znając jego 
pole  

 umie obliczyć 
pole koła, 
znając jego 
obwód i 
odwrotnie  

 umie obliczyć 
pole 
nietypowej 
figury, 
wykorzystując 
wzór na pole 
koła  

 umie 
rozwiązać 
zadanie 

 umie obliczyć 
pole koła, 
znając jego 
obwód i 
odwrotnie  

 umie obliczyć 
pole 
nietypowej 
figury, 
wykorzystując 
wzór na pole 
koła  

 umie 
rozwiązać 
zadanie 
tekstowe 
związane z 
porównywani
em pól figur  

 umie 
rozwiązać 

 umie 
rozwiązać 
problemowe  
zadanie 
tekstowe 
związane z 
obwodami i 
polami figur  



 tekstowe 
związane z 
porównywani
em pól figur  
 

zadanie 
tekstowe 
związane z 
obwodami i 
polami figur  

3. 

Długoś

ć łuku. 

Pole 

wycink

a koła 

 zna pojęcie kąta 
środkowego  

 zna pojęcie łuku  

 zna pojęcie wycinka 
koła  

 umie obliczyć długość 
łuku jako określonej 
części okręgu  

 umie obliczyć pole 
wycinka koła jako 
określonej części koła  
 

 umie obliczyć 
długość łuku jako 
określonej części 
okręgu  

 umie obliczyć pole 
wycinka koła jako 
określonej części 
koła  
 

 umie obliczyć 
długość figury 
złożonej z 
łuków i 
odcinków  

 obliczyć pole 
figury 
złożonej z 
wielokątów i 
wycinków 
koła  

 umie obliczyć 
promień 
okręgu, 
znając miarę 
kąta 
środkowego i 
długość łuku, 
na którym jest 
oparty ten kąt  

 umie obliczyć 
promień koła, 
znając miarę 
kąta 
środkowego i 
pole wycinka 
koła   

 

 obliczyć pole 
figury 
złożonej z 
wielokątów i 
wycinków 
koła  

 umie 
rozwiązać 
zadanie 
tekstowe 
związane z 
obwodami i 
polami figur  
 

 umie 
rozwiązać  
nietypowe 
zadanie 
tekstowe 
związane z 
obwodami i 
polami figur  
 

 

 

DZIAŁ 4. WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE 

 

W rezultacie realizacji modułu uczeń zna, (rozumie, potrafi) na ocenę: 

 

MODUŁ DOPUSZCZAJĄ

CĄ 

DOSTATECZ

NĄ 

DOBRĄ BARDZO 

DOBRĄ 

CELUJĄC

Ą 

1. 

Jednomiany 

 i sumy 

algebraiczne 

 zna pojęcie 
wyrażenia 
algebraicznego  

 zna pojęcie 
jednomianu  

 zna pojęcie 
jednomianu 
uporządkowanego  

 zna pojęcie 
jednomianów 
podobnych  

 rozumie zasadę 
przeprowadzani
a redukcji 
wyrazów 
podobnych  

 umie opisać za 
pomocą 
wyrażeń 
algebraicznych 
związki 
pomiędzy 
różnymi 

 umie 
doprowadzić 
wyrażenie 
algebraiczne 
do prostszej 
postaci  

 umie 
budować i 
odczytać 
wyrażenia 
algebraiczne 
o konstrukcji 

 umie 
doprowadzić 
wyrażenie 
algebraiczne 
do prostszej 
postaci  

 umie 
budować i 
odczytać 
wyrażenia 
algebraiczne 
o konstrukcji 

 umie 
stosować 
dodawanie 
i 
odejmowan
ie sum 
algebraiczn
ych w 
trudnych 
zadaniach 
tekstowych  



 rozumie zasadę 
nazywania wyrażeń 
algebraicznych  

 umie budować 
proste wyrażenia 
algebraiczne  

 umie opisać za 
pomocą wyrażeń 
algebraicznych 
związki pomiędzy 
różnymi 
wielkościami  

 umie odczytać 
wyrażenia 
algebraiczne  

 umie porządkować 
jednomiany  

 umie podać 
współczynnik 
liczbowy 
jednomianu  

 umie wskazać 
jednomiany 
podobne  

 umie redukować 
wyrazy podobne  

 umie dodawać i 
odejmować sumy  
 

wielkościami  

 umie odczytać 
wyrażenia 
algebraiczne  

 umie 
porządkować 
jednomiany  

 umie redukować 
wyrazy podobne  

 umie dodawać i 
odejmować 
sumy 
algebraiczne  

 umie opuszczać 
nawiasy  

 umie 
doprowadzić 
wyrażenie 
algebraiczne do 
prostszej 
postaci  

wielodziałani
owej  

 umie 
stosować 
dodawanie i 
odejmowanie 
sum 
algebraiczny
ch w 
zadaniach 
tekstowych  

 

wielodziałani
owej  
 

 

2. Mnożenie 

jednomianó

w przez 

sumy 

 umie mnożyć i 
dzielić sumę 
algebraiczną przez 
liczbę wymierną  

 umie mnożyć sumę 
algebraiczną przez 
jednomian  

 umie wyłączyć 
wspólny czynnik 
przed nawias  
 

 umie mnożyć 
sumę 
algebraiczną 
przez jednomian  

 umie wyłączyć 
wspólny czynnik 
przed nawias  

 umie obliczyć 
wartość 
liczbową 
wyrażenia dla 
zmiennych 
wymiernych po 
przekształceniu 
do postaci 
dogodnej do 
obliczeń  

 umie wyrazić 
pole figury w 
postaci 
wyrażenia 
algebraicznego  

  

 umie 
wyłączyć 
wspólny 
czynnik 
przed nawias  

 umie 
stosować 
mnożenie 
jednomianów 
przez sumy 
algebraiczne 
w zadaniach 
tekstowych  

 umie wyrazić 
pole figury w 
postaci 
wyrażenia 
algebraiczne
go  

 umie 
wyłączyć 
wspólny 
czynnik 
przed nawias  

 umie wyrazić 
pole figury w 
postaci 
wyrażenia 
algebraiczne
go  

 umie 
stosować 
mnożenie 
jednomian
ów przez 
sumy 
algebraiczn
e w 
zadaniach 
tekstowych  

 umie 
wykorzysta
ć 
wyrażenia 
algebraiczn
e do 
rozwiązyw
ania zadań 
związanyc
h z 
podzielnoś
cią i 
dzieleniem 
z resztą  
 

3. Mnożenie 

sum 

algebraiczny

ch 

  umie mnożyć 
sumy 
algebraiczne 

 umie mnożyć 
sumy 
algebraiczne  

 umie 
doprowadzić 
wyrażenie 
algebraiczne 
do prostszej 
postaci, 
stosując 

 umie 
doprowadzić 
wyrażenie 
algebraiczne 
do prostszej 
postaci, 
stosując 
mnożenie 
sum 
algebraiczny

 umie 
stosować 
mnożenie 
sum 
algebraiczn
ych w 
trudnych 
zadaniach 
tekstowych  

 umie 



mnożenie 
sum 
algebraiczny
ch  

 umie 
interpretować 
geometryczni
e iloczyn sum 
algebraiczny
ch  

 umie 
stosować 
mnożenie 
sum 
algebraiczny
ch w 
zadaniach 
tekstowych  

 umie 
przekształcać 
wyrażenia 
algebraiczne, 
stosując 
wzory 
skróconego 
mnożenia  

 umie 
wykorzystać 
wzory 
skróconego 
mnożenia do 
obliczeń 
wartości 
wyrażeń,  
w których 

występują 

kwadraty 

liczb  

 umie 
wykorzystać 
wzory 
skróconego 
mnożenia do 
obliczania pól  
 

ch  

 umie 
przekształcać 
wyrażenia 
algebraiczne, 
stosując 
wzory 
skróconego 
mnożenia  

 umie 
wykorzystać 
wzory 
skróconego 
mnożenia do 
obliczeń 
wartości 
wyrażeń,  
w których 

występują 

kwadraty 

liczb  

 umie 
wykorzystać 
wzory 
skróconego 
mnożenia do 
dowodzenia 
własności 
liczb  
 

wykorzysta
ć wzory 
skróconeg
o 
mnożenia 
do 
dowodzeni
a 
własności 
liczb  

 umie 
wykorzysta
ć wzory 
skróconeg
o 
mnożenia 
do 
obliczania 
pól  

 

 

DZIAŁ 5. UKŁADY RÓWNAŃ 

 

W rezultacie realizacji modułu uczeń zna, (rozumie, potrafi) na ocenę: 

 

MODUŁ DOPUSZCZAJĄ DOSTATECZ DOBRĄ BARDZO CELUJĄC



CĄ NĄ DOBRĄ Ą 

1. Do czego 

służą układy 

równań? 

 zna pojęcie układu 
równań  

 zna pojęcie 
rozwiązania układu 
równań  

 rozumie pojęcie 
rozwiązania układu 
równań  

 umie zapisać treść 
zadania w postaci 
układu równań  

 umie sprawdzić, 
czy dana para liczb 
spełnia układ 
równań  
 

 umie zapisać 
treść zadania w 
postaci układu 
równań  

 umie sprawdzić, 
czy dana para 
liczb spełnia 
układ równań  

 umie podać 
przykładowe 
rozwiązanie 
równania I 
stopnia z 
dwiema 
niewiadomy
mi  
 

 umie 
zapisać 
treść 
zadania w 
postaci 
układu 
równań  

 umie 
tworzyć 
układ 
równań o 
danym 
rozwiązaniu  

 umie 
zapisać 
treść  
trudnego 
zadania w 
postaci 
układu 
równań  

 umie 
tworzyć 
układ 
równań o 
danym 
rozwiązaniu  

2. 

Rozwiązywani

e układów 

równań 

metodą 

podstawiania 

 zna metodę 
podstawiania  

 umie wyznaczyć 
niewiadomą z 
równania  

 umie rozwiązać 
układ równań I 
stopnia z dwiema 
niewiadomymi 
metodą 
podstawiania  
 

 umie wyznaczyć 
niewiadomą z 
równania  

 umie rozwiązać 
układ równań I 
stopnia z 
dwiema 
niewiadomymi 
metodą 
podstawiania  

 umie rozwiązać 
zadanie 
tekstowe z 
zastosowaniem 
układu równań i 
metody 
podstawiania  

 umie 
wyznaczyć 
niewiadomą 
z równania  

 umie 
rozwiązać 
układ 
równań I 
stopnia z 
dwiema 
niewiadomy
mi metodą 
podstawiani
a  

 umie 
rozwiązać 
zadanie 
tekstowe z 
zastosowani
em układu 
równań i 
metody 
podstawiani
a  
 

 umie 
rozwiązać 
układ 
równań I 
stopnia z 
dwiema 
niewiadomy
mi metodą 
podstawiani
a  

 umie 
rozwiązać 
zadanie 
tekstowe z 
zastosowani
em układu 
równań i 
metody 
podstawiani
a  
 

 umie 
rozwiązać 
układ 
równań z 
większą 
ilością 
niewiadomy
ch  

3. 

Rozwiązywani

e układów 

równań 

metodą 

przeciwnych 

współczynnik

ów 

 zna metodę 
przeciwnych 
współczynników  

 umie rozwiązać 
układ równań I 
stopnia z dwiema 
niewiadomymi 
metodą 
przeciwnych 
współczynników  
 

 umie rozwiązać 
układ równań I 
stopnia z 
dwiema 
niewiadomymi 
metodą 
przeciwnych 
współczynników  

 umie rozwiązać 
zadanie 
tekstowe z 
zastosowaniem 
układu równań i 
metody 
przeciwnych 
współczynników  
 

 umie 
rozwiązać 
układ 
równań I 
stopnia z 
dwiema 
niewiadomy
mi metodą 
przeciwnych 
współczynni
ków  

 umie 
rozwiązać 
zadanie 
tekstowe z 
zastosowani
em układu 
równań i 
metody 
przeciwnych 
współczynni

 umie 
rozwiązać 
zadanie 
tekstowe z 
zastosowani
em układu 
równań i 
metody 
przeciwnych 
współczynni
ków  

 

 umie 
rozwiązać 
skomplikow
any układ 
równań I 
stopnia z 
dwiema 
niewiadomy
mi metodą 
przeciwnych 
współczynni
ków  
 



ków  
 

4. Ile 

rozwiązań 

może mieć 

układ 

równań? 

  zna pojęcia: 
układ 
oznaczony, 
nieoznaczony, 
sprzeczny  

 umie określić 
rodzaj układu 
równań  
 

 umie podać 
przykłady 
par liczb 
spełniającyc
h podany 
układ 
nieoznaczo
ny  

 umie 
określić 
rodzaj 
układu 
równań  
 

 umie 
określić 
rodzaj 
układu 
równań  

 umie dobrać 
współczynni
ki układu 
równań, aby 
otrzymać 
żądany 
rodzaj 
układu  
 

 

5. Zadania 

tekstowe  

z 

zastosowanie

m układów 

równań 

 

  umie rozwiązać 
zadanie 
tekstowe z 
zastosowaniem 
układu równań  

 umie 
rozwiązać 
zadanie 
tekstowe z 
zastosowani
em układu 
równań  

 umie 
rozwiązać 
zadanie 
tekstowe z 
zastosowani
em układu 
równań  

 umie 
rozwiązać 
trudne 
zadanie 
tekstowe z 
zastosowani
em układu 
równań  

6. Procenty  

w zadaniach 

tekstowych 

  umie rozwiązać 
zadanie 
tekstowe z 
zastosowaniem 
układu równań i 
procentów  

 umie 
wykorzystać 
diagramy 
procentowe w 
zadaniach 
tekstowych  

 umie 
rozwiązać 
zadanie 
tekstowe z 
zastosowani
em układu 
równań i 
procentów  

 umie 
wykorzystać 
diagramy 
procentowe 
w zadaniach 
tekstowych  

 umie 
wykorzystać 
diagramy 
procentowe 
w zadaniach 
tekstowych  

 umie 
rozwiązać 
zadanie 
tekstowe z 
zastosowani
em układu 
równań i 
procentów  
 

 umie 
wykorzystać 
diagramy 
procentowe 
w zadaniach 
tekstowych  
 

 umie 
rozwiązać 
problemowe 
zadanie 
tekstowe z 
zastosowani
em układu 
równań i 
procentów  

 

 



DZIAŁ 6. TRÓJKĄTY PROSTOKĄTNE 

 

W rezultacie realizacji modułu uczeń zna, (rozumie, potrafi) na ocenę: 

 

MODUŁ DOPUSZCZAJĄ

CĄ 

DOSTATECZ

NĄ 

DOBRĄ BARDZO 

DOBRĄ 

CELUJĄC

Ą 

1. 

