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I. Wprowadzenie
Prezentowany program nauczania matematyki w klasach 
IV–VI szkoły podstawowej jest zgodny z Podstawą Progra-
mową z 27 sierpnia 2012 roku (Rozporządzenie Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół – 
DzU z 2012 r., poz. 977). Podstawa programowa z mate-
matyki w tym rozporządzeniu ma takie samo brzmienie, 
jak podstawa w Rozporządzeniu z 23 grudnia 2008 roku. 
Program jest przystosowany do pracy zarówno z ucznia-
mi, którzy rozpoczęli edukację szkolną w wieku 6 lat, jak 
i z tymi, którzy rozpoczęli naukę w wieku 7 lat. Obniżenie 
wieku rozpoczęcia edukacji szkolnej wymusza zmianę za-
równo w metodach pracy, tempie pracy, jak i w treściach 
nauczania. Program ten uwzględnia uwarunkowania.
W rozdziale 2. niniejszego opracowania prezentujemy cele 
edukacyjne, jakie można zrealizować, pracując zgodnie 
z programem Matematyka z pomysłem. Realizacja tych ce-
lów będzie sprzyjać wykształceniu ucznia przygotowanego 
do kontynuacji nauki na kolejnym etapie edukacji oraz ra-
dzącego sobie w życiu codziennym. 
Wymagania ogólne z podstawy programowej prezentują 
nadrzędne cele kształcenia matematycznego i wyjaśniają po-
trzebę nauczania matematyki oraz określają, jak rozumieć 
podporządkowane im wymagania szczegółowe. O kształto-
waniu umiejętności sprzyjających osiągnięciu przez ucznia 
wymagań ogólnych piszemy w rozdziale 3. programu. 
Na temat wymagań szczegółowych, rozłożenia w czasie 
kształtowania umiejętności sprzyjających osiągnięciu za-
łożonych w podstawie programowej wymagań piszemy 
w rozdziale 4. programu. Przedstawiamy w tym rozdziale 
szczegółowy rozkład materiału w rozbiciu na poszczególne 
klasy, a poszczególnym tematom kolejnych lekcji przypo-
rządkowujemy wymagania szczegółowe z podstawy pro-
gramowej. W rozdziale 5. przedstawiamy opis założonych 
osiągnięć w rozbiciu na osiągnięcia podstawowe oraz po-
nadpodstawowe. Procedury osiągania zamierzonych celów 
opisaliśmy w rozdziale 6. W ostatnim rozdziale przedstawi-
liśmy propozycję kryteriów oceniania.

2. Cele edukacyjne 
(cele kształcenia 
ogólnego)
Podstawą do sformułowania celów edukacji matema-
tycznej w szkole podstawowej, rozumianej jako kształce-
nie i wychowanie na lekcjach matematyki, realizowanych 

w procesie nauczania z programem Matematyka z pomy-
słem, są cele kształcenia ogólnego w szkole podstawowej 
określone w podstawie programowej (PP):
1)  przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu 

wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki, 
dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bli-
skich doświadczeniom uczniów;

2)  zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania 
posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań 
i rozwiązywania problemów;

3)  kształtowanie u uczniów postaw warunkujących spraw-
ne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym 
świecie.

W trakcie kształcenia ogólnego w szkole podstawowej 
uczeń zdobywa wiele umiejętności; do najważniejszych 
należą umiejętności określone w podstawie programowej:
1)  czytanie – rozumiane zarówno jako prosta czynność, 

jako umiejętność rozumienia, wykorzystywania i prze-
twarzania tekstów w zakresie umożliwiającym zdoby-
wanie wiedzy, rozwój emocjonalny, intelektualny i mo-
ralny oraz uczestnictwo w życiu społeczeństwa;

2)  myślenie matematyczne – umiejętność korzystania 
z podstawowych narzędzi matematyki w życiu co-
dziennym oraz prowadzenia elementarnych rozumo-
wań matematycznych;

3)  myślenie naukowe – umiejętność formułowania wnio-
sków opierających się na obserwacjach empirycznych 
dotyczących przyrody i społeczeństwa;

4)  umiejętność komunikowania się w języku ojczystym 
i w języku obcym, zarówno w mowie, jak i w piśmie;

5)  umiejętność posługiwania się nowoczesnymi techno-
logiami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym także 
w celu wyszukiwania i korzystania z informacji;

6)  umiejętność uczenia się, jako sposób zaspokajania na-
turalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainte-
resowań i przygotowania do dalszej edukacji;

7)  umiejętność pracy zespołowej.
Cele te są podstawą do sformułowania celów realizo-
wanych podczas nauczania z programem Matematyka 
z pomysłem.
W wyniku realizacji programu Matematyka z pomysłem 
dążymy do tego, aby uczeń:
• był przygotowany do dalszej edukacji matematycznej;
• odniósł sukces na sprawdzianie w szóstej klasie;
•  rozumiał użyteczność matematyki w życiu codziennym;
•  potrafi ł w życiu codziennym zastosować wiedzę i umie-

jętności zdobyte na lekcjach matematyki;
•  dostrzegał potrzebę stosowania języka matematyki do 

lepszego opisywania rzeczywistości;
•  poprawnie interpretował informacje podane z użyciem 

języka matematyki w sytuacjach pozaszkolnych lub sto-
sował język matematyczny w sytuacjach pozaszkolnych;
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•  nabywał umiejętności, które wykorzysta podczas nauki 
innych przedmiotów;

•  formułował problemy i rozwiązywał je na bazie wła-
snych doświadczeń i wiedzy matematycznej;

•  potrafi ł poszukiwać potrzebnych informacji w dostęp-
nych źródłach;

•  potrafi ł uczyć się i organizować sobie proces uczenia 
oraz samodzielnie pozyskiwać wiedzę i umiejętności;

•  wykorzystywał w odpowiednich sytuacjach technologię 
informacyjno-komunikacyjną oraz narzędzia oblicze-
niowe ze szczególnym uwzględnieniem kalkulatora;

•  był przyzwyczajony zarówno do pracy samodzielnej, jak 
i zespołowej;

• był traktowany podmiotowo.
W dalszej części niniejszego dokumentu opiszemy, jakie 
rozwiązania proponujemy, aby osiągnąć powyższe cele.

3. Program 
a cele kształcenia 
W podstawie programowej sformułowano wymagania 
szczegółowe i ogólne. Wymagania szczegółowe dotyczą 
konkretnych wiadomości i umiejętności, natomiast wy-
magania ogólne prezentują nadrzędne cele kształcenia 
i stanowią wyjaśnienie potrzeby nauczania matematyki 
oraz określają, jak rozumieć podporządkowane im wy-
magania szczegółowe. Wymagania ogólne przedsta-
wiają najważniejsze cele kształcenia matematycznego. 
Spełnianie wymagań szczegółowych powinno przybliżać 
osiągnięcie celów zawartych w wymaganiach ogólnych.

