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Wymagania edukacyjne z matematyki 

dla klasy trzeciej 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. Stereometria 

Poziom (K) lub (P) 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli: 

 na modelach wielościanów rozpoznaje: proste przecinające się, równoległe, skośne; płaszczyzny 

równoległe, przecinające się; prostą równoległą do płaszczyzny, prostopadłą do płaszczyzny  

 na modelu wielościanu wskazuje kąt nachylenia prostej do płaszczyzny, kąt dwuścienny między dwoma 

płaszczyznami 

 wśród modeli wielościanów rozpoznaje graniastosłupy i ostrosłupy, walce, stożki i kule 

 wyznacza liczbę wierzchołków, krawędzi oraz ścian graniastosłupa (ostrosłupa) o danej podstawie 

 wskazuje, w swoim otoczeniu, przedmioty, które mają kształt graniastosłupa, ostrosłupa, walca, stożka 

lub kuli  

 rozpoznaje w graniastosłupach i ostrosłupach kąty między odcinkami, między odcinkami i ścianami 

oraz między ścianami i oblicza miary tych kątów 

 zna terminologię związaną z bryłami obrotowymi 

 rozpoznaje w walcach i stożkach kąty między odcinkami, oraz między odcinkami i płaszczyznami, 

oblicza miary tych kątów 

 oblicza, w prostych przypadkach, objętości i pola powierzchni graniastosłupów, ostrosłupów, walców, 

stożków oraz kul 

 stosuje poznane wzory do rozwiązywania prostych zadań dotyczących codziennego życia 

 stosuje, w prostych przypadkach, trygonometrię do obliczania długości odcinków, miar kątów oraz pól 

powierzchni i objętości 

Poziom (R) lub (D) 

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



2 
 

 rysuje siatki graniastosłupów i ostrosłupów, walców i stożków 

 oblicza, stosując twierdzenie Pitagorasa, długości odcinków w graniastosłupach i ostrosłupach 

 rysuje, w naturalnej wielkości, przekroje prostopadłościanu 

 oblicza, korzystając z twierdzenia Pitagorasa, długości odcinków w walcach i stożkach 

 stosuje poznane wzory do rozwiązywania zadań dotyczących codziennego życia 

Poziom (W) 

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

 oblicza pola przekrojów prostopadłościanu 

 rysuje przekroje osiowe i poprzeczne walców i stożków, oblicza pola tych przekrojów 

 oblicza objętości i pola powierzchni graniastosłupów, ostrosłupów, walców, stożków oraz kul również z 

zastosowaniem trygonometrii 

 

2. Proporcjonalność 

Poziom (K) lub (P) 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli: 

 rozpoznaje wielkości wprost proporcjonalne 

 rozwiązuje proste zadania dotyczące wielkości wprost proporcjonalnych 

  rozpoznaje wielkości odwrotnie proporcjonalne 

 rozwiązuje proste zadania dotyczące wielkości odwrotnie proporcjonalnych 

 szkicuje wykres funkcji 𝑓 𝑥 =
𝑎

𝑥
 dla a ≠ 0 

Poziom (R) lub (D) 

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

 interpretuje zagadnienia związane z wielkościami wprost proporcjonalnymi za pomocą funkcji 𝑦 = 𝑎𝑥 

dla x>0 

 korzysta ze wzoru i wykresu funkcji 𝑓 𝑥 =
𝑎

𝑥
 do interpretacji zagadnień związanych z wielkościami 

odwrotnie proporcjonalnymi 

 przekształca i rozwiązuje proporcje  

 rozwiązuje zadania dotyczące wielkości odwrotnie proporcjonalnych 

Poziom (W) 

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

 wyznacza przedziały, w których funkcja 𝑓 𝑥 =
𝑎

𝑥
  rośnie (maleje), wyznacza największą (najmniejszą ) 

wartość tej funkcji w danym przedziale domkniętym 

 

3. Statystyka opisowa 

Poziom (K) lub (P) 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli: 

 zbiera, porządkuje i opracowuje dane empiryczne 

 oblicza średnią arytmetyczną, średnią ważoną i medianę 

 odczytuje i interpretuje dane przedstawione w postaci diagramów, wykresów i tabel 

Poziom (R) lub (D) 

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

 sporządza tabele częstości, oblicza rozstęp i dominantę zebranych danych 

 przedstawia zebrane dane empiryczne w postaci diagramów, wykresów i tabel 

Poziom (W) 

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

 na podstawie mediany, dominanty, średniej i rozstępu analizuje dane statystyczne 