Twierdzenie 

Pitagorasa 

 zna twierdzenie 
Pitagorasa  

 rozumie potrzebę 
stosowania 
twierdzenia 
Pitagorasa  

 umie obliczyć 
długość 
przeciwprostokątnej 
na podstawie 
twierdzenia 
Pitagorasa  
 

 umie obliczyć 
długości 
przyprostokątny
ch na podstawie 
twierdzenia 
Pitagorasa  

  

 umie 
rozwiązać 
zadanie 
tekstowe, w 
którym 
stosuje 
twierdzenie 
Pitagorasa  

 rozumie 
konstrukcję 
odcinka o 
długości 
wyrażonej 
liczbą 
niewymierną  

 umie 
konstruować 
odcinek o 
długości 
wyrażonej 
liczbą 
niewymierną  

 umie 
konstruować 
kwadraty o 
polu równym 
sumie lub 
różnicy pól 
danych 
kwadratów  
 

 umie 
konstruować 
odcinek o 
długości 
wyrażonej 
liczbą 
niewymierną  

 umie 
konstruować 
kwadraty o 
polu równym 
sumie lub 
różnicy pól 
danych 
kwadratów  
 

 umie 
uzasadnić 
twierdzenie 
Pitagorasa  

2. 

Twierdzenie 

odwrotne do 

twierdzenia 

Pitagorasa 

 zna twierdzenie 
odwrotne do 
twierdzenia 
Pitagorasa  

 rozumie potrzebę 
stosowania 
twierdzenia 
odwrotnego do 
twierdzenia 
Pitagorasa  

 umie sprawdzić, 
czy trójkąt o danych 
bokach jest 
prostokątny  
 

 umie sprawdzić, 
czy trójkąt o 
danych bokach 
jest prostokątny  

 umie 
sprawdzić, 
czy trójkąt o 
danych 
bokach jest 
prostokątny  

 umie 
stosować 
twierdzenie 
odwrotne do 
twierdzenia 
Pitagorasa 
w zadaniach 
tekstowych  
 

 umie 
stosować 
twierdzenie 
odwrotne do 
twierdzenia 
Pitagorasa 
w zadaniach 
tekstowych  
 

 umie 
określić 
rodzaj 
trójkąta, 
znając 
długości 
jego boków  

3. 

Zastosowania 

 umie wskazać 
trójkąt prostokątny 
w figurze  

 umie stosować 
twierdzenie 
Pitagorasa w 

 umie 
stosować 
twierdzenie 

 umie 
stosować 
twierdzenie 

 



twierdzenia 

Pitagorasa 

 umie stosować 
twierdzenie 
Pitagorasa w 
prostych zadaniach 
o trójkątach, 
prostokątach, 
trapezach, rombach  

prostych 
zadaniach o 
trójkątach, 
prostokątach, 
trapezach, 
rombach  

Pitagorasa 
w zadaniach 
o trójkątach, 
prostokątach
, trapezach, 
rombach  

 umie 
stosować 
twierdzenie 
Pitagorasa 
w zadaniach 
tekstowych  
 

Pitagorasa 
w zadaniach 
o trójkątach, 
prostokątach
, trapezach, 
rombach  

 umie 
stosować 
twierdzenie 
Pitagorasa 
w zadaniach 
tekstowych  
 

4. 

Twierdzenie 

Pitagorasa  

w układzie 

współrzędnyc

h 

 umie odczytać 
odległość między 
dwoma punktami o 
równych odciętych 
lub rzędnych  
 

 umie wyznaczyć 
odległość 
między dwoma 
punktami, 
których 
współrzędne 
wyrażone są 
liczbami 
całkowitymi  

 

 umie 
obliczyć 
długości 
boków 
wielokąta 
leżącego w 
układzie 
współrzędny
ch  

 umie 
sprawdzić, 
czy trójkąt 
leżący w 
układzie 
współrzędny
ch jest 
prostokątny  

 umie 
sprawdzić, 
czy punkty 
leżą na 
okręgu lub w 
kole 
umieszczon
ym w 
układzie 
współrzędny
ch  
 

 umie 
sprawdzić, 
czy trójkąt 
leżący w 
układzie 
współrzędny
ch jest 
prostokątny  

 umie 
sprawdzić, 
czy punkty 
leżą na 
okręgu lub w 
kole 
umieszczon
ym w 
układzie 
współrzędny
ch  
 

 

5. Przekątna 

kwadratu. 

Wysokość 

trójkąta 

równoboczne

go 

 zna wzór na 
obliczanie długości 
przekątnej 
kwadratu  

 zna wzór na 
obliczanie długości 
wysokości trójkąta 
równobocznego  

 umie obliczyć 
długość przekątnej 
kwadratu, znając 
długość jego boku  
 

 zna wzór na 
obliczanie pola 
trójkąta 
równobocznego  

 umie 
wyprowadzić 
wzór na 
obliczanie 
długości 
przekątnej 
kwadratu  

 umie obliczyć 
długość 
przekątnej 
kwadratu, 
znając długość 
jego boku  

 umie obliczyć 
wysokość lub 
pole trójkąta 
równobocznego, 
znając długość 

 umie 
wyprowadzić 
wzór na 
obliczanie 
wysokości 
trójkąta 
równoboczn
ego  

 umie 
obliczyć 
wysokość 
lub pole 
trójkąta 
równoboczn
ego, znając 
długość jego 
boku  

 umie 
obliczyć 
długość 
boku lub 
pole 

 umie 
obliczyć 
długość 
boku lub 
pole trójkąta 
równoboczn
ego, znając 
jego 
wysokość  
 

 umie 
rozwiązać 
zadanie 
tekstowe 
związane z 
przekątną 
kwadratu 
lub 
wysokością 
trójkąta 
równoboczn
ego  



jego boku  

 umie obliczyć 
długość boku 
lub pole 
kwadratu, 
znając długość 
jego przekątnej  

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

kwadratu, 
znając 
długość jego 
przekątnej  

 umie 
obliczyć 
długość 
boku lub 
pole trójkąta 
równoboczn
ego, znając 
jego 
wysokość  

 umie 
rozwiązać 
zadanie 
tekstowe 
związane z 
przekątną 
kwadratu lub 
wysokością 
trójkąta 
równoboczn
ego  

6. Trójkąty  

o kątach 900, 

450, 450 oraz 

900, 300, 600 

  zna zależność 
między bokami i 
kątami trójkąta o 
kątach 90

0
, 45

0
, 

45
0
 oraz 90

0
, 

30
0
, 60

0
  

 umie rozwiązać 
trójkąt 
prostokątny o 
kątach 90

0
, 45

0
, 

45
0
 oraz 90

0
, 

30
0
, 60

0
  

 

 umie 
rozwiązać 
trójkąt 
prostokątny 
o kątach 
90

0
, 45

0
, 45

0
 

oraz 90
0
, 

30
0
, 60

0
  

 umie 
rozwiązać 
zadanie 
tekstowe 
wykorzystują
ce 
zależności 
między 
bokami  
i kątami 

trójkąta o 

kątach 90
0
, 

45
0
, 45

0
 

oraz 90
0
, 

30
0
, 60

0
  

 

 umie 
rozwiązać 
trójkąt 
prostokątny 
o kątach 
90

0
, 45

0
, 45

0
 

oraz 90
0
, 

30
0
, 60

0
  

 

 umie 
rozwiązać 
zadanie 
tekstowe 
wykorzystuj
ące 
zależności 
między 
bokami  
i kątami 

trójkąta o 

kątach 90
0
, 

45
0
, 45

0
 

oraz 90
0
, 

30
0
, 60

0
  

 

 

DZIAŁ 7. WIELOKĄTY I OKRĘGI 

 

W rezultacie realizacji modułu uczeń zna, (rozumie, potrafi) na ocenę: 

 



MODUŁ DOPUSZCZAJĄC

Ą 

DOSTATECZNĄ DOBRĄ BARDZO 

DOBRĄ 

CELUJĄC

Ą 

1. Okrąg 

opisany 

na 

trójkącie 

 zna pojęcie okręgu 
opisanego na 
wielokącie  

 umie konstruować 
okrąg opisany na 
trójkącie  
 

 umie określić 
położenie środka 
okręgu opisanego 
na trójkącie 
prostokątnym  

 korzysta z 
twierdzenia o 
trójkącie 
prostokątnym 
wpisanym w okrąg  

 umie konstruować 
okrąg przechodzący 
przez trzy dane 
punkty  
 

 korzysta z 
twierdzenia o 
trójkącie 
prostokątnym 
wpisanym w 
okrąg  

 umie 
rozwiązać 
zadanie 
konstrukcyjne 
i rachunkowe 
związane z 
okręgiem 
opisanym na 
trójkącie  

 umie określić 
położenie 
środka 
okręgu 
opisanego na 
trójkącie 
prostokątnym
, 
ostrokątnym, 
rozwartokątn
ym  
 

 umie 
rozwiązać 
zadanie 
tekstowe 
związane 
z 
okręgiem 
opisanym 
na 
czworoką
cie  

 umie 
rozwiązać 
zadanie 
konstrukcyjn
e i 
rachunkowe 
związane z 
okręgiem 
opisanym na 
trójkącie  

 zna i 
rozumie 
własność 
czworokątów 
wpisanych w 
okrąg  

 umie 
rozwiązać 
zadanie 
tekstowe 
związane z 
okręgiem 
opisanym na 
czworokącie  

2. 

Styczna 

do 

okręgu 

 umie rozpoznać 
wzajemne położenie 
prostej i okręgu  

 zna pojęcie stycznej 
do okręgu  

 umie rozpoznać 
styczną do okręgu  

 wie, że styczna do 
okręgu jest 
prostopadła do 
promienia 
poprowadzonego do 
punktu styczności  

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

 umie konstruować 
okrąg styczny do 
prostej w danym 
punkcie  

 umie rozwiązać 
zadanie 
konstrukcyjne i 
rachunkowe 
związane ze 
styczną do okręgu  

 zna 
twierdzenie o 
równości 
długości 
odcinków na 
ramionach 
kąta 
wyznaczonyc
h przez 
wierzchołek 
kąta i punkty 
styczności  

 umie 
rozwiązać 
zadanie 
konstrukcyjne 
i rachunkowe 
związane ze 
styczną do 
okręgu  

  umie 
rozwiązać 
zadanie 
konstrukcyjn
e i 
rachunkowe 
związane ze 
styczną do 
okręgu  

3. Okrąg 

wpisany 

w trójkąt 

 zna pojęcie okręgu 
wpisanego w wielokąt 
(K) 

 umie konstruować 
okrąg wpisany w 
trójkąt (K) 
 

 umie rozwiązać 
zadanie 
konstrukcyjne i 
rachunkowe 
związane z 
okręgiem wpisanym 
w trójkąt  

 umie obliczać 
pole trójkąta 
znając, 
długości jego 
boków i 
promień 
okręgu 
wpisanego w 
ten trójkąt  

 umie 
rozwiązać 
zadanie 
konstrukcyjne 
i rachunkowe 
związane z 

 umie 
rozwiązać 
zadanie 
tekstowe 
związane 
z 
okręgiem 
wpisanym 
w 
czworokąt  

 umie 
rozwiązać 
zadanie 
konstrukcyjn
e i 
rachunkowe 
związane z 
okręgiem 
wpisanym w 
trójkąt  

 zna i 
rozumie 
własność 
czworokątów 
opisanych 



okręgiem 
wpisanym w 
trójkąt  

 umie 
konstruować 
okrąg styczny 
w danym 
punkcie do 
ramion kąta 
ostrego 

na okręgu  

 umie 
rozwiązać 
trudne 
zadanie 
tekstowe 
związane z 
okręgiem 
wpisanym w 
czworokąt  
 

4. 