Cele kształcenia – wymagania 
ogólne z podstawy programowej

I. Sprawność rachunkowa
Uczeń wykonuje proste działania pamięciowe na licz-
bach naturalnych, całkowitych i ułamkach, zna i stosuje 
algorytmy działań pisemnych oraz potrafi  wykorzystać 
te umiejętności w sytuacjach praktycznych.

II. Wykorzystanie i tworzenie informacji
Uczeń interpretuje i przetwarza informacje tekstowe, 
liczbowe, grafi czne, rozumie i interpretuje odpowiednie 
pojęcia matematyczne, zna podstawową terminologię, 
formułuje odpowiedzi i prawidłowo zapisuje wyniki.

III. Modelowanie matematyczne
Uczeń dobiera odpowiedni model matematyczny do 
prostej sytuacji, stosuje poznane wzory i zależności, 
przetwarza tekst zadania na działania arytmetyczne 
i proste równania.

IV. Rozumowanie i tworzenie strategii
Uczeń prowadzi proste rozumowanie składające się 
z niewielkiej liczby kroków, ustala kolejność czynności 
(w tym obliczeń) prowadzących do rozwiązania proble-
mu, potrafi  wyciągnąć wnioski z kilku informacji poda-
nych w różnej postaci.

Proces kształcenia matematycznego w klasach IV–VI 
szkoły podstawowej z programem Matematyka z pomy-
słem tak organizujemy, aby dostarczyć narzędzi do re-
alizacji wszystkich celów ogólnych oraz systematycznie 
monitorować efektywność tych narzędzi i diagnozować 
poziom realizacji poszczególnych wymagań w odniesie-
niu do wymagań szczegółowych. 

Realizacja wymagań ogólnych 
z podstawy programowej 
w klasach IV–VI 

I. Sprawność rachunkowa – ucząc się z programem 
Matematyka z pomysłem, uczeń utrwala umiejętności ra-
chunkowe z poprzedniego etapu edukacji, poznaje algo-
rytmy działań pisemnych oraz różne strategie rachunku 
pamięciowego. Uczeń uczy się sprawnego prowadzenia 
obliczeń, a w przypadku ucznia słabego, ze specyfi cz-
nymi problemami w uczeniu się matematyki – wyboru 
najbardziej dogodnej strategii obliczeń. Doskonalenie 
sprawności rachunkowej odbywa się podczas rozwiązy-
wania zadań zarówno matematycznych, jak i z bliskim 
uczniowi kontekstem realistycznym. 

II. Wykorzystanie i tworzenie informacji – od począt-
ku nauki uczeń spotyka się z informacjami o charakte-
rze matematycznym. W programie znajduje się zarówno 
prosta statystyka, jak i nieskomplikowane rozumowania 
oraz wnioskowanie matematyczne. Jest to początek na-
uki ścisłego myślenia, precyzyjnego języka. Ważne jest 
także używanie słownictwa i pojęć matematycznych. Bez 
takiego narzędzia wnioskowania o charakterze matema-
tycznym są bardzo utrudnione, czasami niemożliwe.

III. Modelowanie matematyczne – duży nacisk trzeba 
położyć na czytanie, analizowanie zadań i problemów 
matematycznych. Umożliwia to dopasowywanie sche-
matów, algorytmów, metod właściwych dla rozważane-
go problemu.

IV. Rozumowanie i tworzenie strategii – na tym etapie 
edukacyjnym nieocenioną pomocą są gry. Ważna jest nie 
tylko gra, ale próby odpowiedzenia na pytania o zasady, za-
leżności i strategie rządzące grą. Takie pełniejsze podejście 
do gier jest naturalnym pretekstem do prowadzenia rozu-
mowań, tworzenia strategii postępowania i opisywania ich.
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4. Program a treści 
nauczania 
Wymagania szczegółowe z podstawy programowej to 
treści nauczania, podane jako oczekiwane umiejętności 
przeciętnego ucznia na koniec etapu edukacji. Wymaga-
nia szczegółowe w podstawie programowej zostały po-
grupowane w 14 działów, przy czym dział 13. dotyczy 

różnych działów matematyki, a dział 14. to Zadania tek-
stowe. Umiejętności z 14. działu są kształtowane przy 
okazji realizacji także innych działów z podstawy pro-
gramowej.

Prezentowany program nauczania jest przeznaczony 
do realizacji w wymiarze 12 godzin w trzyletnim cyklu 
kształcenia (4 + 4 + 4), określonym w ramowym planie 
nauczania matematyki w szkole podstawowej. 

Realizowane zagadnienia
Liczba godzin

Klasa
IV

Klasa
V

Klasa
VI

Liczby naturalne. Działania na liczbach naturalnych 58 28 4*

Ułamki zwykłe. Działania na ułamkach zwykłych 12 16 15 3*

Ułamki dziesiętne. Działania na ułamkach dziesiętnych 28 8 3*

Liczby całkowite 7 1*

Figury na płaszczyźnie 24 30 6*

Bryły 4 14 4*

Elementy statystyki 2 3 1*

Elementy algebry 17 2*

Procenty 4 1*

RAZEM 96 106 68 25*

Powtórzenia – prace klasowe

Powtórzenie
  24 

= 6 x 4
  20 

= 5 x 4
  16 

= 4 x 4Praca klasowa

Omówienie pracy klasowej

Zagadki matematyczne 3

Po sprawdzianie szóstoklasisty 15

Liczba godzin zaplanowanych 123 126 124

Liczba godzin do dyspozycji nauczyciela 5 3 4

Liczba wszystkich godzin – 385 128 129 128

* Liczba godzin przeznaczonych na powtórzenie oraz utrwalenie wiadomości i umiejętności przed sprawdzianem szóstoklasity.

4.a. Ramowy rozkład materiału nauczania w klasach IV–VI
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Rozdział Liczba 
godzin Temat lekcji

Wymagania 
szczegółowe 

z PP

DZIAŁ I. LICZBY NATURALNE W DZIESIĄTKOWYM UKŁADZIE POZYCYJNYM (19 godz.)

1.  Zbieranie i prezentowanie 
danych

2
Zbieranie danych

13.1
13.2Porządkowanie i prezentowanie danych

2. Rzymski system zapisu liczb 2
Zapisywanie i odczytywanie liczb w systemie rzymskim

1.5
Zapisywanie i odczytywanie liczb w systemie rzymskim – ćwiczenia

3. Obliczenia kalendarzowe 2
Kalendarz – proste rachunki związane z upływem czasu

12.4
Obliczenia kalendarzowe związane z upływem czasu

4. Obliczenia zegarowe 3

Miary czasu – proste rachunki związane z  jednostkami czasu

12.3
Zapisywanie i odczytywanie godzin w systemie 12- i 24-godzinnym. 
Obliczenia zegarowe

Obliczenia zegarowe związane z upływem czasu – zadania tekstowe

5. Liczby wielocyfrowe 3

Liczby naturalne w dziesiątkowym systemie pozycyjnym

1.1Odczytywanie i zapisywanie liczb wielocyfrowych

Liczby wielocyfrowe w zadaniach tekstowych

6. Porównywanie liczb 3

Zaznaczanie i odczytywanie liczb naturalnych na osi liczbowej

1.2
1.3

Porównywanie liczb naturalnych

Zastosowanie porównywania liczb naturalnych do rozwiązywania zadań 
tekstowych

Powtórzenie 
Sprawdzian 1

4*

Powtórzenie

14.1–6Sprawdzian

Omówienie sprawdzianu

4.b. Szczegółowy rozkład materiału nauczania z odniesieniami 
do wymagań z podstawy programowej

Klasa IV

* W zależności od potrzeb nauczyciel może zwiększyć liczbę godzin przeznaczonych na powtórzenia, wykorzystując godziny pozostałe do 
dyspozycji nauczyciela.
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Rozdział Liczba 
godzin Temat lekcji

Wymagania 
szczegółowe 

z PP

DZIAŁ 2. DZIAŁANIA NA LICZBACH NATURALNYCH (25 godz.)

