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Wymagania edukacyjne z matematyki 

dla klasy pierwszej zasadniczej szkoły zawodowej  

 

 Wymagania konieczne (K) dotyczą zagadnień elementarnych, stanowiących swego rodzaju podstawę, 

zatem powinny być opanowane przez każdego ucznia. 

 Wymagania podstawowe (P) zawierają wymagania z poziomu (K) wzbogacone o typowe problemy 

o niewielkim stopniu trudności. 

 Wymagania rozszerzające (R), zawierające wymagania z poziomów (K) i (P), dotyczą zagadnień bardziej 

złożonych i nieco trudniejszych. 

 Wymagania dopełniające (D), zawierające wymagania z poziomów (K), (P) i (R), dotyczą zagadnień 

problemowych, trudniejszych, wymagających umiejętności przetwarzania przyswojonych informacji. 

 Wymagania wykraczające (W) dotyczą zagadnień trudnych, oryginalnych, nietypowych. 

 

ocena dopuszczająca –  wymagania na poziomie (K) 

ocena dostateczna –  wymagania na poziomie (K) i (P) 

ocena dobra –  wymagania na poziomie (K), (P) i (R) 

ocena bardzo dobra –  wymagania na poziomie (K), (P), (R) i (D) 

ocena celująca –  wymagania na poziomie (K), (P), (R), (D) i (W) 

 

1. Liczby i działania 

Poziom (K) lub (P) 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli: 

 rozpoznaje wśród podanych liczb: liczby naturalne, liczby całkowite i liczby wymierne 

 zaznacza na osi liczbowej liczby naturalne i całkowite 

 zaznacza na osi liczbowej ułamki, korzystając z linijki z podziałką 

 wykonuje cztery działania arytmetyczne na liczbach naturalnych i liczbach całkowitych 

 zna nazwy liczb występujących w tych działaniach 

 zna kolejność wykonywania działań i poprawnie ją stosuje w prostych przypadkach 

 zna rolę liczby 0 w dodawaniu i w mnożeniu oraz rolę liczby 1 w mnożeniu 

 skraca i rozszerza ułamki 

 zamienia ułamek niewłaściwy na liczbę mieszaną oraz liczbę mieszaną na ułamek niewłaściwy 

 wykonuje, w prostych przypadkach, cztery działania arytmetyczne na ułamkach 

 oblicza: ułamek danej liczby, nieznaną liczbę na podstawie  jej ułamka, stosunek dwóch liczb różnych 

od zera 

 rozwiązuje proste zadania tekstowe dotyczące ułamków 

 odczytuje i zapisuje ułamki (liczby) dziesiętne 

 wykonuje pisemnie i z wykorzystaniem kalkulatora cztery działania arytmetyczne na liczbach 

dziesiętnych 

 znajduje, w prostych przypadkach, rozwinięcia dziesiętne ułamków zwykłych 

 przedstawia liczby w różnych postaciach 

 znajduje przybliżenia dziesiętne ułamków zwykłych 

 zna pojęcie przybliżenia z nadmiarem i z niedomiarem 

 zna regułę zaokrąglania i poprawnie z niej korzysta 
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 oblicza błąd bezwzględny i błąd względny przybliżenia 

 posługuje się pojęciem przedziału liczbowego 

 odróżnia przedział otwarty od przedziału domkniętego 

 zaznacza przedziały na osi liczbowej 

Poziom (R) lub (D) 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą lub bardzo dobrą, jeśli opanował poziomy (K) i (P) oraz dodatkowo: 

 potrafi uzasadnić, że dana liczba jest wymierna 

 umie wyjaśnić, dlaczego każda liczba naturalna (całkowita) jest wymierna, w szczególności, że zero jest 

liczbą wymierną 

 zna przykłady liczb niewymiernych 

 zaznacza na osi liczbowej ułamki o niewielkich mianownikach, nie posługując się linijką z podziałką 

 zaznacza na osi liczbowej liczby postaci  2,  3 itp. 

 potrafi wskazać wszystkie podstawowe zbiory liczbowe, do których należy dana liczba 

 poprawnie używa symboli ∈,∉,⊂ i poprawnie je odczytuje 

 umie stosować prawo przemienności i prawo łączności dodawania oraz mnożenia 

 potrafi wyjaśnić, dlaczego dzielenie przez 0 jest niewykonalne 

 wie, w którym z podstawowych zbiorów liczbowych jest wykonalne dane działanie arytmetyczne 

 umie obliczyć wartość bezwzględną danej liczby 

 porównuje ułamki o różnych mianownikach 

 rozwiązuje zadania tekstowe dotyczące ułamków 

 oblicza przy użyciu kalkulatora wartości wyrażeń, w których występują liczby dziesiętne 

 znajduje okresy rozwinięć dziesiętnych ułamków zwykłych 

 zapisuje ułamki okresowe w postaci, w której jest zaznaczony okres 

 odróżnia przedział otwarty od przedziału domkniętego 

 wyznacza część wspólną i sumę dwóch przedziałów 

Poziom (W) 

Uczeń otrzymuje ocenę celującą, jeśli opanował wiedzę i umiejętności z poziomów (K) – (D) oraz: 

 zamienia ułamki okresowe na ułamki zwykłe 

 wyznacza różnicę dwóch przedziałów 

 wskazuje wszystkie liczby o danej wartości bezwzględnej 

 