Wielokąt

y 

foremne 

 zna pojęcie wielokąta 
foremnego  
 

 rozumie własności 
wielokątów 
foremnych  

 umie konstruować 
sześciokąt i 
ośmiokąt foremny 
wpisany w okrąg o 
danym promieniu  

 umie obliczyć miarę 
kąta wewnętrznego 
wielokąta 
foremnego  

 umie wskazać 
wielokąty foremne 
środkowosymetrycz
ne  

 umie podać liczbę 
osi symetrii 
wielokąta 
foremnego  
 

  umie 
rozwiązać 
zadanie 
tekstowe 
związane 
z 
wielokąta
mi 
foremnymi  

 umie 
rozwiązać 
problemowe 
zadanie 
tekstowe 
związane z 
wielokątami 
foremnymi  

5. 

Wielokąt

y 

foremne 

– okręgi 

wpisane i 

opisane 

 umie obliczyć długość 
promienia okręgu 
wpisanego w kwadrat 
o danej długości boku  

 umie wpisać i opisać 
okrąg na wielokącie 
foremnym  
 

 umie obliczyć 
długość promienia 
okręgu opisanego 
na kwadracie o 
danej długości boku  

 umie obliczyć 
długość promienia, 
pole lub obwód koła 
opisanego i 
wpisanego  
w trójkąt 

równoboczny o danej 

długości boku  

 umie wpisać i 
opisać okrąg na 
wielokącie 
foremnym  

 umie rozwiązać 
zadanie tekstowe 
związane z 
okręgami 
wpisanymi i 
opisanymi na 
wielokątach 
foremnych  
 

 umie obliczyć 
długość 
promienia, 
pole lub 
obwód koła 
opisanego na 
trójkącie 
równoboczny
m o danej 
długości boku 
lub 
wpisanego w 
trójkąt 
równoboczny 
o danej 
długości boku  

 umie 
rozwiązać 
zadanie 
tekstowe 
związane z 
okręgami 
wpisanymi i 
opisanymi na 
wielokątach 
foremnych  

  umie 
rozwiązać 
trudne 
zadanie 
tekstowe 
związane z 
okręgami 
wpisanymi i 
opisanymi 
na 
wielokątach 
foremnych  

 

 



DZIAŁ 8. GRANIASTOSŁUPY 

 

W rezultacie realizacji modułu uczeń zna, (rozumie, potrafi) na ocenę: 

 

MODUŁ DOPUSZCZAJ

ĄCĄ 

DOSTATECZ

NĄ 

DOBRĄ BARDZO 

DOBRĄ 

CELUJĄCĄ 

1. Przykłady 

graniastosłupó

w 

 zna pojęcie 
prostopadłościanu  

 zna pojęcie 
graniastosłupa 
prostego  

 zna pojęcie 
graniastosłupa 
prawidłowego  

 zna budowę 
graniastosłupa  

 rozumie sposób 
tworzenia nazw 
graniastosłupów  

 umie wskazać na 
modelu 
graniastosłupa 
prostego 
krawędzie i ściany 
prostopadłe oraz 
równoległe  

 umie określić 
liczbę 
wierzchołków, 
krawędzi i ścian 
graniastosłupa  

 umie rysować 
graniastosłup 
prosty w rzucie 
równoległym  
 

 zna pojęcie 
graniastosłupa 
pochyłego  

 umie wskazać 
na rysunku 
graniastosłupa 
prostego 
krawędzie i 
ściany 
prostopadłe 
oraz 
równoległe  

 umie określić 
liczbę 
wierzchołków, 
krawędzi i 
ścian 
graniastosłupa  

 umie rysować 
graniastosłup 
prosty w rzucie 
równoległym  

 umie obliczyć 
sumę długości 
krawędzi 
graniastosłupa  

 umie obliczyć 
sumę 
długości 
krawędzi 
graniastosłup
a  

 umie 
rozwiązać 
zadanie 
tekstowe 
związane z 
sumą 
długości 
krawędzi  
 

 umie 
rozwiązać 
zadanie 
tekstowe 
związane 
z sumą 
długości 
krawędzi  
 

 umie 
rozwiązać 
nietypowe 
zadanie 
związane z 
rzutem 
graniastosłup
a  

 

2. Siatki 

graniastosłupó

w.  

Pole 

powierzchni 

 zna pojęcie siatki 
graniastosłupa  

 zna pojęcie pola 
powierzchni 
graniastosłupa  

 zna wzór na 
obliczanie pola 
powierzchni 
graniastosłupa  

 rozumie pojęcie 
pola figury  

 rozumie zasadę 
kreślenia siatki  

 umie rozpoznać 
siatkę 
graniastosłupa 
prostego  

 umie kreślić siatkę 
graniastosłupa 
prostego o 

 rozumie 
sposób 
obliczania pola 
powierzchni 
jako pola siatki  

 umie 
rozpoznać 
siatkę 
graniastosłupa 
prostego  

 umie obliczyć 
pole 
powierzchni 
graniastosłupa 
prostego  

 umie rozwiązać 
zadanie 
tekstowe 
związane z 
polem 

 umie kreślić 
siatkę 
graniastosłup
a prostego o 
podstawie 
dowolnego 
wielokąta  

 umie 
rozpoznać 
siatkę 
graniastosłup
a  

 umie obliczyć 
pole 
powierzchni 
graniastosłup
a  

 umie 
rozwiązać 
zadanie 

  umie 
rozpoznać 
siatkę 
graniastosłup
a w ujęciu 
niestandardo
wym 

 umie 
rozwiązać 
trudne 
zadanie 
tekstowe 
związane z 
polem 
powierzchni 
graniastosłup
a prostego  



podstawie trójkąta 
lub czworokąta  

 umie obliczyć pole 
powierzchni 
graniastosłupa 
prostego  
 

powierzchni 
graniastosłupa 
prostego  

tekstowe 
związane z 
polem 
powierzchni 
graniastosłup
a prostego  
 

3. Objętość 

prostopadłości

anu. Jednostki 

objętości 

 zna wzory na 
obliczanie 
objętości 
prostopadłościanu 
i sześcianu  

 zna jednostki 
objętości  

 rozumie pojęcie 
objętości figury  

 umie zamieniać 
jednostki objętości  

 umie obliczyć 
objętość 
prostopadłościanu 
i sześcianu  
 

 rozumie 
zasady 
zamiany 
jednostek 
objętości  

 umie 
zamieniać 
jednostki 
objętości  

 umie obliczyć 
objętość 
prostopadłości
anu i sześcianu  

 umie rozwiązać 
zadanie 
tekstowe 
związane z 
objętością 
prostopadłości
anu  

 umie 
zamieniać 
jednostki 
objętości  

 umie 
rozwiązać 
zadanie 
tekstowe 
związane z 
objętością 
prostopadłoś
cianu  

 umie 
zamieniać 
jednostki 
objętości  
 

 umie 
rozwiązać 
nietypowe 
zadanie 
tekstowe 
związane z 
objętością 
prostopadłoś
cianu  

4. Objętość 

graniastosłupa 

 zna pojęcie 
wysokości 
graniastosłupa (K) 

 zna wzór na 
obliczanie 
objętości 
graniastosłupa (K) 

 umie obliczyć 
objętość 
graniastosłupa (K 
– P) 
 

 umie obliczyć 
objętość 
graniastosłupa  

 umie rozwiązać 
zadanie 
tekstowe 
związane z 
objętością 
graniastosłupa  

 umie obliczyć 
objętość 
graniastosłup
a  

 umie 
rozwiązać 
zadanie 
tekstowe 
związane z 
objętością 
graniastosłup
a  

  umie 
rozwiązać  
trudne 
zadanie 
tekstowe 
związane z 
objętością 
graniastosłup
a  

5. Odcinki w 

graniastosłupa

ch 

 zna pojęcie 
przekątnej ściany 
graniastosłupa  

 umie wskazać na 
modelu przekątną 
ściany bocznej 
oraz przekątną 
graniastosłupa  
 

 zna pojęcie 
przekątnej 
graniastosłupa  

 umie wskazać 
na modelu 
przekątną 
ściany bocznej 
oraz przekątną 
graniastosłupa  

 umie rysować 
w rzucie 
równoległym 
graniastosłupa 
prostego 
przekątne jego 
ścian oraz 
przekątne bryły  

 umie obliczyć 
długość 
przekątnej 
ściany 
graniastosłupa 
jako przekątnej 
prostokąta  

 umie 
rysować w 
rzucie 
równoległym 
graniastosłup
a prostego 
przekątne 
jego ścian 
oraz 
przekątne 
bryły  

 umie obliczyć 
długość 
przekątnej 
ściany 
graniastosłup
a jako 
przekątnej 
prostokąta  

 umie obliczyć 
długość 
przekątnej 
dowolnej 
ściany 
graniastosłup

 umie 
obliczyć 
długość 
przekątnej 
dowolnej 
ściany 
graniastos
łupa oraz 
długość 
przekątnej 
graniastos
łupa  
 

 umie 
rozwiązać 
zadanie 
tekstowe 
związane z 
długościami 
przekątnych, 
polem  
i objętością 

graniastosłup

a  



 a oraz 
długość 
przekątnej 
graniastosłup
a  

 umie 
rozwiązać 
zadanie 
tekstowe 
związane z 
długościami 
przekątnych, 
polem  

 i objętością 
graniastosłup
a  
 

 

 

DZIAŁ 9. OSTROSŁUPY 

 

W rezultacie realizacji modułu uczeń zna, (rozumie, potrafi) na ocenę: 

 

MODUŁ DOPUSZCZAJĄ

CĄ 

DOSTATECZN

Ą 

DOBRĄ BARDZO 

DOBRĄ 

CELUJĄC

Ą 

1. Rodzaje 

ostrosłupów 

 zna pojęcie 
ostrosłupa  

 zna pojęcie 
ostrosłupa 
prawidłowego  

 zna pojęcie 
czworościanu i 
czworościanu 
foremnego  

 zna budowę 
ostrosłupa  

 rozumie sposób 
tworzenia nazw 
ostrosłupów  

 zna pojęcie 
wysokości 
ostrosłupa  

 umie określić liczbę 
wierzchołków, 
krawędzi i ścian 
ostrosłupa  

 umie rysować 
ostrosłup w rzucie 
równoległym  
 

 umie określić 
liczbę 
wierzchołków, 
krawędzi i ścian 
ostrosłupa  

 umie rysować 
ostrosłup w 
rzucie 
równoległym  

 umie obliczyć 
sumę długości 
krawędzi 
ostrosłupa  

 umie 
obliczyć 
sumę 
długości 
krawędzi 
ostrosłupa  

 umie 
rozwiązać 
zadanie 
tekstowe 
związane z 
sumą 
długości 
krawędzi  

 

 umie 
rozwiązać 
zadanie 
tekstowe 
związane z 
sumą 
długości 
krawędzi  

 

 

2. Siatki  zna pojęcie siatki  rozumie sposób  umie  umie  umie 



ostrosłupów

.  

Pole 

powierzchni 

ostrosłupa  

 zna pojęcie pola 
powierzchni 
ostrosłupa  

 zna wzór na 
obliczanie pola 
powierzchni 
ostrosłupa  

 rozumie pojęcie pola 
figury  

 rozumie zasadę 
kreślenia siatki  

 umie kreślić siatkę 
ostrosłupa 
prawidłowego  

 umie rozpoznać 
siatkę ostrosłupa  

 umie obliczyć pole 
ostrosłupa 
prawidłowego  
 

obliczania pola 
powierzchni jako 
pola siatki  

 umie kreślić 
siatkę ostrosłupa 
prawidłowego  

 umie rozpoznać 
siatkę ostrosłupa  

 umie obliczyć 
pole ostrosłupa 
prawidłowego  

 umie rozwiązać 
zadanie tekstowe 
związane z 
polem 
powierzchni 
ostrosłupa  

kreślić 
siatkę 
ostrosłupa  

 umie 
rozpoznać 
siatkę 
ostrosłupa  

 umie 
obliczyć 
pole 
powierzchn
i ostrosłupa  

 umie 
rozwiązać 
zadanie 
tekstowe 
związane z 
polem 
powierzchn
i ostrosłupa  

rozpoznać 
siatkę 
ostrosłupa  

 umie 
obliczyć pole 
powierzchni 
ostrosłupa  
 

rozwiązać 
trudne 
zadanie 
tekstowe 
związane z 
polem 
powierzchni 
ostrosłupa  

3. Objętość 

ostrosłupa 

 zna wzór na 
obliczanie objętości 
ostrosłupa  

 rozumie pojęcie 
objętości figury  

 umie obliczyć 
objętość ostrosłupa  
 

 umie obliczyć 
objętość 
ostrosłupa  

 umie rozwiązać 
zadanie tekstowe 
związane z 
objętością 
ostrosłupa  

 umie 
obliczyć 
objętość 
ostrosłupa  

 umie 
rozwiązać 
zadanie 
tekstowe 
związane z 
objętością 
ostrosłupa  
 

 umie 
rozwiązać 
zadanie 
tekstowe 
związane z 
objętością 
ostrosłupa  
i 

graniastosłu

pa  

 umie 
rozwiązać 
problemowe 
zadanie 
tekstowe 
związane z 
objętością 
ostrosłupa  

 umie 
rozwiązać 
zadanie 
tekstowe 
związane z 
objętością 
ostrosłupa  
i 

graniastosłu

pa  

 

4. 

