
ZAŁĄCZNIK NR 1 
 

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury  
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I stopień 

 

Cele kształcenia – wymagania ogólne  

 

I. Sprawności rachunkowa.  

1. Wykonywanie nieskomplikowanych obliczeń w pamięci lub w działaniach trudniejszych 

pisemnie oraz wykorzystanie tych umiejętności w sytuacjach praktycznych.  

2. Weryfikowanie i interpretowanie otrzymanych wyników oraz ocena sensowności rozwiązania.  

 

II. Wykorzystanie i tworzenie informacji.  

1. Odczytywanie i interpretowanie danych przedstawionych w różnej formie oraz ich 

przetwarzanie.  

2. Interpretowanie i tworzenie tekstów o charakterze matematycznym oraz graficzne 

przedstawianie danych.  

3. Używanie języka matematycznego do opisu rozumowania i uzyskanych wyników.  

 

III. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji.  

1. Używanie prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych, interpretowanie pojęć 

matematycznych i operowanie obiektami matematycznymi.  

2. Dobieranie modelu matematycznego do prostej sytuacji oraz budowanie go w różnych 

kontekstach, także w kontekście praktycznym.  

 

IV. Rozumowanie i argumentacja.  

1. Przeprowadzanie prostego rozumowania, podawanie argumentów uzasadniających 

poprawność rozumowania, rozróżnianie dowodu od przykładu.  

2. Dostrzeganie regularności, podobieństw oraz analogii i formułowanie wniosków na ich 

podstawie.  

3. Stosowanie strategii wynikającej z treści zadania, tworzenie strategii rozwiązania problemu, 

również w rozwiązaniach wieloetapowych oraz w takich, które wymagają umiejętności łączenia 

wiedzy z różnych działów matematyki. 

 

     Treści nauczania – wymagania szczegółowe  
 
 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe  
 
KLASY IV–VI  

 
I. Liczby naturalne w dziesiątkowym układzie pozycyjnym. Uczeń:  

1) zapisuje i odczytuje liczby naturalne wielocyfrowe;  
2) interpretuje liczby naturalne na osi liczbowej;  
3) porównuje liczby naturalne; 



 
IV. Ułamki zwykłe i dziesiętne. Uczeń:  

1) opisuje część danej całości za pomocą ułamka;  
2) przedstawia ułamek jako iloraz liczb naturalnych, a iloraz liczb naturalnych jako ułamek 
zwykły;  

3) skraca i rozszerza ułamki zwykłe;  
4) sprowadza ułamki zwykłe do wspólnego mianownika;  
5) przedstawia ułamki niewłaściwe w postaci liczby mieszanej, a liczbę mieszaną w postaci 

ułamka niewłaściwego;  
6) zapisuje wyrażenia dwumianowane w postaci ułamka dziesiętnego i odwrotnie;  

7) zaznacza i odczytuje ułamki zwykłe i dziesiętne na osi liczbowej oraz odczytuje ułamki 
zwykłe i dziesiętne zaznaczone na osi liczbowej;  
8) zapisuje ułamki dziesiętne skończone w postaci ułamków zwykłych;  

9) zamienia ułamki zwykłe o mianownikach będących dzielnikami liczb 10, 100, 1 000 itd. na 
ułamki dziesiętne skończone dowolną metodą (przez rozszerzanie lub  
skracanie ułamków zwykłych, dzielenie licznika przez mianownik w pamięci, pisemnie lub za 

pomocą kalkulatora);  
10) zapisuje ułamki zwykłe o mianownikach innych niż wymienione w pkt 9 w postaci 
rozwinięcia dziesiętnego nieskończonego (z użyciem wielokropka po ostatniej cyfrze), 

uzyskane w wyniku dzielenia licznika przez mianownik w pamięci, pisemnie lub za pomocą 
kalkulatora;  
11) zaokrągla ułamki dziesiętne;  

12) porównuje ułamki (zwykłe i dziesiętne);  
13) oblicza liczbę, której część jest podana (wyznacza całość, z której określono część za 
pomocą ułamka);  

14) wyznacza liczbę, która powstaje po powiększeniu lub pomniejszeniu o pewną część  
innej liczby.  
 

V. Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych. Uczeń:  
1) dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli ułamki zwykłe o mianownikach jedno- lub dwucyfrowych, 

a także liczby mieszane;  
2) dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli ułamki dziesiętne w pamięci (w przykładach 
najprostszych), pisemnie i za pomocą kalkulatora (w przykładach trudnych);  

3) wykonuje nieskomplikowane rachunki, w których występują jednocześnie ułamki zwykłe i 
dziesiętne;  
4) porównuje ułamki z wykorzystaniem ich różnicy;  

5) oblicza ułamek danej liczby całkowitej;  
6) oblicza kwadraty i sześciany ułamków zwykłych i dziesiętnych oraz liczb mieszanych;  
7) oblicza wartość prostych wyrażeń arytmetycznych, stosując reguły dotyczące kolejności 

wykonywania działań;  
8) wykonuje działania na ułamkach dziesiętnych, używając własnych, poprawnych  
strategii lub za pomocą kalkulatora;  

9) oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych, wymagających stosowania działań 
arytmetycznych na liczbach całkowitych lub liczbach zapisanych za pomocą ułamków 
zwykłych, liczb mieszanych i ułamków dziesiętnych, także wymiernych ujemnych  

 
XIV. Zadania tekstowe. Uczeń:  

1) czyta ze zrozumieniem tekst zawierający informacje liczbowe;  
2) wykonuje wstępne czynności ułatwiające rozwiązanie zadania, w tym rysunek pomocniczy 
lub wygodne dla niego zapisanie informacji i danych z treści zadania;  

3) dostrzega zależności między podanymi informacjami;  
4) dzieli rozwiązanie zadania na etapy, stosując własne, poprawne, wygodne dla niego 
strategie rozwiązania;  



5) do rozwiązywania zadań osadzonych w kontekście praktycznym stosuje poznaną  
wiedzę z zakresu arytmetyki i geometrii oraz nabyte umiejętności rachunkowe, a także własne 

poprawne metody;  
6) weryfikuje wynik zadania tekstowego, oceniając sensowność rozwiązania np. poprzez 
szacowanie, sprawdzanie wszystkich warunków zadania, ocenianie rzędu wielkości 

otrzymanego wyniku;  
7) układa zadania i łamigłówki, rozwiązuje je; stawia nowe pytania związane z sytuacją w 
rozwiązanym zadaniu.  

 
 

KLASY VII i VIII  
 
 

I. Potęgi o podstawach wymiernych. Uczeń:  
1) zapisuje iloczyn jednakowych czynników w postaci potęgi o wykładniku całkowitym 
dodatnim;  

2) mnoży i dzieli potęgi o wykładnikach całkowitych dodatnich;  
3) mnoży potęgi o różnych podstawach i jednakowych wykładnikach;  
4) podnosi potęgę do potęgi;  

 
 
II. Pierwiastki. Uczeń:  

1) oblicza wartości pierwiastków kwadratowych i sześciennych z liczb, które są odpowiednio 
kwadratami lub sześcianami liczb wymiernych;  
2) szacuje wielkość danego pierwiastka kwadratowego lub sześciennego oraz wyrażenia 

arytmetycznego zawierającego pierwiastki;  
3) porównuje wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego pierwiastki z daną liczbą 
wymierną oraz znajduje liczby wymierne większe lub mniejsze od takiej wartości 

4) oblicza pierwiastek z iloczynu i ilorazu dwóch liczb, wyłącza liczbę przed znak pierwiastka i 
włącza liczbę pod znak pierwiastka;  

5) mnoży i dzieli pierwiastki tego samego stopnia.  
 