7.  Kolejność wykonywania 
działań

3

Reguły kolejności wykonywania działań 

2.11Reguły kolejności wykonywania działań

Zastosowanie poznanych reguł do rozwiązywania zadań

8. Dodawanie w pamięci 2
Dodawanie liczb dwucyfrowych w pamięci

2.1
Zastosowanie dodawania liczb do rozwiązywania zadań tekstowych

9. Odejmowanie w pamięci 2
Odejmowanie liczb dwucyfrowych w pamięci

2.1
Zastosowanie odejmowania liczb do rozwiązywania zadań tekstowych

10. Mnożenie w pamięci 3

Mnożenie przez 10, 100, 1000

2.3
2.5

Mnożenie liczb w pamięci

Zastosowanie mnożenia liczb do rozwiązywania zadań tekstowych

11. Dzielenie w pamięci 3

Dzielenie liczb przez 10, 100, 1000

2.3
2.5

Dzielenie liczb w pamięci

Zastosowanie dzielenia liczb do rozwiązywania zadań tekstowych

12. Dzielenie z resztą 2
Dzielenie z resztą

2.4
Zastosowanie dzielenia z resztą do rozwiązywania zadań tekstowych

13.  Porównywanie liczb. 
Ile razy mniej?
Ile razy więcej?

3

Porównywanie liczb
2.6
12.6
12.7

Porównywanie liczb – ćwiczenia

Zastosowanie porównywania liczb do rozwiązywania zadań tekstowych

14.  Porównywanie liczb.
O ile, czy ile razy?

4*

Porównywanie liczb

2.6Porównywanie liczb – ćwiczenia

Zastosowanie porównywania liczb do rozwiązywania zadań tekstowych
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Rozdział Liczba 
godzin Temat lekcji

Wymagania 
szczegółowe 

z PP

Powtórzenie 
Sprawdzian 2 

4*

Powtórzenie

14.1–6Sprawdzian

Omówienie sprawdzianu

DZIAŁ 3. PROSTE I ODCINKI. KĄTY. KOŁA I OKRĘGI (17 godz.)

15.  Punkt, prosta, półprosta, 
odcinek

2
Rozpoznawanie i rysowanie punktów, prostych, półprostych i odcinków 7.1

7.4
12.6Mierzenie i rysowanie odcinków

16. Odcinki w skali 3

Pomniejszanie i powiększanie odcinków w skali 

12.8Obliczanie długości odcinka w skali i w rzeczywistości

Odcinki w skali – zadania tekstowe

17.  Wzajemne położenie 
prostych

2
Rozpoznawanie i rysowanie prostych prostopadłych i równoległych

7.2
7.3

Rozpoznawanie i rysowanie odcinków prostopadłych i równoległych

18. Kąty. Mierzenie kątów 2
Rozpoznawanie i nazywanie kąta oraz jego elementów 8.1

8.2
8.3Mierzenie i rysowanie kątów za pomocą kątomierza

19. Rodzaje kątów 2
Kąt ostry, prosty, rozwarty i półpełny 8.3

8.4
8.5Miara kąta a jego rodzaj

20. Koło, okrąg 2
Rozpoznawanie i nazywanie koła, okręgu, promienia, średnicy, cięciwy

9.6
Rysowanie kół i okręgów o podanych własnościach

Powtórzenie 
Sprawdzian 3

4*

Powtórzenie

14.1–6Sprawdzian

Omówienie sprawdzianu

DZIAŁ 4. DZIAŁANIA PISEMNE NA LICZBACH NATURALNYCH (28 godz.)

21.  Dodawanie pisemne I 3

Dodawanie pisemne bez przekroczenia progu dziesiątkowego

2.2Dodawanie pisemne – ćwiczenia

Zastosowanie dodawania pisemnego do rozwiązywania zadań tekstowych
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Rozdział Liczba 
godzin Temat lekcji

Wymagania 
szczegółowe 

z PP

22.  Dodawanie pisemne II 4

Dodawanie pisemne z przekroczeniem progu dziesiątkowego 

2.2
Dodawanie pisemne z przekroczeniem progu dziesiątkowego

Dodawanie pisemne – ćwiczenia

Zastosowanie dodawania pisemnego do rozwiązywania zadań tekstowych

23.  Odejmowanie pisemne I 3

Odejmowanie pisemne bez przekroczenia progu dziesiątkowego

2.2Odejmowanie pisemne – ćwiczenia

Zastosowanie odejmowania pisemnego do rozwiązywania zadań tekstowych

24.  Odejmowanie pisemne II 4

Odejmowanie z przekroczeniem progu dziesiątkowego – obliczenia pieniężne

2.2
Odejmowanie pisemne z przekroczeniem progu dziesiątkowego

Odejmowanie pisemne – ćwiczenia

Zastosowanie odejmowania pisemnego do rozwiązywania zadań tekstowych

25.  Mnożenie pisemne liczb 
przez liczby jednocyfrowe

4

Mnożenie pisemne – wprowadzenie

2.3
Mnożenie pisemne

Mnożenie pisemne – ćwiczenia

Zastosowanie mnożenia pisemnego do rozwiązywania zadań tekstowych

26.  Dzielenie pisemne liczb 
przez liczby jednocyfrowe

4

Dzielenie pisemne – wprowadzenie

2.3
Dzielenie pisemne

Dzielenie pisemne – ćwiczenia

Zastosowanie dzielenia pisemnego do rozwiązywania zadań tekstowych

27. Wyrażenia arytmetyczne 2
Obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych 2.5

2.11
14.5Obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych w zadaniach tekstowych

Powtórzenie 
Sprawdzian 4

4*

Powtórzenie

4.1–6Sprawdzian

Omówienie sprawdzianu
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Rozdział Liczba 
godzin Temat lekcji

Wymagania 
szczegółowe 

z PP

DZIAŁ 5. WIELOKĄTY (15 godz.)