Obliczanie 

długości 

odcinków  

w 

ostrosłupac

h. 

 zna pojęcie 
wysokości ściany 
bocznej  

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

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

 umie stosować 
twierdzenie 
Pitagorasa do 
wyznaczania 
długości 
odcinków (P) 
 

 umie 
stosować 
twierdzenie 
Pitagorasa 
do 
wyznaczani
a długości 
odcinków  

 umie 
rozwiązać 
zadanie 
tekstowe 
związane z 
długością 
odcinków, 
polem 
powierzchn
i i 
objętością 
ostrosłupa 
oraz 
graniastosł
upa  

  umie 
rozwiązać 
nietypowe 
zadanie 
tekstowe 
związane z 
długością 
odcinków, 
polem 
powierzchni i 
objętością 
ostrosłupa 
oraz 
graniastosłu
pa  



 

 

 

DZIAŁ 10. STATYSTYKA 

 

W rezultacie realizacji modułu uczeń zna, (rozumie, potrafi) na ocenę: 

 

MODUŁ DOPUSZCZAJĄ

CĄ 

DOSTATECZN

Ą 

DOBRĄ BARDZO 

DOBRĄ 

CELUJĄC

Ą 

1. Czytanie 

danych 

statystycznyc

h. 

 zna pojęcie 
diagramu 
słupkowego i 
kołowego  

 zna pojęcie wykresu  

 rozumie potrzebę 
korzystania z 
różnych form 
prezentacji 
informacji  

 umie odczytać 
informacje z tabeli, 
wykresu, diagramu  
 

 umie odczytać 
informacje z 
tabeli, wykresu, 
diagramu  

 umie ułożyć 
pytania do 
prezentowanych 
danych  

 zna pojęcie 
tabeli 
łodygowo-
listkowej  

 umie 
odczytać 
informacje 
z tabeli 
łodygowo-
listkowej  

 umie 
interpretow
ać 
prezentow
ane 
informacje  
 

 umie 
interpretow
ać 
prezentow
ane 
informacje  

 umie 
prezentow
ać dane w 
korzystnej 
formie  

 

2. Co to jest 

średnia? 

 zna pojęcia średniej 
arytmetycznej i 
mediany  

 umie obliczyć 
średnią 
arytmetyczną  

 umie obliczyć 
medianę  
 

 umie obliczyć 
średnią 
arytmetyczną  

 umie obliczyć 
medianę  

 umie rozwiązać 
zadanie tekstowe 
związane ze 
średnią  
 

 umie 
obliczyć 
średnią 
arytmetycz
ną  

 umie 
obliczyć 
medianę  

 umie 
rozwiązać 
zadanie 
tekstowe 
związane 
ze średnią 
arytmetycz
ną 
i medianą  

 

 umie 
obliczyć 
medianę  
 

 umie 
rozwiązać 
problemowe 
zadanie 
tekstowe 
związane 
ze średnią 
arytmetyczn
ą 
i medianą  

3. Zbieranie  

i 

opracowywan

ie danych 

statystycznyc

 zna pojęcie danych 
statystycznych  

 umie zebrać dane 
statystyczne  
 

 umie opracować 
dane 
statystyczne  

 umie 
prezentować 
dane 
statystyczne  

 umie 
opracować 
dane 
statystyczn
e  

 umie 
prezentow
ać dane 

 umie 
opracować 
dane 
statystyczn
e  

 umie 
prezentow
ać dane 

 



h. statystyczn
e  

statystyczn
e  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wymagania edukacyjne z matematyki na poszczególne oceny  

w klasie 3 gimnazjum 
 

 
Ustalając kryteria poszczególnych ocen, uwzględniono poziomy, kategorie celów 

nauczania oraz poziomy wymagań edukacyjnych.  

 

I. Poziom wiadomości:  

 

1) Zapamiętywanie wiadomości – uczeń zapamiętuje i rozumie wiadomości 

podstawowe w elementarnym zakresie umożliwiającym dalszą naukę.  

 

2) Rozumienie wiadomości – uczeń rozumie podstawowe wiadomości, potrafi 

przedstawić w inny sposób , niż je zapamiętał, stosuje wiadomości podstawowe w 

sytuacjach typowych.  

 

II. Poziom umiejętności:  

 

1) Stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych – uczeń opanował umiejętności 

praktycznego posługiwania się wiadomościami uzupełniającymi w sytuacjach 

typowych.  

 

2) Stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych– uczeń opanował 

umiejętności formułowania i rozwiązywania problemów, dokonuje analizy i syntezy 

nowych dla siebie zjawisk, opracowuje plan działania. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Poziomy wymagań edukacyjnych:  

 
 

Wymagania konieczne – obejmują wiadomości i umiejętności najprostsze, 

najłatwiejsze najczęściej stosowane i niewymagające modyfikacji. Są one niezbędne w 

dalszym kształceniu, wymagają rozwiązywania zadań praktycznych, o niewielkim 

stopniu trudności.  

 

 

Wymagania podstawowe – obejmują wiadomości i umiejętności proste, przystępne, 

uniwersalne, niezbędne na danym etapie kształcenia, często bezpośrednio użyteczne 

życiowo, wymagające rozwiązywania typowych zadań o przeciętnym stopniu 

trudności.  

 

 

Wymagania rozszerzające – obejmują wiadomości i umiejętności umiarkowanie 

przystępne, bardziej złożone i mniej przydatne, ale nie niezbędne na danym etapie 

kształcenia, pośrednio użyteczne w życiu.  

 

 

Wymagania dopełniające – obejmują wiadomości i umiejętności trudne, złożone i 

nietypowe, wieloproblemowe, umożliwiające rozwiązywanie zadań teoretycznych i 

praktycznych o dość wysokim stopniu trudności.  

 

 

Wymagania wykraczające – obejmują wiadomości i umiejętności szczególnie złożone, 

trudne, wymagające rozwiązywania zadań bardzo złożonych i nietypowych w twórczy 

sposób. 

 

 

 

Tematy nieobowiązkowe oznaczono szarym paskiem.  



DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE 

 

W rezultacie realizacji modułu uczeń zna, (rozumie, potrafi) na ocenę: 

 

MODUŁ DOPUSZCZAJĄ

CĄ 

DOSTATECZ

NĄ 

DOBRĄ BARDZO 

DOBRĄ 

CELUJĄC

Ą 

1. System 

dziesiątkowy 

 zna pojęcie notacji 
wykładniczej  

 zna sposób 
zaokrąglania liczb  

 rozumie potrzebę 
zaokrąglania liczb  

 umie oszacować 
wynik działań  

 umie zaokrąglić 
liczby do podanego 
rzędu  

 umie porównać 
liczby 
przedstawione w 
różny sposób  
 

 rozumie 
potrzebę 
stosowania 
notacji 
wykładniczej w 
praktyce  

 umie oszacować 
wynik działań  

 umie zaokrąglić 
liczby do 
podanego rzędu  

 umie zapisać 
liczbę w notacji 
wykładniczej  

 umie porównać 
liczby 
przedstawione w 
różny sposób  

 umie 
zapisać 
liczbę w 
notacji 
wykładniczej 

 umie 
porównać 
liczby 
przedstawio
ne na różne 
sposoby  

 umie 
rozwiązać 
zadanie 
tekstowe 
dotyczące 
różnych 
sposobów 
zapisywania 
liczb  

 umie 
porównać 
liczby 
przedstawio
ne na różne 
sposoby  

 umie 
rozwiązać 
zadanie 
tekstowe 
dotyczące 
różnych 
sposobów 
zapisywania 
liczb  

 

2. System 

rzymski 

 zna znaki używane 
do zapisu liczb w 
systemie rzymskim  

 umie zapisać i 
odczytać liczby 
naturalne dodatnie 
w systemie 
rzymskim (w 
zakresie do 3000)  

 zna zasady 
zapisu liczb w 
systemie 
rzymskim  

 umie zapisać i 
odczytać liczby 
naturalne 
dodatnie w 
systemie 
rzymskim (w 
zakresie do 
3000)  

 umie 
zapisać i 
odczytać w 
systemie 
rzymskim 
liczby 
większe od 
4000  

 umie 
zapisać i 
odczytać w 
systemie 
rzymskim 
liczby 
większe od 
4000  

 

3. Liczby 

wymierne  

i 

niewymierne 

 zna pojęcia: liczby 
naturalnej, liczby 
całkowitej, liczby 
wymiernej  

 zna pojęcia: liczby 
niewymiernej, liczby 
rzeczywistej  

 zna pojęcia: liczby 
przeciwnej do danej 
oraz odwrotności 
danej liczby  

 umie podać liczbę 
przeciwną do danej  
oraz odwrotność 
danej liczby  

 umie podać 
rozwinięcie 
dziesiętne ułamka 
zwykłego  

 rozumie różnicę 
pomiędzy 
rozwinięciem 
dziesiętnym 
liczby wymiernej 
a niewymiernej  

 umie podać  
odwrotność 
danej liczby  

 umie podać 
rozwinięcie 
dziesiętne 
ułamka 
zwykłego  

 umie odczytać 
współrzędną 
punktu na osi 
liczbowej oraz 
zaznaczyć 

 umie 
odczytać 
współrzędne 
punktów na 
osi liczbowej 
i zaznaczyć 
liczbę na osi 
liczbowej  

 umie 
porównać i 
porządkowa
ć liczby 
przedstawio
ne w różny 
sposób  

 umie 
oszacować 
wartość 
wyrażenia 

 umie 
porównać i 
porządkowa
ć liczby 
przedstawio
ne w różny 
sposób  

 

 



 umie odczytać 
współrzędną punktu 
na osi liczbowej 
oraz zaznaczyć 
liczbę na osi 
liczbowej  

 zna pojęcie potęgi o 
wykładniku: 
naturalnym ,  

 zna pojęcie 
pierwiastka 
arytmetycznego II 
stopnia z liczby 
nieujemnej i III 
stopnia  
z dowolnej liczby  

 umie obliczyć 
potęgę o 
wykładniku: 
naturalnym  

 umie obliczyć 
pierwiastek 
arytmetyczny II i III 
stopnia z liczb, 
które są 
odpowiednio 
kwadratami lub 
sześcianami liczb 
wymiernych  

 umie porównać  
oraz porządkować 
liczby 
przedstawione w 
różny sposób  
 

liczbę na osi 
liczbowej  

 zna pojęcie 
potęgi o 
wykładniku 
całkowitym 
ujemnym  

 umie obliczyć 
potęgę o 
wykładniku 
całkowitym 
ujemnym  

 umie  
porządkować  
liczby 
przedstawione w 
różny sposób  

zawierające
go 
pierwiastki  
 

 

4. 