III. Tworzenie wyrażeń algebraicznych z jedną i z wieloma zmiennymi. Uczeń:  

1) zapisuje wyniki podanych działań w postaci wyrażeń algebraicznych jednej lub kilku 
zmiennych;  
2) oblicza wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych;  

3) zapisuje zależności przedstawione w zadaniach w postaci wyrażeń algebraicznych jednej lub 
kilku zmiennych;  
4) zapisuje rozwiązania zadań w postaci wyrażeń algebraicznych  

 
IV. Przekształcanie wyrażeń algebraicznych. Sumy algebraiczne i działania na nich. Uczeń:  
1) porządkuje jednomiany i dodaje jednomiany podobne (tzn. różniące się jedynie 

współczynnikiem liczbowym);  
2) dodaje i odejmuje sumy algebraiczne, dokonując przy tym redukcji wyrazów podobnych;  
3) mnoży sumy algebraiczne przez jednomian i dodaje wyrażenia powstałe z mnożenia sum 

algebraicznych przez jednomiany;  
4) mnoży dwumian przez dwumian, dokonując redukcji wyrazów podobnych.  

 
V. Obliczenia procentowe. Uczeń:  
1) przedstawia część wielkości jako procent tej wielkości;  

2) oblicza liczbę a równą p procent danej liczby b;  
3) oblicza, jaki procent danej liczby b stanowi liczba a;  
4) oblicza liczbę b, której p procent jest równe a;  



5) stosuje obliczenia procentowe do rozwiązywania problemów w kontekście praktycznym, 
również w przypadkach wielokrotnych podwyżek lub obniżek danej wielkości. 

 
VI. Równania z jedną niewiadomą. Uczeń:  
1) sprawdza, czy dana liczba jest rozwiązaniem równania  

2) rozwiązuje równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą metodą równań 
równoważnych;  
3) rozwiązuje równania, które po prostych przekształceniach wyrażeń algebraicznych 

sprowadzają się do równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą;  
4) rozwiązuje zadania tekstowe za pomocą równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą, w 

tym także z obliczeniami procentowymi;  
5) przekształca proste wzory, aby wyznaczyć zadaną wielkość we wzorach geometrycznych 
 

VIII. Własności figur geometrycznych na płaszczyźnie. Uczeń:  
1) zna i stosuje twierdzenie o równości kątów wierzchołkowych (z wykorzystaniem zależności 
między kątami przyległymi);  

2) przedstawia na płaszczyźnie dwie proste w różnych położeniach względem siebie, w 
szczególności proste prostopadłe i proste równoległe;  
3) korzysta z własności prostych równoległych, w szczególności stosuje równość kątów 

odpowiadających i naprzemianległych;  
4) zna i stosuje cechy przystawania trójkątów;  
5) zna i stosuje własności trójkątów równoramiennych (równość kątów przy podstawie);  

6) zna nierówność trójkąta i wie, kiedy zachodzi równość;  
7) wykonuje proste obliczenia geometryczne wykorzystując sumę kątów wewnętrznych 
trójkąta i własności trójkątów równoramiennych;  

8) zna i stosuje w sytuacjach praktycznych twierdzenie Pitagorasa (bez twierdzenia 
odwrotnego);  
 

IX. Wielokąty. Uczeń:  
1) zna pojęcie wielokąta foremnego;  

2) stosuje wzory na pola 
 
 

XIII. Odczytywanie danych i elementy statystyki opisowej. Uczeń:  
1) interpretuje dane przedstawione za pomocą tabel, diagramów słupkowych i kołowych, 
wykresów, w tym także wykresów w układzie współrzędnych;  

2) tworzy diagramy słupkowe i kołowe oraz wykresy liniowe na podstawie zebranych przez 
siebie danych lub danych pochodzących z różnych źródeł;  
3) oblicza średnią arytmetyczną kilku liczb.  

 
 

Literatura  

1. Aktualnie obowiązujące podręczniki szkolne do matematyki dla szkoły podstawowej (klasy  

IV– VIII) dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN. 

 


