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I. Liczby całkowite i działania na nich. 

            Uczeń: 

1. prawidłowo ustala znak wyniku pojedynczego działania, 

2. wykonuje działania w poprawnej kolejności, 

3. prawidłowo stosuje nawiasy zwykłe, 

4. zapisuje treść zadania testowego za pomocą wyrażenia algebraicznego, 

II. Liczby wymierne i działania na nich. 

            Uczeń: 

1. rozpoznaje ułamki właściwe, niewłaściwe i liczby mieszane, 

2. zapisuje w postaci ułamka część całości, 

3. sprowadza ułamek do ułamka nieskracalnego, 

4. rozszerza ułamki do podanej wartości licznika lub mianownika, 

5. zamienia ułamek niewłaściwy na liczbę mieszaną i odwrotnie, 

6. porównuje ułamki o takim samym liczniku lub mianowniku, 

7. dodaje i odejmuje ułamki o tym samum mianowniku, 

8. mnoży i dzieli ułamki, 

9. znajduje wspólny mianownik dla dwóch ułamków, 

10. rozwiązuję zadania tekstowe z zastosowaniem ułamków, 

III. Ułamki dziesiętne i działania na nich. 

             Uczeń: 

1. prawidłowo czyta ułamki dziesiętne, 

2. prawidłowo podpisuje ułamki dziesiętne w dodawaniu i odejmowaniu, 

3. prawidłowo ustala przecinek w wyniku mnożenia i dzielenia, 

4. wykonuje bezbłędnie dodawanie i mnożenie dwóch liczb i odejmowanie mniejszej 

liczby od większej, 

5. wykonuje działania na ułamkach dziesiętnych na kalkulatorze, 

  IV.        Zastosowanie działań na ułamkach dziesiętnych 

             Uczeń: 

1. rozwiązuje zadania tekstowe, które dotyczą problemów praktycznych, 

wykorzystując działania na ułamkach dziesiętnych, 

  V.     Przybliżenie dziesiętne liczby wymiernej 

             Uczeń: 

1. przedstawia ułamek zwykły w postaci dziesiętnej, 

2. rozpoznaje rozwinięcie dziesiętne skończone i nieskończone, 

3. wyznacza przybliżenie dziesiętne z podaną dokładnością, 

   VI.     Zbiór liczb rzeczywistych i jego podzbiory 

             Uczeń: 

1. objaśnia symbole N, C, W, R, 

2. stwierdza przynależność danej liczby do wskazanego zbioru, 

   VII.     Oś liczbowa i przedziały liczbowe 

             Uczeń: 



1. zaznacza na osi liczbowej liczby naturalne, całkowite, wymierne, 

2. zaznacza na osi liczbowej przedziały otwarte i domknięte, 

 VIII.      Obliczenia procentowe 

             Uczeń: 

1. zapisuje procent w postaci ułamka dziesiętnego, 

2. oblicza wskazany procent z danej liczby, 

3. oblicza, jaki procent stanowi określona cześć danej wielkości, 

 XIV.      Odczytywanie i interpretacja danych z diagramów procentowych 

             Uczeń: 

1. odczytuje informacje (wartości) z diagramów procentowych, 

2. wykonuje proste obliczenia, korzystając z danych przedstawionych za pomocą 

diagramów procentowych, 

XV.        Obliczenia procentowe dotyczące zagadnień życiowych i zawodowych 

             Uczeń: 

 1. rozwiązuje proste zagadnienia z wykorzystaniem obliczeń procentowych, 

XVI.       Wyrażenia algebraiczne 

                Uczeń: 

1. odczytuje zapisane za pomocą liczb, liter i znaków proste wyrażenia 

algebraiczne              i  odwrotnie, 

2. oblicza wartość liczbową prostego wyrażenia algebraicznego, 

3. opisuje sytuacje praktyczne za pomocą prostych wyrażeń algebraicznych, 

XVII.    Jednomiany i działania na nich 

             Uczeń: 

1. rozpoznaje jednomiany wśród innych wyrażeń algebraicznych, 

2. określa stopień jednomianu jednej zmiennej, 

3. wskazuje jednomiany podobne, 

4. dodaje (odejmuje) jednomiany jednej zmiennej, 

5. mnoży (dzieli) jednomiany jednej zmiennej, 

6. opisuje za pomocą jednomianu sytuacje z życia, 

 XVIII.   Wielomiany i działania na nich 

             Uczeń: 

1. porządkuje wielomian jednej zmiennej, 

2. dodaje (odejmuje) wielomiany jednej zmiennej, 

3. wyłącza wspólny czynnik przed nawias z wielomianu jednej zmiennej, 

4. wykonuje mnożenie wielomianów typu: (x +1)(x +2), 

 XIX.     Wzory skróconego mnożenia 

                 Uczeń: 

1. stosuje wzory skróconego mnożenia na podstawie tablic matematycznych 

(kwadrat                sumy, różnicy, różnica kwadratów), 

2. rozkłada na czynniki wielomian z wykorzystaniem wzorów skróconego 

mnożenia, 

 XX.      Przykłady funkcji liczbowych      

Uczeń: 



1. rozpoznaje, czy przyporządkowanie określone za pomocą wykresu lub grafu jest 

funkcją, 

2. funkcję określoną w tabelce przedstawia za pomocą wykresu, 

3. wskazuje przykłady funkcji, 

XXI.      Wykres funkcji liczbowej 

              Uczeń: 

1. sporządza wykres, gdy dane empiryczne podane są w tabeli, 

2. odczytuje z wykresu wartości argumentu i wartości funkcji, 

XXII.       Funkcja liniowa i jej wykres 

               Uczeń: 

1. oblicza wartość funkcji liniowej y = ax + b dla danego argumentu, 

2. rysuje wykres funkcji liniowej na podstawie tabelki, 

XXIII.       Własności funkcji liniowej 

               Uczeń: 

 1. odpowiadając na zadane pytania, odczytuje z wykresu własności funkcji, 

XXIV.       Równanie liniowe z jedną niewiadomą 

                  Uczeń: 

1. sprawdza, czy dana liczba jest rozwiązaniem równania, 

2. rozwiązuje proste równania liniowe, np.: 2 (x – 1) + x = 4, 

XXV.        Nierówność liniowa z jedną niewiadomą 

                 Uczeń: 

1. sprawdza, czy dana liczba należy do zbioru rozwiązań 

nierówności, 2. rozwiązuje proste nierówności liniowe, np.: 3 (x + 

1) – x < 5, 

 3. zapisuje rozwiązanie nierówności w postaci przedziału liczbowego, 

XXVI.      Układ równań liniowych z dwiema niewiadomymi 

              Uczeń: 

1. rozwiązuje rachunkowo prosty układ równań dowolną metodą, np.: 

    2x + y = 4   

 x + 2y = 5 

2. przedstawia układ równań w układzie współrzędnych, gdy dany jest on w 

postaci: 

            y = x – 2            

 y = –x + 1 

3. z wykresu układu równań odczytuje jego zbiór rozwiązań ,rozwiązuje bardziej 

złożony układ równań, 

XXVII.     Zastosowanie równań i układów równań liniowych do rozwiązywania zadań 

tekstowych 

                 Uczeń: 

1. opisuje sytuację przedstawioną w zadaniu tekstowym za pomocą odpowiedniego 

równania lub układu równań,  

2. weryfikuje rozwiązanie matematyczne z sytuacją rzeczywistą, 