2. Obliczenia procentowe 

Poziom (K) lub (P) 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli: 

 zna pojęcie procentu  

 oblicza procent danej liczby  

 znajduje liczbę, gdy dany jest jej procent  

 oblicza, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba  

 oblicza podatki  

 oblicza zysk z depozytów i lokat terminowych 

 odczytuje i interpretuje diagramy procentowe  

 rozwiązuje proste zadania tekstowe w oparciu o diagramy procentowe 

Poziom (R) lub (D) 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą lub bardzo dobrą, jeśli opanował poziomy (K) i (P) oraz dodatkowo: 

 wykonuje obliczenia procentowe przy użyciu kalkulatora 

 dobrze rozumie zwroty: „ o p% więcej...” , o p% mniej...” 

 oblicza procent składany 

 sporządza diagramy procentowe na podstawie danych empirycznych 

 rozwiązuje zadania tekstowe w oparciu o diagramy procentowe 

Poziom (W) 

Uczeń otrzymuje ocenę celującą, jeśli opanował wiedzę i umiejętności z poziomów (K) – (D) oraz: 
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 rozwiązuje zadania tekstowe z wykorzystaniem procentu o znacznym stopniu trudności, osadzone 

w kontekście praktycznym 

 

3. Wyrażenia algebraiczne 

Poziom (K) lub (P) 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli: 

 odczytuje i zapisuje proste wyrażenia algebraiczne 

 oblicza wartości liczbowe prostych wyrażeń algebraicznych 

 zapisuje sumę, różnicę oraz iloczyn dwóch jednomianów 

 zapisuje iloraz jednomianu przez liczbę różną od zera 

 porządkuje iloczyn dwóch jednomianów i iloraz jednomianu przez liczbę różną od zera 

 rozpoznaje jednomiany podobne 

 przeprowadza, w prostych przypadkach, redukcje jednomianów podobnych 

 wykonuje, w prostych przypadkach, działania na sumach algebraicznych (dodawanie, odejmowanie 

i mnożenie) 

 przeprowadza redukcje wyrazów podobnych 

 wyłącza, w prostych przypadkach, przed nawias wspólny czynnik będący jednomianem 

 posługuje się, w prostych przypadkach, wzorami na kwadrat sumy, kwadrat różnicy, oraz różnicę 

kwadratów dwóch wyrażeń 

Poziom (R) lub (D) 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą lub bardzo dobrą, jeśli opanował poziomy (K) i (P) oraz dodatkowo: 

 odczytuje i zapisuje złożone wyrażenia algebraiczne oraz oblicza ich wartości 

 zapisuje w postaci wyrażeń algebraicznych, rozwiązania zadań tekstowych 

 rozpoznaje, wśród wyrażeń algebraicznych, jednomiany 

 zapisuje, w postaci jednomianu, rozwiązanie zadania tekstowego 

 przekształca i doprowadza do najprostszej postaci wyrażenia algebraiczne, w których występuje kilka 

działań, np. mnożenie i dodawanie 

 wyłącza przed nawias sumę lub różnicę 

 posługuje się wzorami na kwadrat sumy kwadrat różnicy, oraz różnicę kwadratów dwóch wyrażeń 

Poziom (W) 

Uczeń otrzymuje ocenę celującą, jeśli opanował wiedzę i umiejętności z poziomów (K) – (D) oraz: 

 korzystając ze wzorów skróconego mnożenia, przedstawia w postaci iloczynu sumy algebraiczne 

 posługuje się, w trudnych przypadkach, wzorami na kwadrat sumy kwadrat różnicy, oraz różnicę 

kwadratów dwóch wyrażeń 

 wyznacza dziedzinę wyrażenia algebraicznego będącego ilorazem 

 

4. Równania i nierówności liniowe 

Poziom (K) lub (P) 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli: 

 sprawdza, czy dana liczba jest rozwiązaniem danego równania 

 rozwiązuje proste równania liniowe 

 stosuje równania liniowe do rozwiązywania prostych zadań tekstowych 

 sprawdza, czy dana liczba jest rozwiązaniem danej nierówności 

 rozwiązuje w prostych przypadkach nierówności liniowe z jedną niewiadomą 

 przedstawia na osi liczbowej zbiór rozwiązań nierówności liniowej 

 podaje przykłady liczb, które spełniają nierówność i które nie spełniają nierówności 

Poziom (R) lub (D) 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą lub bardzo dobrą, jeśli opanował poziomy (K) i (P) oraz dodatkowo: 

 podaje przykłady równań liniowych, które: nie mają rozwiązania, spełnia każda liczba 
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 rozwiązuje równania, które po przekształceniach są równaniami liniowymi 

 rozwiązuje zadania tekstowe za pomocą równań liniowych 

 podaje przykłady nierówności liniowych, które: spełnia każda liczba, nie spełnia żadna liczba 

 rozwiązuje nierówności liniowe  i przedstawia zbiory ich rozwiązań w postaci przedziałów 

Poziom (W) 

Uczeń otrzymuje ocenę celującą, jeśli opanował wiedzę i umiejętności z poziomów (K) – (D) oraz: 

 wyznacza zbiór wszystkich liczb spełniających jednocześnie dwie dane nierówności liniowe 

 rozwiązuje trudne zadania tekstowe za pomocą równań liniowych 