Podstawowe 

działania na 

liczbach 

 zna algorytmy 
działań na 
ułamkach  

 zna kolejność 
wykonywania 
działań  

 umie wykonać 
działania łączne na 
liczbach  
 

 

 umie wykonać 
działania łączne 
na liczbach  

 umie rozwiązać 
zadanie 
tekstowe 
związane z 
działaniami na 
liczbach  

 umie 
obliczać 
wartości 
wyrażeń 
arytmetyczn
ych 
zawierający
ch większą 
liczbę 
działań  

 umie 
rozwiązać 
zadanie 
tekstowe 
związane z 
działaniami 
na liczbach  
 

 umie 
obliczać 
wartości 
wyrażeń 
arytmetyczn
ych 
zawierający
ch większą 
liczbę 
działań  

 umie 
rozwiązać 
zadanie 
tekstowe 
związane z 
działaniami 
na liczbach  

 

5. Działania 

na potęgach  

i 

pierwiastkac

h 

 zna wzory 
dotyczące 
potęgowania i 
pierwiastkowania  

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

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

 umie zapisać w 
postaci jednej 
potęgi iloczyny i 
ilorazy potęg o 

 umie 
zapisać w 
postaci 
jednej potęgi 
potęgę 
potęgi o 
wykładniku 
całkowitym  

 stosuje w 
obliczeniach 

 umie 
oszacować 
wartość 
wyrażenia 
zawierające
go 
pierwiastki  

 umie 
wyłączyć 
czynnik 

 



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

 umie zapisać w 
postaci jednej 
potęgi potęgę 
potęgi o wykładniku 
naturalnym  
 

takich samych 
wykładnikach  

 umie zapisać w 
postaci jednej 
potęgi potęgę 
potęgi o 
wykładniku 
naturalnym , 
całkowitym  

 stosuje w 
obliczeniach 
notację 
wykładniczą  

 umie wyłączyć 
czynnik przed 
znak pierwiastka  

 umie usunąć 
niewymierność z 
mianownika, 
korzystając z 
własności 
pierwiastków  

 umie oszacować 
wartość 
wyrażenia 
zawierającego 
pierwiastki  

 umie obliczyć 
wartość 
wyrażenia 
zawierającego 
pierwiastki i 
potęgi  
 

notację 
wykładniczą  

 umie 
oszacować 
wartość 
wyrażenia 
zawierające
go 
pierwiastki  

 umie 
obliczyć 
wartość 
wyrażenia 
zawierające
go 
pierwiastki i 
potęgi  

 umie 
oszacować 
wartość 
wyrażenia 
zawierające
go 
pierwiastki  

 umie 
wyłączyć 
czynnik 
przed znak 
pierwiastka  

 umie 
włączyć 
czynnik pod 
znak 
pierwiastka  

 umie usunąć 
niewymierno
ść z 
mianownika 
korzystając,  
z własności 

pierwiastkó

w  

 

przed znak 
pierwiastka  
umie 
włączyć 
czynnik pod 
znak 
pierwiastka  

 umie usunąć 
niewymierno
ść z 
mianownika 
korzystając,  
z własności 

pierwiastkó

w  

 

6. Obliczenia 

procentowe 

 zna pojęcie 
procentu  

 zna pojęcie promila  

 rozumie potrzebę 
stosowania 
procentów w życiu 
codziennym  

 umie zamienić 
procent na ułamek i 
odwrotnie  

 umie obliczyć 
procent danej liczby  

 umie odczytać dane 
z diagramu 
procentowego  
 

 umie zamienić 
procent na 
ułamek i 
odwrotnie  

 umie obliczyć 
procent danej 
liczby  

 umie odczytać 
dane z diagramu 
procentowego  

 umie obliczyć 
liczbę na 
podstawie 
danego jej 
procentu  

 umie obliczyć, 
jakim procentem 
jednej liczby jest 
druga liczba  

 umie rozwiązać 
zadanie 

 umie 
obliczyć 
liczbę na 
podstawie 
danego jej 
procentu  

 umie 
obliczyć, 
jakim 
procentem 
jednej liczby 
jest druga 
liczba  

 umie 
rozwiązać 
zadanie 
związane z 
procentami  

 umie 
rozwiązać 
zadanie 

 umie 
obliczyć 
liczbę na 
podstawie 
jej 
procentowe
go wzrostu 
(obniżki)  

 umie 
rozwiązać  
problemow
e zadanie 
związane z 
procentami  



związane z 
procentami  

 zna pojęcie 
punktu 
procentowego  

 zna pojęcie 
inflacji  

 umie obliczyć 
liczbę większą 
lub mniejszą o 
dany procent  

 umie rozwiązać 
zadanie 
związane z 
procentami w 
kontekście 
praktycznym  

 umie obliczyć, o 
ile procent 
wzrosła lub 
zmniejszyła się 
liczba  

 umie obliczyć 
liczbę na 
podstawie jej 
procentowego 
wzrostu 
(obniżki)  
 

związane z 
procentami 
w 
kontekście 
praktycznym  

 umie 
obliczyć, o 
ile procent 
wzrosła lub 
zmniejszyła 
się liczba  

 umie 
obliczyć 
liczbę na 
podstawie 
jej 
procentowe
go wzrostu 
(obniżki)  

 umie 
obliczyć 
liczbę na 
podstawie 
jej 
procentowe
go wzrostu 
(obniżki)  
 

7. 

Przekształce

nia 

algebraiczne 

 zna pojęcia: 
wyrażenie 
algebraiczne, 
jednomian, suma 
algebraiczna, 
wyrazy podobne  

 zna zasadę 
przeprowadzania 
redukcji wyrazów 
podobnych  

 umie budować 
proste wyrażenia 
algebraiczne  

 umie redukować 
wyrazy podobne w 
sumie algebraicznej  

 umie dodawać i 
odejmować sumy 
algebraiczne  

 umie mnożyć 
jednomiany, sumę 
algebraiczną przez 
jednomian  oraz 
sumy algebraiczne  

 umie obliczyć 
wartość liczbową 
wyrażenia bez jego 
przekształcania  
 

 umie redukować 
wyrazy podobne 
w sumie 
algebraicznej  

 umie dodawać i 
odejmować 
sumy 
algebraiczne  

 umie mnożyć  
sumy 
algebraiczne  

 umie obliczyć 
wartość 
liczbową 
wyrażenia bez 
jego 
przekształcania  
i po 
przekształceniu 
do postaci 
dogodnej do 
obliczeń  

 umie 
przekształcać 
wyrażenia 
algebraiczne  

 umie opisywać 
zadania 
tekstowe za 
pomocą 
wyrażeń 
algebraicznych  

 umie wyłączyć 
wspólny czynnik 
przed nawias  

 umie 
obliczyć 
wartość 
liczbową 
wyrażenia 
po 
przekształce
niu do 
postaci 
dogodnej do 
obliczeń  

 umie 
przekształca
ć wyrażenia 
algebraiczne  

 umie 
przekształca
ć wyrażenia 
algebraiczne
, stosując 
wzory 
skróconego 
mnożenia  

 umie 
wyłączyć 
wspólny 
czynnik 
przed 
nawias  

 umie 
stosować 
przekształce
nia wyrażeń 
algebraiczny
ch  
w zadaniach 

 umie 
obliczyć 
wartość 
liczbową 
wyrażenia 
po 
przekształce
niu do 
postaci 
dogodnej do 
obliczeń  

 umie 
przekształca
ć wyrażenia 
algebraiczne  

 umie 
przekształca
ć wyrażenia 
algebraiczne
, stosując 
wzory 
skróconego 
mnożenia  

 umie 
wyłączyć 
wspólny 
czynnik 
przed 
nawias  

 umie 
stosować 
przekształce
nia wyrażeń 
algebraiczny
ch  
w zadaniach 

 umie 
stosować 
przekształc
enia 
wyrażeń 
algebraiczn
ych  
w trudnych 

zadaniach 

tekstowych  



tekstowych  tekstowych  

8. Równania  

i układy 

równań 

 zna pojęcie 
równania  

 zna metodę równań 
równoważnych  

 zna pojęcie układu 
równań  

 zna pojęcie 
rozwiązania układu 
równań  

 zna metodę 
podstawiania  

 zna metodę 
przeciwnych 
współczynników  

 rozumie pojęcie 
rozwiązania 
równania  

 rozumie pojęcie 
rozwiązania układu 
równań  

 umie rozwiązać 
równanie  

 umie rozwiązać 
układ równań 
liniowych metodą 
podstawiania lub 
metodą 
przeciwnych 
współczynników  

 umie rozwiązać 
równanie, 
korzystając z 
proporcji  
 

 zna pojęcia 
równań: 
równoważnych, 
tożsamościowyc
h, sprzecznych  

 zna pojęcia 
układów: 
oznaczonych, 
nieoznaczonych, 
sprzecznych  

 umie rozwiązać 
równanie  

 umie rozwiązać 
układ równań 
liniowych 
metodą 
podstawiania lub 
metodą 
przeciwnych 
współczynników  

 umie rozpoznać 
równanie 
sprzeczne lub 
tożsamościowe  

 umie rozpoznać 
układ sprzeczny 
lub 
nieoznaczony  

 umie rozwiązać 
równanie, 
korzystając z 
proporcji  

 umie 
przekształcić 
wzór  

 umie opisać za 
pomocą 
równania lub 
układu równań 
zadanie 
osadzone w 
kontekście 
praktycznym  

 umie rozwiązać 
zadanie 
tekstowe 
związane z 
zastosowaniem 
równań lub 
układów równań  
 

 umie opisać 
za pomocą 
równania lub 
układu 
równań 
zadanie 
osadzone w 
kontekście 
praktycznym  

 umie 
rozwiązać 
zadanie 
tekstowe 
związane z 
zastosowani
em równań 
lub układów 
równań  

 umie 
rozwiązać 
równanie  

 umie 
rozwiązać 
nierówność  

 umie 
rozwiązać 
układ liniowy 
metodą 
podstawiani
a lub 
metodą 
przeciwnych 
współczynni
ków  

 umie 
rozwiązać 
równanie, 
korzystając 
z proporcji  

 umie 
przekształci
ć wzór  

 umie 
rozwiązać 
zadanie 
tekstowe 
związane z 
zastosowani
em równań 
lub układów 
równań  
 

 umie 
rozwiązać 
równanie  

 umie 
rozwiązać 
nierówność  

 umie 
rozwiązać 
układ liniowy 
metodą 
podstawiani
a lub 
metodą 
przeciwnych 
współczynni
ków  

 umie 
rozwiązać 
równanie, 
korzystając 
z proporcji  

 umie 
przekształci
ć wzór  
 

 umie 
rozwiązać  
problemow
e zadanie 
tekstowe 
związane z 
zastosowan
iem równań 
lub układów 
równań  

 
 
 

DZIAŁ 2. FUNKCJE 

 



W rezultacie realizacji modułu uczeń zna, (rozumie, potrafi) na ocenę: 

 

MODUŁ DOPUSZCZAJ

ĄCĄ 

DOSTATECZ

NĄ 

DOBRĄ BARDZO 

DOBRĄ 

CELUJĄC

Ą 

1. 

Odczytywanie 

wykresów 

 rozumie wykres 
jako sposób 
prezentacji 
informacji  

 umie odczytać 
informacje z 
wykresu  

 umie odczytać i 
porównać 
informacje z kilku 
wykresów 
narysowanych w 
jednym układzie 
współrzędnych  
 

 umie 
interpretować 
informacje 
odczytane z 
wykresu  

 umie odczytać i 
porównać 
informacje z 
kilku wykresów 
narysowanych 
w jednym 
układzie 
współrzędnych  

 umie 
interpretować 
informacje z 
kilku wykresów 
narysowanych 
w jednym 
układzie 
współrzędnych  
 

 umie 
interpretowa
ć informacje 
odczytane z 
wykresu  

 umie 
interpretowa
ć informacje 
z kilku 
wykresów 
narysowany
ch  
w jednym 

układzie 

współrzędny

ch  

 umie 
interpretow
ać 
informacje z 
kilku 
wykresów 
narysowany
ch  
w jednym 

układzie 

współrzędn

ych  

 umie 
interpretowa
ć informacje 
odczytane z 
wykresu w 
zadaniach 
problemowy
ch 
 

2. Pojęcie 

funkcji. 

Zależności 

funkcyjne 

 zna pojęcie funkcji  

 zna pojęcia: 
dziedzina, 
argument, wartość 
funkcji, zmienna 
zależna i 
niezależna 

 zna pojęcie 
miejsca zerowego  

 rozumie pojęcie 
przyporządkowani
a  

 umie przedstawić 
funkcję za pomocą 
opisu słownego, 
wzoru, grafu, 
wykresu i tabelki  

 umie odczytać 
wartość funkcji dla 
danego argumentu 
lub argument dla 
danej wartości  
z tabelki , wykresu  

i grafu  

 

 umie 
przedstawić 
funkcję za 
pomocą opisu 
słownego, 
wzoru, grafu, 
wykresu i 
tabelki  

 umie wskazać 
miejsce zerowe 
funkcji  

 umie na 
podstawie 
wykresu funkcji 
określić jej 
monotonicznoś
ć  

 umie odczytać 
z wykresu 
argumenty, dla 
których funkcja 
przyjmuje 
największą lub 
najmniejszą 
wartość  

 umie 
przedstawić 
funkcję za 
pomocą 
opisu 
słownego, 
wzoru, 
grafu, 
wykresu i 
tabelki  

 umie 
wskazać 
miejsce 
zerowe 
funkcji  

 umie 
przedstawić 
wykres 
funkcji 
spełniającej 
warunki  

 umie podać 
argumenty, 
dla których 
funkcja 
przyjmuje 
wartości 
dodatnie lub 
ujemne  

 umie 
odczytać z 
wykresu 
argumenty, 
dla których 

 umie 
przedstawić 
wykres 
funkcji 
spełniającej 
warunki  

 umie podać 
argumenty, 
dla których 
funkcja 
przyjmuje 
wartości 
dodatnie 
lub ujemne  
 