28. Wielokąty 3

Wielokąty i ich własności

11.1
7.2

Rysowanie wielokątów o danych własnościach

Obwód wielokątów. Obliczanie obwodów wielokątów

29. Kwadrat, prostokąt 2
Rozpoznawanie kwadratów i prostokątów oraz ich prostych własności 9.4

9.5
11.1Obwód kwadratu, obwód prostokąta

30. Pole powierzchni 3

Pojęcie pola 2.10
11.2
11.3
12.6

Jednostki pola: mm2, cm2, m2. Pole kwadratu

Obliczanie pola kwadratu 

31. Pole prostokąta 3

Pole prostokąta

11.2
11.3

Obliczanie pola prostokąta – ćwiczenia 

Obliczanie pola i obwodu prostokąta w sytuacjach praktycznych

Powtórzenie 
Sprawdzian 5

4*

Powtórzenie

14.1–6Sprawdzian

Omówienie sprawdzianu

DZIAŁ 6. UŁAMKI ZWYKŁE. DZIAŁANIA NA UŁAMKACH ZWYKŁYCH (16 godz.)

32. Ułamki zwykłe 2
Opisywanie części całości za pomocą ułamków zwykłych 4.1

4.2Opisywanie części całości za pomocą ułamków zwykłych

33.  Obliczanie ułamka liczby 
naturalnej

2

Obliczanie ułamka liczby naturalnej 4.1
4.2
5.5

Zastosowanie obliczania ułamka danej liczby do rozwiązywania zadań 
tekstowych

34. Porównywanie ułamków 3

Porównywanie ułamków o takich samych mianownikach

4.12
5.4

Porównywanie ułamków o takich samych licznikach

Ćwiczenia w porównywaniu ułamków zwykłych
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Szczegółowy rozkład materiału nauczania KLASA V

Rozdział Liczba 
godzin Temat lekcji

Wymagania 
szczegółowe 

z PP

DZIAŁ 1. LICZBY NATURALNE I DZIESIĘTNE. DZIAŁANIA NA LICZBACH NATURALNYCH I DZIESIĘTNYCH (32 godz.)

1.  Zastosowania matematyki 
w sytuacjach praktycznych

2

Obliczenia pamięciowe i szacowanie wyników działań w sytuacjach 
praktycznych 2.1

2.12Obliczenia pamięciowe i szacowanie wyników działań w sytuacjach 
praktycznych

2.  Powtórzenie wiadomości 
o dodawaniu i odejmowaniu 
pisemnym

2
Dodawanie oraz odejmowanie liczb naturalnych sposobem pisemnym

2.2
Zastosowanie działań pisemnych do rozwiązywania zadań tekstowych

3.  Powtórzenie wiadomości 
o mnożeniu i dzieleniu 
pisemnym

2

Mnożenie oraz dzielenie liczby wielocyfrowej przez liczbę jednocyfrową 
sposobem pisemnym – powtórzenie

2.3

Zastosowanie działań pisemnych do rozwiązywania zadań tekstowych

Klasa V

Rozdział Liczba 
godzin Temat lekcji

Wymagania 
szczegółowe 

z PP

35.  Dodawanie i odejmowanie 
ułamków o jednakowych 
mianownikach

3

Dodawanie ułamków o jednakowych mianownikach

5.1Odejmowanie ułamków o jednakowych mianownikach

Zastosowanie dodawania i odejmowania ułamków zwykłych 
o jednakowych mianownikach do rozwiązywania zadań tekstowych

36. Liczby mieszane 2
Liczby mieszane

4.5
Zamiana ułamków zwykłych na liczby mieszane, ułamek niewłaściwy

Powtórzenie 
Sprawdzian 6

4*

Powtórzenie

14.1–6Sprawdzian

Omówienie sprawdzianu

DZIAŁ 7. ZAGADKI MATEMATYCZNE (3 godz.)

37. Zagadki matematyczne 3

Gry, zabawy, zadania 

14.5Gry, zabawy, zadania

Gry, zabawy, zadania

Razem 123 19 + 25 + 17 + 28  + 15 + 16 + 3
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Szczegółowy rozkład materiału nauczania KLASA V

Rozdział Liczba 
godzin Temat lekcji

Wymagania 
szczegółowe 

z PP

4.  Mnożenie liczb 
wielocyfrowych sposobem 
pisemnym

4

Wprowadzenie algorytmu mnożenia sposobem pisemnym liczby 
wielocyfrowej przez liczbę wielocyfrową

2.3
2.10

Mnożenie liczb wielocyfrowych sposobem pisemnym. Obliczanie 
kwadratów i sześcianów liczb naturalnych

Mnożenie liczb wielocyfrowych sposobem pisemnym – ćwiczenia

Zastosowanie mnożenia liczb wielocyfrowych sposobem pisemnym 
do rozwiązywania zadań tekstowych

5.  Dzielenie przez liczby 
wielocyfrowe

4

Wprowadzenie algorytmu dzielenia sposobem pisemnym liczby 
naturalnej przez liczbę wielocyfrową

2.3
Dzielenie liczb wielocyfrowych sposobem pisemnym

Dzielenie liczb wielocyfrowych sposobem pisemnym – ćwiczenia

Zastosowanie dzielenia liczb wielocyfrowych sposobem pisemnym 
do rozwiązywania zadań tekstowych

6.  Wyrażenia arytmetyczne 
i zadania tekstowe

3

Obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych w zadaniach tekstowych

2.11
14.1–6

Obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych w zadaniach tekstowych

Obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych w zadaniach tekstowych

7.  Zamiana wyrażeń 
dwumianowanych 
na jednomianowane 
z wykorzystaniem liczb 
dziesiętnych

3

Różne sposoby zapisu masy, długości. Zamiana postaci dwumianowanej 
na dziesiętną oraz dziesiętnej na dwumianowaną 4.6

4.7
12.6
12.7

Zamiana wyrażeń dwumianowanych – ćwiczenia

Zastosowanie zamiany wyrażeń dwumianowanych  do rozwiązywania 
zadań tekstowych

8.  Dodawanie pisemne liczb 
dziesiętnych

4

Dodawanie wyrażeń dwumianowanych. Wprowadzenie algorytmu 
dodawania sposobem pisemnym liczb dziesiętnych

5.2
Dodawanie liczb dziesiętnych sposobem pisemnym

Dodawanie liczb dziesiętnych sposobem pisemnym – ćwiczenia

Zastosowanie dodawania liczb dziesiętnych sposobem pisemnym 
do rozwiązywania zadań tekstowych

9.  Odejmowanie pisemne liczb 
dziesiętnych

4

Odejmowanie wyrażeń dwumianowanych. Wprowadzenie algorytmu 
odejmowania sposobem pisemnym liczb dziesiętnych

5.2
Odejmowanie liczb dziesiętnych sposobem pisemnym

Odejmowanie liczb dziesiętnych sposobem pisemnym – ćwiczenia

Zastosowanie odejmowania liczb dziesiętnych sposobem pisemnym 
do rozwiązywania zadań tekstowych
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Szczegółowy rozkład materiału nauczania KLASA V

Rozdział Liczba 
godzin Temat lekcji

Wymagania 
szczegółowe 

z PP

Powtórzenie 
Sprawdzian 1

4*

Powtórzenie

14.1–6Sprawdzian

Omówienie sprawdzianu

DZIAŁ 2. WIELOKĄTY (24 godz.)

10.  Klasyfi kacja trójkątów.
Własności trójkątów

4

Badanie własności trójkątów

9.1
9.2
9.3
11.6

Klasyfi kacja trójkątów ze względu na kąty

Klasyfi kacja trójkątów ze względu na boki

Konstrukcja trójkąta o trzech danych bokach. Nierówność trójkąta

11. Pole trójkąta 4

Wysokości trójkąta. Znajdowanie i rysowanie wysokości
7.5
9.1
11.2
11.3
12.6

Wprowadzenie wzoru na pole trójkąta

Obliczanie pola trójkąta – ćwiczenia

Zastosowanie wzoru na pola trójkąta – do rozwiązywania zadań tekstowych

12. Klasyfi kacja czworokątów 4

Badanie własności czworokątów

9.4
9.5
11.6

Klasyfi kacja czworokątów

Zebranie wiadomości o własnościach czworokątów

Zastosowanie klasyfi kacji czworokątów do rozwiązywania zadań tekstowych

13.  Pole równoległoboku 
i rombu

3

Wprowadzenie wzoru na pole równoległoboku

11.2Wprowadzenie wzoru na pole rombu. Zadania, ćwiczenia

Zastosowanie wzoru  na pole równoległoboku i rombu do rozwiązywania 
zadań tekstowych

14. Pole trapezu 3

Wprowadzenie wzoru na pole trapezu

11.2Obliczanie pola trapezu – ćwiczenia

Zastosowanie wzoru na pole trapezu do rozwiązywania zadań tekstowych

15. Zamiana jednostek pola 2
Zamiana jednostek pola 11.3

12.6Zastosowanie zamiany jednostek pola do rozwiązywania zadań tekstowych
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Szczegółowy rozkład materiału nauczania KLASA V

Rozdział Liczba 
godzin Temat lekcji

Wymagania 
szczegółowe 

z PP

Powtórzenie 
Sprawdzian 2

4*

Powtórzenie

14.1–6Sprawdzian

Omówienie sprawdzianu

DZIAŁ 3. UŁAMKI ZWYKŁE. DZIAŁANIA NA UŁAMKACH ZWYKŁYCH (28 godz.)

16.  Cechy podzielności 
przez 2, 5, 10, 100

3

Cecha podzielności przez 2. Cecha podzielności przez 5

2.7Cecha podzielności przez 10, 100, 1000…

Cecha podzielności przez 2, 5, 10, 100 – ćwiczenia

17.  Cechy podzielności 
przez 3 i 9

3

Cecha podzielności przez 3. Cecha podzielności przez 9

2.7Cecha podzielności przez 3 i 9 – ćwiczenia

Zastosowanie cech podzielności przez 3 i 9 do rozwiązywania zadań 
tekstowych. Cechy podzielności pokrewne, np. 6, 15

18. Liczby pierwsze i złożone 2
Rozpoznawanie liczb pierwszych i złożonych 2.8

2.9Rozkład liczby na czynniki pierwsze

19.  Sprowadzanie ułamków 
zwykłych do wspólnego 
mianownika

3

Wspólna wielokrotność dwóch liczb

4.4
4.3

Skracanie i rozszerzanie ułamków zwykłych. Sprowadzanie do wspólnego 
mianownika

Zastosowanie skracania i rozszerzania ułamków zwykłych 
do rozwiązywania zadań tekstowych

20.  Porównywanie ułamków 
zwykłych

2

Przedstawianie ułamków zwykłych na osi. Porównywanie ułamków 
zwykłych o różnych mianownikach 4.12

4.7
Zastosowanie porównywania ułamków do rozwiązywania zadań tekstowych

21.  Dodawanie ułamków 
zwykłych

4

Dodawanie ułamków o takich samych mianownikach – powtórzenie

5.1

Dodawanie ułamków o różnych mianownikach

Dodawanie liczb mieszanych

Zastosowanie dodawania ułamków zwykłych do rozwiązywania zadań 
tekstowych

22.  Odejmowanie ułamków 
zwykłych

4

Odejmowanie ułamków zwykłych o takich samych mianownikach

5.1

Odejmowanie ułamków zwykłych o różnych mianownikach

Odejmowanie liczb mieszanych

Zastosowanie odejmowania ułamków zwykłych do rozwiązywania zadań 
tekstowych
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Szczegółowy rozkład materiału nauczania KLASA V

Rozdział Liczba 
godzin Temat lekcji

Wymagania 
szczegółowe 

z PP

23.  Działania na ułamkach 
zwykłych

3

Mnożenie ułamków przez liczbę naturalną. Obliczanie ułamka liczby 
5.1
5.5
5.7

Działania na ułamkach zwykłych – ćwiczenia

Zastosowanie działań na ułamkach zwykłych do rozwiązywania zadań 
tekstowych

Powtórzenie 
Sprawdzian 3

4*

Powtórzenie

14.1–6Sprawdzian

Omówienie sprawdzianu

DZIAŁ 4. UŁAMKI DZIESIĘTNE. DZIAŁANIA NA UŁAMKACH DZIESIĘTNYCH (21 godz.)

24. Mnożenie liczb dziesiętnych 4

Mnożenie liczby dziesiętnej przez liczbę naturalną

5.2
5.6

Mnożenie liczb dziesiętnych. Potęgowanie liczb dziesiętnych

Mnożenie liczb dziesiętnych – ćwiczenia

Zastosowanie mnożenia liczb dziesiętnych do rozwiązywania zadań 
tekstowych

25. Dzielenie liczb dziesiętnych 5

Dzielenie liczby dziesiętnej przez liczbę naturalną

5.2

Dzielenie liczby naturalnej przez liczbę dziesiętną

Dzielenie liczby dziesiętnej przez liczbę dziesiętną

Dzielenie liczb dziesiętnych – ćwiczenia

Zastosowanie dzielenia liczb dziesiętnych  do rozwiązywania zadań 
tekstowych

26.  Wyrażenia arytmetyczne 
i zadania tekstowe

3

Reguły kolejności wykonywania działań

5.7
14.5

Obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych w zadaniach tekstowych

Obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych w zadaniach tekstowych

27.  Zamiana liczb dziesiętnych 
na ułamki zwykłe, liczby 
mieszane. Zaokrąglanie liczb

5

Liczba dziesiętna a ułamek zwykły, liczba mieszana

4.8
4.9
4.10
1.4
4.11

Zamiana ułamka zwykłego na liczbę dziesiętną

Reguły zaokrąglania

Ćwiczenia w zaokrąglaniu liczb

Zastosowanie zaokrąglania liczb do rozwiązywania zadań tekstowych
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Szczegółowy rozkład materiału nauczania KLASA V

Rozdział Liczba 
godzin Temat lekcji

Wymagania 
szczegółowe 

z PP

Powtórzenie 
Sprawdzian 4

4*

Powtórzenie

14.1–6Sprawdzian

Omówienie sprawdzianu

DZIAŁ 5. FIGURY GEOMETRYCZNE. SKALA I PLAN. BRYŁY (18 godz.)