 umie 
wskazać 
miejsce 
zerowe 
funkcji w 
zadaniach 
trudnych 
 



funkcja 
przyjmuje 
największą 
lub 
najmniejszą 
wartość  

3. Wzory a 

wykresy 

 zna różne sposoby 
zapisu funkcji 
określonej danym 
wzorem  

 rozumie związek 
między wzorem 
funkcji a jej 
wykresem  

 umie sprawdzić 
rachunkowo i na 
wykresie, czy 
punkt należy do 
wykresu funkcji  

 umie obliczyć 
miejsce zerowe 
funkcji  

 umie odczytać z 
wykresu miejsce 
zerowe  
 

 zna różne 
sposoby zapisu 
funkcji 
określonej 
danym wzorem  

 zna etapy 
rysowania 
wykresów 
funkcji 

 umie na 
podstawie 
wzoru 
wyznaczyć 
argument dla 
danej wartości 
funkcji i 
odwrotnie  

 umie obliczyć 
miejsce zerowe 
funkcji  

 umie odczytać 
z wykresu 
miejsce zerowe  

 umie odczytać 
z wykresu zbiór 
argumentów, 
dla których 
funkcja 
przyjmuje 
wartości 
dodatnie lub 
ujemne  
 

 zna nazwy 
wykresów 
niektórych 
funkcji 
(liniowa, 
parabola)  

 umie 
wyznaczyć 
współrzędne 
punktów 
przecięcia 
się wykresu  
z osiami 

układu 

współrzędny

ch  

 umie 
dopasować 
wzory do 
wykresów 
funkcji  

 umie 
zastąpić 
wzorem opis 
słowny 
funkcji  

 umie 
odczytać z 
wykresu 
zbiór 
argumentów
, dla których 
funkcja 
przyjmuje 
określone 
wartości  
 

 umie 
wyznaczyć 
współrzędn
e punktów 
przecięcia 
się wykresu  
z osiami 

układu 

współrzędn

ych  

 umie 
dopasować 
wzory do 
wykresów 
funkcji  

 umie 
zastąpić 
wzorem 
opis słowny 
funkcji  

 umie 
odczytać z 
wykresu 
zbiór 
argumentó
w, dla 
których 
funkcja 
przyjmuje 
określone 
wartości  

 potrafi 
rozwiązać 
zadania 
tekstowe 
związane z 
wykresem 
funkcji  
i jej wzorem 

 

 umie na 
podstawie 
wzoru 
narysować 
wykres 
funkcji  

 potrafi 
rozwiązać 
trudne 
zadania 
tekstowe 
związane z 
wykresem 
funkcji  
i jej wzorem 

4. Zależności 

między 

wielkościami 

proporcjonaln

ymi 

 zna związek 
pomiędzy 
wielkościami 
wprost 
proporcjonalnymi 
(K) 

 zna kształt linii 
będącej wykresem 
zależności wprost 
proporcjonalnych  

 zna pojęcie 
współczynnika 
proporcjonalności  

 zna związek 
pomiędzy 
wielkościami 
odwrotnie 

 zna kształt linii 
będącej 
wykresem 
zależności 
wprost 
proporcjonalnyc
h  

 zna pojęcie 
współczynnika 
proporcjonalnoś
ci  

 zna kształt linii 
będącej 
wykresem 
zależności 
odwrotnie 
proporcjonalnyc

 umie 
rozpoznać 
wielkości 
wprost 
proporcjonal
ne  

 umie 
narysować 
wykres 
funkcji typu 
𝑦 = 𝑎𝑥  

 umie 
rozwiązywać 
zadania 
tekstowe 
związane z 

 umie 
narysować 
wykres 
funkcji typu 
𝑦 = 𝑎𝑥  
 

 umie 
rozwiązywać 
problemowe 
zadania 
tekstowe 
związane z 
wielkościami 
wprost 
proporcjonal
nymi oraz 
ich 
wykresami  

 umie 
rozwiązywać 
trudne 
zadania 
tekstowe 



proporcjonalnymi  

 zna kształt linii 
będącej wykresem 
zależności 
odwrotnie 
proporcjonalnych  
 

h  

 umie rozpoznać 
wielkości 
wprost 
proporcjonalne  

 umie obliczyć 
współczynnik 
proporcjonalnoś
ci  

 umie opisać 
wzorem dane 
wielkości 
wprost 
proporcjonalne  

 umie 
narysować 
wykres funkcji 
typu 𝑦 = 𝑎𝑥, 

jeśli dziedziną 
jest zbiór liczb 
rzeczywistych  

 umie rozpoznać 
wielkości 
odwrotnie 
proporcjonalne  

 umie opisać 
wzorem dane 
wielkości 
odwrotnie 
proporcjonalne  

 umie 
rozwiązywać 
zadania 
tekstowe 
związane z 
wielkościami 
wprost 
proporcjonalny
mi  

 umie 
rozwiązywać 
zadania 
tekstowe 
związane z 
wielkościami 
odwrotnie 
proporcjonalny
mi  
 

wielkościami 
wprost 
proporcjonal
nymi oraz 
ich 
wykresami  

 umie 
rozpoznać 
wielkości 
odwrotnie 
proporcjonal
ne  

 umie 
rozwiązywać 
zadania 
tekstowe 
związane z 
wielkościami 
odwrotnie 
proporcjonal
nymi oraz 
ich 
wykresami  

związane z 
wielkościami 
odwrotnie 
proporcjonal
nymi oraz 
ich 
wykresami  

 

 

DZIAŁ 3. FIGURY NA PŁASZCZYŹNIE 

 

W rezultacie realizacji modułu uczeń zna, (rozumie, potrafi) na ocenę: 

 



MODUŁ DOPUSZCZAJĄC

Ą 

DOSTATECZN

Ą 

DOBRĄ BARDZO 

DOBRĄ 

CELUJĄC

Ą 

1. Trójkąty * zna pojęcie trójkąta  
* zna sumę miar kątów 

wewnętrznych 
trójkąta  

* zna wzór na pole 
dowolnego trójkąta  

* zna twierdzenie 
Pitagorasa i 
twierdzenie do niego 
odwrotne  

* zna wzory na 
obliczanie wysokości 
i pola trójkąta 
równobocznego  

* rozumie potrzebę 
stosowania 
twierdzenia 
Pitagorasa i 
twierdzenia do niego 
odwrotnego  

* umie obliczyć miarę 
trzeciego kąta 
trójkąta, mając dane 
dwa pozostałe  

* umie zapisać wzór 
Pitagorasa dla 
trójkąta 
prostokątnego  

* umie obliczyć 
długość 
przeciwprostokątnej  

* umie obliczyć 
wysokość i pole 
trójkąta 
równobocznego o 
danym boku  

* umie obliczyć pole 
trójkąta o danej 
podstawie i 
wysokości  

* umie sprawdzić, czy 
trójkąt o danych 
bokach jest 
prostokątny  

* umie wyznaczyć kąty 
trójkąta na podstawie 
danych z rysunku  
 

* zna warunek 
istnienia trójkąta  

* zna zależność 
między bokami i 
kątami trójkąta 
prostokątnego o 
kątach 90

0
, 45

0
, 

45
0
 oraz 90

0
, 30

0
, 

60
0
  

* rozumie zasadę 
klasyfikacji 
trójkątów  

* umie sprawdzić, 
czy z odcinków o 
danych 
długościach 
można zbudować 
trójkąt  

* umie obliczyć 
długość i 
przyprostokątnej 
na podstawie 
twierdzenia 
Pitagorasa  

* umie obliczyć 
długość odcinka 
w układzie 
współrzędnych  

* umie sprawdzić, 
czy trójkąt o 
danych bokach 
jest prostokątny  

* umie rozwiązać 
trójkąt 
prostokątny o 
kątach 90

0
, 45

0
, 

45
0
 oraz 90

0
, 30

0
, 

60
0
  

* umie obliczyć 
pole i obwód 
trójkąta  

* umie wyznaczyć 
kąty trójkąta na 
podstawie danych 
z rysunku  

* umie 
rozwiązać 
trójkąt 
prostokątny 
o kątach 
90

0
, 45

0
, 45

0
 

oraz 90
0
, 

30
0
, 60

0
  

* umie 
obliczyć 
pole i obwód 
trójkąta  

* umie 
wyznaczyć 
kąty trójkąta 
na 
podstawie 
danych z 
rysunku  

* umie 
rozwiązać 
zadanie 
tekstowe 
związane z 
trójkątami  

* umie 
rozwiązać 
trójkąt 
prostokątny 
o kątach 
90

0
, 45

0
, 45

0
 

oraz 90
0
, 

30
0
, 60

0
  

* umie 
obliczyć 
pole i obwód 
trójkąta  

* umie 
wyznaczyć 
kąty trójkąta 
na 
podstawie 
danych z 
rysunku  

* umie 
rozwiązać 
zadanie 
tekstowe 
związane z 
trójkątami  

-umie 

rozwiązać  

trudne 

zadanie 

tekstowe 

związane z 

trójkątami  

2. 

Czworokąt

y 

* zna definicję 
prostokąta, kwadratu, 
trapezu, 
równoległoboku i 
rombu  

* zna wzory na 
obliczanie pól 
powierzchni 
czworokątów  

* zna własności 
czworokątów  

* umie obliczyć pole i 
obwód czworokąta  

* umie wyznaczyć kąty 

* rozumie zasadę 
klasyfikacji 
czworokątów  

* umie obliczyć 
pole i obwód 
czworokąta  

* umie obliczyć 
pole wielokąta  

* umie wyznaczyć 
kąty czworokąta 
na podstawie 
danych z rysunku  

* umie 
obliczyć 
pole 
czworokąta  

* umie 
obliczyć 
pole 
wielokąta  

* umie 
wyznaczyć 
kąty 
czworokąta 
na 
podstawie 

* umie 
wyznaczyć 
kąty 
czworokąta 
na 
podstawie 
danych  
z rysunku  

* umie 
rozwiązać 
zadanie 
tekstowe 
związane z 

* umie 
rozwiązać 
problemowe 
zadanie 
tekstowe 
związane  
z 
wielokątami  



czworokąta na 
podstawie danych z 
rysunku  
 

danych  
z rysunku  

* umie 
rozwiązać 
zadanie 
tekstowe 
związane z 
wielokątami  

wielokątami  

3. Koła i 

okręgi 

* zna pojęcie okręgu i 
koła  

* zna elementy okręgu 
i koła  

* zna wzór na 
obliczanie długości 
okręgu  

* zna wzór na 
obliczanie pola koła  

 zna pojęcie łuku i 
wycinka koła  

* zna pojęcie stycznej 
do okręgu  

* umie obliczyć 
długość okręgu, 
znając jego promień 
lub średnicę  

* umie obliczyć pole 
koła, znając jego 
promień lub średnicę  

 umie obliczyć 
długość łuku jako 
długość określonej 
części okręgu  

 umie obliczyć pole 
wycinka koła jako 
pole określonej 
części koła  
 

 zna wzór na 
obliczanie 
długości łuku  

 zna wzór na 
obliczanie pola 
wycinka koła  

* zna twierdzenie o 
kącie wpisanym 
opartym na 
półokręgu  

* rozumie sposób 
wyznaczenia 
liczby   

* umie obliczyć 
długość okręgu, 
znając jego 
promień lub 
średnicę  

* umie obliczyć 
pole koła, znając 
jego promień lub 
średnicę  

* umie obliczyć 
pole koła, znając 
jego obwód i 
odwrotnie  

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

 umie obliczyć 
pole figury 
złożonej z 
wielokątów i 
wycinków koła  
 

* umie 
obliczyć 
pole koła, 
znając jego 
obwód i 
odwrotnie  

* umie 
obliczyć 
pole odcinka 
koła  

* umie 
obliczyć 
pole figury 
złożonej z 
wielokątów i 
wycinków 
koła  

* umie 
rozwiązać 
zadanie 
tekstowe 
związane z 
okręgami i 
kołami  

* umie 
obliczyć 
pole odcinka 
koła  

* umie 
obliczyć 
pole figury 
złożonej z 
wielokątów i 
wycinków 
koła  
 

* umie 
rozwiązać 
trudne 
zadanie 
tekstowe 
związane z 
okręgami i 
kołami  

4. 

Wzajemne 

położenie 

dwóch 

okręgów 

* zna pojęcie okręgów 
rozłącznych, 
przecinających się i 
stycznych  
 

* umie określić 
wzajemne 
położenie dwóch 
okręgów, znając 
ich promienie i 
odległość między 
ich środkami  

* umie obliczyć 
odległość między 
środkami 
okręgów, znając 
ich promienie i 
położenie  

* umie rozwiązać 
zadanie z 
okręgami w 
układzie 
współrzędnych  

* umie 
określić 
wzajemne 
położenie 
dwóch 
okręgów, 
znając ich 
promienie i 
odległość 
między ich 
środkami  

* umie 
obliczyć 
odległość 
między 
środkami 
okręgów, 
znając ich 
promienie i 
położenie  

* umie 
obliczyć 
odległość 
między 
środkami 
okręgów, 
znając ich 
promienie i 
położenie  

* umie 
rozwiązać 
zadanie z 
okręgami w 
układzie 
współrzędny
ch  
 

* umie 
rozwiązać 
problemowe 
zadanie 
tekstowe 
związane ze 
wzajemnym 
położeniem 
dwóch 
okręgów  



 * umie 
rozwiązać 
zadanie z 
okręgami w 
układzie 
współrzędny
ch  

* umie 
rozwiązać 
zadanie 
tekstowe 
związane ze 
wzajemnym 
położeniem 
dwóch 
okręgów  

5. 