28.  Rodzaje kątów, własności 
miarowe kątów

4

Proste równoległe przecięte trzecią prostą 

8.6
8.4
9.3

Suma kątów w trójkącie. Suma kątów w czworokącie

Rodzaje kątów i ich własności – ćwiczenia

Zastosowanie własności miarowych kątów do rozwiązywania zadań tekstowych

29. Konstrukcje 3

Rozpoznawanie kątów wierzchołkowych i kątów przyległych. Własności 
kątów wierzchołkowych i kątów przyległych. Mierzenie kątów 8.6

8.2
8.3

Rysowanie kątów o podanych własnościach

Rysowanie kątów – zadania tekstowe

30. Plan, mapa, skala 3

Odczytywanie informacji zapisanych symbolicznie na mapie. Zaznaczanie 
informacji na mapie

12.8
14.5Obliczanie rzeczywistej odległości w terenie na podstawie mapy

Obliczanie skali mapy

31. Prostopadłościan, sześcian 4

Wprowadzenie pojęcia sześcianu. Badanie własności sześcianu

10.1
10.2
10.3
10.4

Wprowadzenie pojęcia prostopadłościanu. Badanie własności 
prostopadłościanu

Budowanie modeli prostopadłościanów

Rozpoznawanie brył w sytuacjach praktycznych

Powtórzenie 
Sprawdzian 5

4*

Powtórzenie

14.1–6Sprawdzian

Omówienie sprawdzianu

DZIAŁ 6. OBLICZENIA UPŁYWU CZASU (3 godz.)

32. Obliczanie upływu czasu 3

Obliczenia kalendarzowe
12.3
12.4
2.12

Obliczenia czasowe

Szacowanie wyników obliczeń czasowych

Razem 126 32 + 24 + 28 + 21 + 18 + 3
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Szczegółowy rozkład materiału nauczania KLASA VI

Rozdział Liczba 
godzin Temat lekcji

Wymagania 
szczegółowe 

z PP

DZIAŁ 1. DZIAŁANIA NA UŁAMKACH ZWYKŁYCH I DZIESIĘTNYCH (27 godz.)

1.  Dostrzeganie prawidłowości 
dotyczących liczb 
wymiernych

2
Zagadki matematyczne 5.8

14.5Badanie własności liczb wymiernych i działań na liczbach wymiernych

2. Mnożenie ułamków zwykłych 4

Mnożenie ułamków zwykłych – wprowadzenie

5.1
5.6

Mnożenie liczb mieszanych

Mnożenie ułamków zwykłych – ćwiczenia

Zastosowanie mnożenia ułamków zwykłych do rozwiązywania zadań 
tekstowych

3. Dzielenie ułamków zwykłych 4

Dzielenie ułamków zwykłych przez liczbę naturalną. Dzielenie ułamków 
zwykłych – wprowadzenie

5.1
Dzielenie liczb mieszanych

Dzielenie ułamków zwykłych – ćwiczenia

Zastosowanie dzielenia ułamków zwykłych do rozwiązywania zadań 
tekstowych

4.  Działania na ułamkach 
zwykłych

3

Obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych wielodziałaniowych 

5.1
5.7

Działania na ułamkach zwykłych – kolejność wykonywania działań

Zastosowanie działań na ułamkach zwykłych do rozwiązywania zadań 
tekstowych

5.  Działania na liczbach 
dziesiętnych

4

Porównywanie różnicowe i ilorazowe liczb dziesiętnych

5.2
5.6
4.12
5.4

Obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych wielodziałaniowych. 
Obliczanie kwadratów i sześcianów liczb dziesiętnych

Działania na liczbach dziesiętnych – ćwiczenia

Zastosowanie działań na liczbach dziesiętnych do rozwiązywania zadań 
tekstowych

6. Obliczanie ułamka liczby 2
Obliczanie ułamka (zwykłego, dziesiętnego) liczby naturalnej – ćwiczenia

5.5
Obliczanie ułamka liczby – zadania tekstowe

Klasa VI
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Szczegółowy rozkład materiału nauczania KLASA VI

Rozdział Liczba 
godzin Temat lekcji

Wymagania 
szczegółowe 

z PP

7.  Działania na liczbach 
wymiernych

4

Zapisywanie ułamków w postaci rozwinięcia dziesiętnego 
nieskończonego. Zaokrąglanie rozwinięć dziesiętnych 5.3

4.9
4.10
4.11
5.7
5.8
5.9

Wykonywanie działań, w których występują zarówno ułamki zwykłe, jak 
i dziesiętne. Szacowanie wartości tych działań

Działania na liczbach wymiernych – ćwiczenia

Zastosowanie działań na liczbach wymiernych do rozwiązywania zadań 
tekstowych

Powtórzenie 
Sprawdzian 1

4*

Powtórzenie

14.1–6Sprawdzian

Omówienie sprawdzianu

DZIAŁ 2. PROCENTY. LICZBY CAŁKOWITE (18 godz.)

8. Procent liczby 4

Interpretowanie 100%, 50%, 25% oraz 1% danej wielkości, jako 
odpowiedniej części danej wielkości

12.1
12.2

Obliczanie procentu danej wielkości (o trudności typu 50%, 10%, 20%) 
w sytuacjach praktycznych

Procent liczby – ćwiczenia

Zastosowanie obliczeń procentowych  do rozwiązywania zadań tekstowych

9.  Odczytywanie danych 
przedstawionych grafi cznie

3

Interpretowanie diagramów procentowych
13.1
13.2
12.5

Sporządzanie diagramów procentowych (o trudności typu 50%, 10%, 20%)

Czytanie tabel, diagramów. Odczytywanie temperatury

10. Liczby ujemne 4

Przedstawianie różnych interpretacji liczb całkowitych (np. ujemne 
temperatury, długi). Rozpoznawanie par liczb przeciwnych. Zaznaczanie 
liczb całkowitych na osi liczbowej

3.1
3.2
3.3
3.4

Wartość bezwzględna

Porównywanie liczb całkowitych

11.  Działania na liczbach 
całkowitych

4

Pamięciowe dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych

3.5

Pamięciowe mnożenie i dzielenie liczb całkowitych

Działania na liczbach całkowitych – ćwiczenia

Zastosowanie działań na liczbach całkowitych do rozwiązywania zadań 
tekstowych
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Szczegółowy rozkład materiału nauczania KLASA VI

Rozdział Liczba 
godzin Temat lekcji

Wymagania 
szczegółowe 

z PP

Powtórzenie 
Sprawdzian 2

4*

Powtórzenie

14.1–6Sprawdzian

Omówienie sprawdzianu

DZIAŁ 3. BRYŁY (18 godz.)