Wielokąty  

i okręgi 

* zna pojęcie okręgu 
opisanego na 
wielokącie i 
wpisanego w wielokąt  

* zna pojęcie 
symetralnej odcinka  

* zna pojęcie 
dwusiecznej kąta  

* zna pojęcie wielokąta 
foremnego  

* umie konstruować 
sześciokąt i ośmiokąt 
foremny wpisany w 
okrąg o danym 
promieniu  
( 

* umie konstruować 
symetralną odcinka  

* umie konstruować 
dwusieczną kąta  
 

* zna wzór na 
promień okręgu 
opisanego i 
wpisanego w 
kwadrat, trójkąt 
równoboczny  
i sześciokąt  

* umie konstruować 
sześciokąt i 
ośmiokąt foremny 
wpisany w okrąg 
o danym 
promieniu  

* umie obliczyć 
miarę kąta 
wewnętrznego 
wielokąta 
foremnego  

* umie obliczyć 
długości promieni, 
pola i obwody kół 
wpisanych i 
opisanych na 
kwadracie, 
trójkącie 
równobocznym i 
sześciokącie  

* umie 
obliczyć 
długości 
promieni, 
pola i 
obwody kół 
wpisanych i 
opisanych 
na 
kwadracie, 
trójkącie 
równoboczn
ym i 
sześciokącie  

* umie 
rozwiązać 
zadanie 
tekstowe 
związane z 
okręgami 
opisanymi i 
wpisanymi w 
wielokąty  

* umie 
rozwiązać 
zadanie 
tekstowe 
związane z 
wielokątami 
foremnymi  

 * umie 
rozwiązać 
problemowe 
zadanie 
tekstowe 
związane z 
okręgami 
opisanymi i 
wpisanymi 
w wielokąty  

* umie 
rozwiązać 
trudne 
zadanie 
tekstowe 
związane z 
wielokątami 
foremnymi  

6. 

Symetrie 

* zna pojęcie punktów i 
figur symetrycznych 
względem prostej i 
względem punktu  

* zna pojęcie osi 
symetrii figury oraz 
środka symetrii figury  

* rozumie pojęcie osi 
symetrii figury i 
potrafi ją wskazać w 
prostych 
przypadkach  

* rozumie pojęcie 
środka symetrii figury 
i potrafi go wskazać 
w prostych 
przypadkach  

* umie znajdować 
punkty symetryczne 
do danych względem 
prostej i względem 

* umie rysować 
figury w symetrii 
osiowej, gdy 
figura i oś mają 
punkty wspólne  

* umie rysować 
figury w symetrii 
środkowej, gdy 
środek symetrii  
należy do figury  

* umie określić 
własności 
punktów 
symetrycznych  

* umie znajdować 
punkty i figury 
symetryczne 
względem osi 
oraz początku 
układu 
współrzędnych  

* umie 
wskazywać 
osie i środki 
symetrii 
prostych 
figur  

* umie 
wskazywać 
osie i środki 
symetrii figur 
złożonych  

* umie 
budować 
figury 
posiadające 
środek 
symetrii i nie 
posiadające 
osi symetrii  

* umie 
budować 

* umie 
wskazywać 
osie i środki 
symetrii 
figur 
złożonych  

* umie podać 
współrzędne 
punktów 
symetryczny
ch 
względem 
prostych 
postaci: 
𝑦 = 𝑎, 𝑥 = 𝑎  

 



punktu  
* umie rysować figury 

w symetrii osiowej, 
gdy figura i oś nie 
mają punktów 
wspólnych  

* umie rysować figury 
w symetrii środkowej, 
gdy środek symetrii 
nie należy do figury  

* umie znajdować 
punkty i figury 
symetryczne 
względem osi oraz 
początku układu 
współrzędnych  
 

* umie wskazywać 
osie i środki 
symetrii prostych 
figur  

* umie budować 
figury posiadające 
oś symetrii i 
nieposiadające 
środka symetrii  

* umie budować 
figury o 
określonej ilości 
osi symetrii  

figury o 
określonej 
ilości osi 
symetrii  
 

 

DZIAŁ 4. FIGURY PODOBNE 

 

W rezultacie realizacji modułu uczeń zna, (rozumie, potrafi) na ocenę: 

 

MODUŁ DOPUSZCZAJĄC

Ą 

DOSTATECZN

Ą 

DOBRĄ BARDZO 

DOBRĄ 

CELUJĄC

Ą 

1. 

Podobieństw

o figur 

* zna pojęcie figur 
podobnych i skali 
podobieństwa  

* zna warunki 
podobieństwa 
wielokątów  

* rozumie pojęcie figur 
podobnych i potrafi je 
rozpoznać  

* rozumie pojęcie skali 
podobieństwa  

* umie określić skalę 
podobieństwa  

* umie podać wymiary 
figury podobnej w 
danej skali  
 

* umie określić 
skalę 
podobieństwa  

* umie podać 
wymiary figury 
podobnej w danej 
skali  

* umie rozwiązać 
zadanie tekstowe 
związane z 
figurami 
podobnymi  

* umie 
rozwiąza
ć zadanie 
tekstowe 
związane 
z figurami 
podobny
mi  
 

* umie 
rozwiązać 
zadanie 
tekstowe 
związane z 
figurami 
podobnymi  
 

 

2. Pola figur 

podobnych 

* zna wzór na stosunek 
pól figur podobnych  
 

* umie określić 
stosunek pól figur 
podobnych  

* umie obliczyć 
pole figury 
podobnej, znając 
skalę 
podobieństwa  

* umie obliczyć 
skalę 
podobieństwa, 
znając pola figur 
podobnych  

* umie 
obliczyć 
pole 
figury 
podobnej  

* umie 
określić 
stosunek 
pól figur 
podobnyc
h 
 

* umie 
rozwiązać 
zadanie 
tekstowe 
związane z 
polami figur 
podobnych   

* umie 
rozwiązać  
problemowe 
zadanie 
tekstowe 
związane z 
polami figur 
podobnych  



 

3. Prostokąty 

podobne. 

Trójkąty 

prostokątne 

podobne 

* zna cechę 
podobieństwa 
prostokątów  

* zna cechę 
podobieństwa 
trójkątów 
prostokątnych 
wynikającą ze 
stosunku długości 
przyprostokątnych  

* umie rozpoznać 
prostokąty podobne  

* umie rozpoznać 
trójkąty prostokątne 
podobne  

* umie obliczyć 
długości boków 
trójkąta podobnego, 
znając skalę 
podobieństwa  

* zna cechy 
podobieństwa 
trójkątów 
prostokątnych  

* umie rozpoznać 
prostokąty 
podobne  

* umie rozpoznać 
trójkąty 
prostokątne 
podobne  

* umie obliczyć 
długości boków 
trójkąta 
podobnego, 
znając skalę 
podobieństwa  

* umie sprawdzić 
podobieństwo 
trójkątów 
prostokątnych o 
danych bokach  

* umie sprawdzić 
podobieństwo 
trójkątów 
prostokątnych o 
danym kącie 
ostrym  
 

* umie 
rozpozna
ć trójkąty 
prostokąt
ne 
podobne  
 

* umie 
rozpoznać 
trójkąty 
prostokątne 
podobne  

* umie 
uzasadnić 
podobieńst
wo 
trójkątów 
prostokątny
ch  

* umie 
rozwiązać 
zadanie 
tekstowe 
związane z 
prostokąta
mi 
podobnymi 
i trójkątami 
prostokątny
mi 
podobnymi  
 

* zna 
konstrukcję 
złotego 
prostokąta 

 

DZIAŁ 5. BRYŁY 

 

W rezultacie realizacji modułu uczeń zna, (rozumie, potrafi) na ocenę: 

 

MODUŁ DOPUSZCZAJĄ

CĄ 

DOSTATECZ

NĄ 

DOBRĄ BARDZO 

DOBRĄ 

CELUJĄC

Ą 

1. 

Graniastosłu

py 

* zna pojęcie 
graniastosłupa, 
prostopadłościanu i 
sześcianu oraz ich 
budowę  

* zna pojęcie 
graniastosłupa 
prostego i 
prawidłowego  

* zna wzory na 
obliczanie pola 
powierzchni i 
objętości 
graniastosłupa  

* zna jednostki pola i 
objętości  

* rozumie sposób 
tworzenia nazw 
graniastosłupów  

* umie określić ilość 
wierzchołków, 

* rozumie zasady 
zamiany 
jednostek pola i 
objętości  

* zna nazwy 
odcinków w 
graniastosłupie  

* umie obliczyć 
sumę długości 
krawędzi 
graniastosłupa ( 

* umie obliczyć 
pole powierzchni 
i objętość 
graniastosłupa, 
podstawiając do 
wzoru  

* umie zamieniać 
jednostki pola i 
objętości  

* umie rozpoznać 

* umie 
zamieniać 
jednostki 
pola i 
objętości  

* umie 
obliczyć 
długość 
odcinka w 
graniastosłu
pie, 
korzystając  
z 

twierdzenia 

Pitagorasa  

* umie 
obliczyć 
długość 
odcinka w 

* umie 
obliczyć 
długość 
odcinka w 
graniastosłu
pie, 
korzystając  
z 

twierdzenia 

Pitagorasa  

* umie 
obliczyć 
długość 
odcinka w 
graniastosłu
pie, 
korzystając  
z własności 

trójkątów 

* umie 
rozwiązać 
problemowe 
zadanie 
tekstowe 
związane z 
graniastosłu
pem  

 



krawędzi i ścian 
graniastosłupa  

* umie obliczyć sumę 
długości krawędzi 
graniastosłupa  

* umie obliczyć pole 
powierzchni i 
objętość 
graniastosłupa, 
podstawiając do 
wzoru  

* umie rozpoznać 
siatkę 
graniastosłupa  

* umie rysować 
graniastosłup w 
rzucie równoległym  
 

siatkę 
graniastosłupa  

* umie rysować 
graniastosłup w 
rzucie 
równoległym  

* umie rozwiązać 
zadanie 
tekstowe 
związane z 
graniastosłupem  

* umie obliczyć 
długość odcinka 
w 
graniastosłupie, 
korzystając z 
twierdzenia 
Pitagorasa  

graniastosłu
pie, 
korzystając  
z własności 

trójkątów 

prostokątnyc

h o kątach 

90
0
, 45

0
, 45

0
 

oraz 90
0
, 

30
0
, 60

0
  

* umie 
rozwiązać 
zadanie 
tekstowe 
związane z 
graniastosłu
pem  

 

prostokątny

ch o kątach 

90
0
, 45

0
, 

45
0
 oraz 

90
0
, 30

0
, 

60
0
  

 

2. 