12.  Pole powierzchni 
prostopadłościanu 

3

Siatka sześcianu. Pole powierzchni sześcianu
10.3
10.4
11.4

Siatka prostopadłościanu. Pole powierzchni prostopadłościanu

Obliczanie pola powierzchni prostopadłościanu – zadania

13. Objętość prostopadłościanu 5

Wprowadzenie pojęcia pojemności w kontekście praktycznym. 
Pojemność a objętość

11.4
11.5

Objętość sześcianu. Wprowadzenie jednostek objętości

Objętość prostopadłościanu. Obliczanie objętości prostopadłościanu

Obliczanie objętości prostopadłościanu – ćwiczenia

Obliczanie objętości prostopadłościanu – zadania tekstowe

14. Zamiana jednostek objętości 3

Zależności między jednostkami objętości. Zamiana jednostek objętości

11.5Zamiana jednostek – ćwiczenia

Zadania tekstowe (pole powierzchni i objętość prostopadłościanu)

15.  Rozpoznawanie
i nazywanie brył

3

Rozpoznawanie graniastosłupów prostych i ostrosłupów w sytuacjach 
praktycznych. Opisywanie własności

10.1Rozpoznawanie siatek graniastosłupów prostych i ostrosłupów

Rozpoznawanie graniastosłupów prostych, ostrosłupów, walców, stożków 
i kul w sytuacjach praktycznych

Powtórzenie 
Sprawdzian 3

4*

Powtórzenie

14.1–6Sprawdzian

Omówienie sprawdzianu

DZIAŁ 4. WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE (21 godz.)

16.  Rozwiązywanie zadań 
tekstowych

3

Różne metody rozwiązywania zadań tekstowych

14.1–6Rozwiązywanie zadań tekstowych o charakterze matematycznym

Rozwiązywanie zadań tekstowych osadzonych w kontekście praktycznym
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Szczegółowy rozkład materiału nauczania KLASA VI

Rozdział Liczba 
godzin Temat lekcji

Wymagania 
szczegółowe 

z PP

17. Prędkość, droga, czas 4

Zależność między drogą, prędkością a czasem. Jednostki prędkości: km/h, m/s

12.9

Obliczanie jednej z wielkości (drogi, prędkości lub czasu), gdy dane są 
dwie pozostałe wielkości

Prędkość, droga, czas – ćwiczenia

Zastosowanie poznanych zależności do rozwiązywania zadań tekstowych

18. Interpretowanie wzorów 3

Różne sposoby zapisu zależności. Zapisywanie i interpretowanie wzorów

6.1
Wyznaczanie wartości danej wielkości ze wzoru. Wzory na pola 
wielkokątów (powtórzenie)

Interpretowanie wzorów – zadania, ćwiczenia 

19.  Wyrażenia algebraiczne. 
Równania

3

Opisywanie sytuacji wyrażeniami algebraicznymi

6.2Opisywanie sytuacji równaniami

Zastosowanie wyrażeń algebraicznych i równań do rozwiązywania zadań 
tekstowych

20. Rozwiązywanie równań 4

Równania równoważne (interpretowanie równania jako wagi lub jako 
zapisu zagadki)

6.3

Rozwiązywanie równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą 
występującą po jednej stronie równania

Ćwiczenia w rozwiązywaniu równań z jedną niewiadomą

Zastosowanie równań z jedną niewiadomą do rozwiązywania zadań tekstowych

Powtórzenie
Sprawdzian 4

4*

Powtórzenie

14.1–6Sprawdzian

Omówienie sprawdzianu

DZIAŁ 5. PRZED SPRAWDZIANEM PO VI KLASIE (25 godz.)

21. PRZED SPRAWDZIANEM 1 Strategie rozwiązywania zadań zamkniętych 14.1–6

22.  PRZED SPRAWDZIANEM 
Liczby wymierne

3

Zadania, ćwiczenia 1.1–5
3.1–5
4.1–12
13.1–2

Zadania tekstowe

Zadania tekstowe
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Szczegółowy rozkład materiału nauczania KLASA VI

Rozdział Liczba 
godzin Temat lekcji

Wymagania 
szczegółowe 

z PP

23.  PRZED SPRAWDZIANEM 
Działania na liczbach 
wymiernych

6

Zadania, ćwiczenia

2.1–12
3.5

5.1–9
12.1–9

Zadania, ćwiczenia

Zadania, ćwiczenia

Zadania tekstowe

Zadania tekstowe

Zadania tekstowe

24.  PRZED SPRAWDZIANEM 
Elementy algebry

2
Zadania, ćwiczenia 6.1–3

13.1–2Zadania tekstowe

25.  PRZED SPRAWDZIANEM 
Planimetria

6

Zadania, ćwiczenia

7.1–5
8.1–6
9.1–6

11.1–3, 6

Zadania, ćwiczenia

Zadania, ćwiczenia

Zadania tekstowe

Zadania tekstowe

Zadania tekstowe

26.  PRZED SPRAWDZIANEM
Stereometria

4

Zadania, ćwiczenia

10.1–4
11.1–6

Zadania, ćwiczenia

Zadania tekstowe

Zadania tekstowe

27.  PRZED SPRAWDZIANEM
Zadania tekstowe

3

Zadania tekstowe
12.1–9
13.1–2
14.1–6

Zadania tekstowe

Zadania tekstowe

DZIAŁ 6. PO SPRAWDZIANIE PO VI KLASIE (15 godz.)

28.  Na tropie matematyki 
i jej historii

2
Historia matematyki

Historyczne problemy matematyczne
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Szczegółowy rozkład materiału nauczania KLASA VI

Rozdział Liczba 
godzin Temat lekcji

Wymagania 
szczegółowe 

z PP

29.  Na tropie matematyki 
w innych dziedzinach nauki

3

Matematyka w informatyce

Matematyka w naukach przyrodniczych

Matematyka w naukach społecznych

30.  Na tropie matematyki 
w życiu codziennym

2
Przykłady zastosowania matematyki w sytuacjach praktycznych

Przykłady zastosowania matematyki w sytuacjach praktycznych

31.  Na tropie matematyki 
w laboratorium 
matematycznym

3

Przykłady doświadczeń matematycznych

Przykłady doświadczeń matematycznych

Przykłady doświadczeń matematycznych

32.  Na tropie matematyki 
z komputerem 
i kalkulatorem

2
Badanie prawidłowości

Badanie prawidłowości

33.  Na tropie matematyki 
w grach

3

Przykłady doświadczeń losowych. Ocena szans

Zastosowanie matematyki do rozwiązywania zadań logicznych

Odkrywanie strategii

Razem 124 27 + 18 + 18 + 21 + 25 + 15
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AUTORZY: Barbara Dubiecka -Kruk, Piotr Piskorski

4.c. Realizacja wymagań szczegółowych z podstawy programowej 
w klasach IV–VI
Realizacja programu nauczania Matematyka z pomysłem umożliwia uczniowi nabycie umiejętności sprzyjających osią-
gnięciu wszystkich wymagań z podstawy programowej. 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe 
z Podstawy Programowej Klasa IV Klasa V Klasa VI

1.  Liczby naturalne w dziesiątkowym układzie pozycyjnym
Uczeń:

1.1) odczytuje i zapisuje liczby naturalne wielocyfrowe; +
1.2) interpretuje liczby naturalne na osi liczbowej; +
1.3) porównuje liczby naturalne; +
1.4) zaokrągla liczby naturalne; +
1.5)  liczby w zakresie do 30 zapisane w systemie rzymskim przedstawia 

w systemie dziesiątkowym, a zapisane w systemie dziesiątkowym 
przedstawia w systemie rzymskim.