Ostrosłupy 

 zna pojęcie 
ostrosłupa i 
czworościanu  

 zna pojęcie 
ostrosłupa 
prawidłowego i 
czworościanu 
foremnego  

 zna budowę 
ostrosłupa  

* umie określić ilość 
wierzchołków, 
krawędzi i ścian 
ostrosłupa  

* zna wzory na 
obliczanie pola 
powierzchni i 
objętości ostrosłupa  

* zna pojęcie 
wysokości 
ostrosłupa  

* rozumie sposób 
tworzenia nazw 
ostrosłupów  

* umie obliczyć sumę 
długości krawędzi 
ostrosłupa  

* umie obliczyć pole 
powierzchni i 
objętość ostrosłupa, 
podstawiając do 
wzoru  

* umie rysować 
ostrosłup w rzucie 
równoległym  

* umie rozpoznać 
siatkę ostrosłupa  
 

* umie obliczyć 
sumę długości 
krawędzi 
ostrosłupa  

* umie obliczyć 
pole powierzchni 
i objętość 
ostrosłupa, 
podstawiając do 
wzoru  

* umie rysować 
ostrosłup w 
rzucie 
równoległym  

* umie rozpoznać 
siatkę 
ostrosłupa  

* umie obliczyć 
długość odcinka 
w ostrosłupie, 
korzystając z 
twierdzenia 
Pitagorasa  

* umie 
zamieniać 
jednostki 
pola i 
objętości  

* umie 
obliczyć 
długość 
odcinka w 
ostrosłupie, 
korzystając  
z 

twierdzenia 

Pitagorasa  

* umie 
obliczyć 
długość 
odcinka w 
ostrosłupie, 
korzystając  
z własności 

trójkątów 

prostokątnyc

h o kątach 

90
0
, 45

0
, 45

0
 

oraz 90
0
, 

30
0
, 60

0
  

* umie 
rozwiązać 
zadanie 
tekstowe 
związane z 
ostrosłupem  
 

* umie 
obliczyć 
długość 
odcinka w 
ostrosłupie, 
korzystając  
z 

twierdzenia 

Pitagorasa  

* umie 
obliczyć 
długość 
odcinka w 
ostrosłupie, 
korzystając  
z własności 

trójkątów 

prostokątny

ch o kątach 

90
0
, 45

0
, 

45
0
 oraz 

90
0
, 30

0
, 

60
0
  

 

* umie 
rozwiązać 
trudne 
zadanie 
tekstowe 
związane z 
ostrosłupem  
 

3. Przykłady 

brył 

obrotowych 

* zna pojęcie bryły 
obrotowej i osi 
obrotu  

* zna pojęcia: walec, 
stożek, kula, sfera  

* zna budowę brył 
obrotowych  

* zna pojęcie kąta 
rozwarcia stożka  

* umie określić 
rodzaj bryły 
powstałej w 
wyniku obrotu 
danej figury  

* umie 
określić 
wymiary 
bryły 
powstałej w 
wyniku 
obrotu danej 

* umie 
określić 
wymiary 
bryły 
powstałej w 
wyniku 
obrotu 

* umie 
rozwiązać 
problemowe  
zadanie 
tekstowe 
związane  
z bryłami 



* zna pojęcie 
przekroju osiowego 
bryły obrotowej  

* umie rysować bryły 
obrotowe w rzucie 
równoległym  

* umie określić rodzaj 
bryły powstałej w 
wyniku obrotu danej 
figury  

* umie określić 
wymiary bryły 
powstałej w wyniku 
obrotu danej figury  
 

* umie określić 
wymiary bryły 
powstałej w 
wyniku obrotu 
danej figury  

* umie obliczyć 
pole przekroju 
osiowego bryły 
obrotowej  

figury  
* umie 

obliczyć pole 
przekroju 
osiowego 
bryły 
obrotowej  
 

danej figury  
* umie 

obliczyć 
pole 
przekroju 
osiowego 
bryły 
obrotowej  

* umie 
rozwiązać 
zadanie 
tekstowe 
związane z 
bryłami 
obrotowymi  

obrotowymi  

4. Walec * zna wzór na 
objętość i pole 
powierzchni 
całkowitej walca  

* rozumie pojęcie 
walec  

* umie kreślić siatkę 
walca  

* umie obliczyć pole 
powierzchni 
całkowitej lub 
bocznej walca, 
podstawiając do 
wzoru  

* umie obliczyć 
objętość walca, 
podstawiając do 
wzoru  
 

* umie kreślić 
siatkę walca  

* umie obliczyć 
pole powierzchni 
całkowitej lub 
bocznej walca, 
podstawiając do 
wzoru  

* umie obliczyć 
objętość walca, 
podstawiając do 
wzoru  

* umie rozwiązać 
zadanie 
tekstowe 
związane z 
polem 
powierzchni 
całkowitej lub 
objętością walca  

* umie 
stosować 
twierdzenie 
Pitagorasa w 
zadaniach o 
walcu  

* umie 
stosować 
własności 
trójkątów 
prostokątnyc
h o kątach 
90

0
, 45

0
, 45

0
 

oraz 90
0
, 

30
0
, 60

0
 w 

zadaniach o 
walcu  

* umie 
rozwiązać 
zadanie 
tekstowe 
związane z 
bryłami 
złożonymi z 
walców  

* umie 
stosować 
twierdzenie 
Pitagorasa 
w 
zadaniach o 
walcu  

* umie 
stosować 
własności 
trójkątów 
prostokątny
ch o kątach 
90

0
, 45

0
, 

45
0
 oraz 

90
0
, 30

0
, 

60
0
 w 

zadaniach o 
walcu  

* umie 
rozwiązać 
zadanie 
tekstowe 
związane z 
polem 
powierzchni 
całkowitej 
lub 
objętością 
walca  
 

* umie 
rozwiązać  
trudne 
zadanie 
tekstowe 
związane z 
polem 
powierzchni 
całkowitej 
lub 
objętością 
walca  

* umie 
rozwiązać  
problemowe 
zadanie 
tekstowe 
związane z 
bryłami 
złożonymi z 
walców  

5. Stożek * zna wzór na 
objętość i pole 
powierzchni 
całkowitej stożka  

* rozumie pojęcie 
stożka  

* umie kreślić siatkę 
stożka  

* umie obliczyć pole 
powierzchni 
całkowitej lub 
bocznej stożka, 
podstawiając do 
wzoru  

* umie obliczyć 
objętość stożka, 
podstawiając do 
wzoru  

* umie kreślić 
siatkę stożka  

* umie obliczyć 
pole powierzchni 
całkowitej lub 
bocznej stożka, 
podstawiając do 
wzoru  

* umie obliczyć 
objętość stożka, 
podstawiając do 
wzoru  

* umie rozwiązać 
zadanie 
tekstowe 
związane z 
polem 
powierzchni 
całkowitej lub 

* umie 
stosować 
twierdzenie 
Pitagorasa w 
zadaniach o 
stożku  

* umie 
stosować 
własności 
trójkątów 
prostokątnyc
h o kątach 
90

0
, 45

0
, 45

0
 

oraz 90
0
, 

30
0
, 60

0
 w 

zadaniach o 
stożku  

* umie 
rozwiązać 

* umie 
stosować 
twierdzenie 
Pitagorasa 
w 
zadaniach o 
stożku  

* umie 
stosować 
własności 
trójkątów 
prostokątny
ch o kątach 
90

0
, 45

0
, 

45
0
 oraz 

90
0
, 30

0
, 

60
0
 w 

zadaniach o 
stożku  

* umie 
rozwiązać 
trudne 
zadanie 
tekstowe 
związane z 
polem 
powierzchni 
całkowitej 
lub 
objętością 
stożka  

* umie 
rozwiązać 
problemowe 
zadanie 
tekstowe 
związane z 
bryłami 



 objętością 
stożka  

zadanie 
tekstowe 
związane z 
bryłami 
złożonymi z 
walców i 
stożków  
 

* umie 
rozwiązać 
zadanie 
tekstowe 
związane z 
polem 
powierzchni 
całkowitej 
lub 
objętością 
stożka  
 

złożonymi z 
walców i 
stożków  

* umie 
rozwiązać 
trudne 
zadanie 
związane ze 
stożkiem 
ściętym  

6. Kula * rozumie pojęcie kuli 
i sfery, wskazuje 
modele  

* zna wzór na 
objętość i pole 
powierzchni 
całkowitej kuli i 
sfery  

* umie obliczyć pole 
powierzchni 
całkowitej sfery i 
objętość kuli, 
znając promień  
 

* umie rozwiązać 
zadanie 
tekstowe 
związane z 
polem 
powierzchni lub 
objętością kuli  

* umie 
rozwiązać 
zadanie 
tekstowe 
związane z 
polem 
powierzchni 
lub 
objętością 
kuli  
 

* umie 
rozwiązać 
zadanie 
tekstowe 
związane z 
polem 
powierzchni 
lub 
objętością 
kuli  

* umie 
rozwiązać 
zadanie 
tekstowe 
związane z 
zamianą 
kształtu brył 
przy stałej 
objętości  

* umie 
obliczyć 
pole 
powierzchni 
i objętość 
nietypowej 
bryły, 
powstałej w 
wyniku 
obrotu 
danej figury 
wokół osi  
 

* umie 
rozwiązać  
problemowe 
zadanie 
tekstowe 
związane z 
polem 
powierzchni 
lub 
objętością 
kuli  

* umie 
rozwiązać 
trudne 
zadanie 
tekstowe 
związane z 
zamianą 
kształtu brył 
przy stałej 
objętości  

* umie 
obliczyć pole 
powierzchni i 
objętość 
nietypowej 
bryły, 
powstałej w 
wyniku 
obrotu danej 
figury wokół 
osi  

 

DZIAŁ 6. MATEMATYKA W ZASTOSOWANIACH 

 

W rezultacie realizacji modułu uczeń zna, (rozumie, potrafi) na ocenę: 

 

MODUŁ DOPUSZCZAJĄ

CĄ 

DOSTATECZ

NĄ 

DOBRĄ BARDZO 

DOBRĄ 

CELUJĄCĄ 

1. 

Zamian

* zna pojęcie 
jednostki  

* umie posługiwać 

* rozumie zasadę 
zamiany 
jednostek  

* umie zamieniać 
jednostki 
stosowane w 

* umie 
zamieniać 
jednostki 

 



a 

jednost

ek 

się jednostkami 
miary  

* umie zamieniać 
jednostki 
stosowane w 
praktyce  
 

* umie zamieniać 
jednostki 
stosowane w 
praktyce  

* umie zamieniać 
jednostki 
nietypowe  

* umie wykonać 
obliczenia w 
sytuacjach 
praktycznych, 
stosując 
zamianę 
jednostek  

praktyce (R) 
* umie zamieniać 

jednostki 
nietypowe  

* umie wykonać 
obliczenia w 
sytuacjach 
praktycznych, 
stosując 
zamianę 
jednostek  

nietypowe  
* umie 

wykonać 
obliczenia w 
sytuacjach 
praktycznych
, stosując 
zamianę 
jednostek  

* umie 
zamieniać 
jednostki 
nietypowe  

* umie 
wykonać 
obliczenia w 
sytuacjach 
praktycznych
, stosując 
zamianę 
jednostek  

2. VAT i 

inne 

podatki 

* zna i rozumie 
pojęcie podatku  

* zna pojęcia: cena 
netto, cena brutto  

* rozumie pojęcie 
podatku VAT  

* umie obliczyć 
wartość podatku 
VAT oraz cenę 
brutto dla danej 
stawki VAT  

* umie obliczyć 
podatek od 
wynagrodzenia  
 

* rozumie pojęcie 
podatku VAT  

* umie obliczyć 
wartość podatku 
VAT oraz cenę 
brutto dla danej 
stawki VAT  

* umie obliczyć 
podatek od 
wynagrodzenia  

* umie obliczyć 
cenę netto, 
znając cenę 
brutto oraz VAT  

* umie wykonać 
obliczenia w 
różnych 
sytuacjach 
praktycznych, 
operuje 
procentami  

* umie obliczyć 
VAT przed 
obniżką, znając 
cenę brutto po 
obniżce o dany 
procent  

* umie rozwiązać 
zadanie 
tekstowe 
związane z 
obliczaniem 
różnych 
podatków  

* umie 
wykonać 
obliczenia w 
różnych 
sytuacjach 
praktycznych
, operuje 
procentami  

* umie 
obliczyć VAT 
przed 
obniżką, 
znając cenę 
brutto po 
obniżce o 
dany procent  
 

* umie rozwiązać 
trudne  zadanie 
tekstowe 
związane z 
obliczaniem 
różnych 
podatków  

3. 

Lokaty 

bankow

e 

* zna pojęcia 
oprocentowania i 
odsetek (K) 

* rozumie pojęcie 
oprocentowania 
(K) 

* umie obliczyć stan 
konta po roku 
czasu, znając 
oprocentowanie 
(K) 

* umie wykonać 
obliczenia w 
różnych sytuacjach 
praktycznych, 
operuje 
procentami (K-P) 
 

* umie wykonać 
obliczenia w 
różnych 
sytuacjach 
praktycznych, 
operuje 
procentami (K-
P) 

* umie obliczyć 
stan konta po 
kilku latach (P) 

* umie obliczyć 
oprocentowanie
, znając 
otrzymaną po 
roku kwotę i 
odsetki (P) 

* umie porównać 
lokaty bankowe 
(P) 
 

* umie wykonać 
obliczenia w 
różnych 
sytuacjach 
praktycznych, 
operuje 
procentami  

* umie obliczyć 
stan konta po 
kilku latach  

* umie porównać 
lokaty bankowe  

* umie rozwiązać 
zadanie 
tekstowe 
związane z 
oprocentowanie
m  

* umie 
wykonać 
obliczenia w 
różnych 
sytuacjach 
praktycznych
, operuje 
procentami  

* umie 
porównać 
lokaty 
bankowe  

* umie 
rozwiązać 
zadanie 
tekstowe 
związane z 
oprocentowa
niem  

* umie rozwiązać 
problemowe 
zadanie 
tekstowe 
związane z 
oprocentowanie
m  

4. 

Zdarzeni

a 

 zna pojęcie 
zdarzenia 
losowego  

 umie określić 

 umie określić 
zdarzenia 
losowe w 
doświadczeniu  

 zna pojęcie 
prawdopodobie
ństwa zdarzenia 
losowego  

  umie obliczyć 
prawdopodobie
ństwo zdarzenia 
w zadaniach 



losowe. zdarzenia losowe 
w doświadczeniu  
 

 umie obliczyć 
prawdopodobie
ństwo zdarzenia  

 umie określić 
zdarzenia 
losowe w 
doświadczeniu  

 umie obliczyć 
prawdopodobie
ństwo zdarzenia  

trudnych 

 

 

 

 

 