+

2. Działania na liczbach naturalnych
Uczeń:

2.1)  dodaje i odejmuje w pamięci liczby naturalne dwucyfrowe, liczby 
wielocyfrowe w przypadkach takich, jak np. 230 + 80 lub 4600 – 1200; 
liczbę jednocyfrową dodaje do dowolnej liczby naturalnej i odejmuje 
od dowolnej liczby naturalnej;

+ +

2.2)  dodaje i odejmuje liczby naturalne wielocyfrowe pisemnie, a także 
za pomocą kalkulatora;

+ +

2.3)  mnoży i dzieli liczbę naturalną przez liczbę naturalną jednocyfrową, 
dwucyfrową lub trzycyfrową pisemnie, w pamięci (w najprostszych 
przykładach) i za pomocą kalkulatora (w trudniejszych przykładach);

+ +

2.4) wykonuje dzielenie z resztą liczb naturalnych; +
2.5)  stosuje wygodne dla niego sposoby ułatwiające obliczenia, w tym 

przemienność i łączność dodawania i mnożenia;
+

2.6) porównuje różnicowo i ilorazowo liczby naturalne; +
2.7) rozpoznaje liczby naturalne podzielne przez 2, 3, 5, 9, 10, 100; +
2.8)  rozpoznaje liczbę złożoną, gdy jest ona jednocyfrowa lub dwucyfrowa, 

a także gdy na istnienie dzielnika wskazuje poznana cecha podzielności;
+

2.9) rozkłada liczby dwucyfrowe na czynniki pierwsze; +
2.10) oblicza kwadraty i sześciany liczb naturalnych; +
2.11) stosuje reguły dotyczące kolejności wykonywania działań; + +
2.12) szacuje wyniki działań. +
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Realizacja wymagań szczegółowych z podstawy programowej

Treści nauczania – wymagania szczegółowe 
z Podstawy Programowej Klasa IV Klasa V Klasa VI

3. Liczby całkowite
Uczeń:

3.1) podaje praktyczne przykłady stosowania liczb ujemnych; +
3.2) interpretuje liczby całkowite na osi liczbowej; +
3.3) oblicza wartość bezwzględną; +
3.4) porównuje liczby całkowite; +
3.5) wykonuje proste rachunki pamięciowe na liczbach całkowitych. +
4. Ułamki zwykłe i dziesiętne
Uczeń:

4.1) opisuje część danej całości za pomocą ułamka; +
4.2)  przedstawia ułamek jako iloraz liczb naturalnych, a iloraz liczb 

naturalnych jako ułamek;
+

4.3) skraca i rozszerza ułamki zwykłe; +
4.4) sprowadza ułamki zwykłe do wspólnego mianownika; +
4.5)  przedstawia ułamki niewłaściwe w postaci liczby mieszanej 

i odwrotnie;
+

4.6)  zapisuje wyrażenia dwumianowane w postaci ułamka dziesiętnego 
i odwrotnie; 

+

4.7)  zaznacza ułamki zwykłe i dziesiętne na osi liczbowej oraz odczytuje 
ułamki zwykłe i dziesiętne zaznaczone na osi liczbowej;

+

4.8) zapisuje ułamek dziesiętny skończony w postaci ułamka zwykłego; +
4.9)  zamienia ułamki zwykłe o mianownikach będących dzielnikami liczb 

10, 100, 1000 itd. na ułamki dziesiętne skończone dowolną metodą 
(przez rozszerzanie ułamków zwykłych, dzielenie licznika przez 
mianownik w pamięci, pisemnie lub za pomocą kalkulatora);

+ +

4.10)  zapisuje ułamki zwykłe o mianownikach innych niż wymienione
w p. 9 w postaci rozwinięcia dziesiętnego nieskończonego 
(z użyciem trzech kropek po ostatniej cyfrze), dzieląc licznik przez 
mianownik w pamięci, pisemnie lub za pomocą kalkulatora; 

+ +

4.11) zaokrągla ułamki dziesiętne; + +
4.12) porównuje ułamki (zwykłe i dziesiętne). + + +
5. Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych
Uczeń:

5.1)  dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli ułamki zwykłe o mianownikach 
jedno- lub dwucyfrowych, a także liczby mieszane;

+ + +
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Realizacja wymagań szczegółowych z podstawy programowej

Treści nauczania – wymagania szczegółowe 
z Podstawy Programowej Klasa IV Klasa V Klasa VI

5.2)  dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli ułamki dziesiętne w pamięci 
(w najprostszych przykładach), pisemnie i za pomocą kalkulatora 
(w trudniejszych przykładach);

+ +

5.3)  wykonuje nieskomplikowane rachunki, w których występują 
jednocześnie ułamki zwykłe i dziesiętne;

+

5.4) porównuje różnicowo ułamki; + +
5.5) oblicza ułamek danej liczby naturalnej; + + +
5.6)  oblicza kwadraty i sześciany ułamków zwykłych i dziesiętnych oraz 

liczb mieszanych;
+ +

5.7)  oblicza wartości prostych wyrażeń arytmetycznych, stosując reguły 
dotyczące kolejności wykonywania działań;

+ +

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

+

5.9) szacuje wyniki działań. +
6. Elementy algebry
Uczeń:

6.1)  korzysta z nieskomplikowanych wzorów, w których występują 
oznaczenia literowe, zamienia wzór na formę słowną;

+

6.2)  stosuje oznaczenia literowe nieznanych wielkości liczbowych 
i zapisuje proste wyrażenie algebraiczne na podstawie informacji 
osadzonych w kontekście praktycznym;

+

6.3)  rozwiązuje równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą 
występującą po jednej stronie równania (poprzez zgadywanie, 
dopełnianie lub wykonanie działania odwrotnego).

+

7. Proste i odcinki
Uczeń:

7.1) rozpoznaje i nazywa figury: punkt, prosta, półprosta, odcinek; +
7.2) rozpoznaje odcinki oraz proste prostopadłe i równoległe; +
7.3) rysuje pary odcinków prostopadłych i równoległych; +
7.4) mierzy długość odcinka z dokładnością do 1 milimetra; +
7.5)  wie, że aby znaleźć odległość punktu od prostej, należy znaleźć 

długość odpowiedniego odcinka prostopadłego.
+

8. Kąty
Uczeń:

8.1) wskazuje w kątach ramiona i wierzchołek; +
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Realizacja wymagań szczegółowych z podstawy programowej

Treści nauczania – wymagania szczegółowe 
z Podstawy Programowej Klasa IV Klasa V Klasa VI

8.2) mierzy kąty mniejsze od 180 stopni z dokładnością do 1 stopnia; + +
8.3) rysuje kąt o mierze mniejszej niż 180 stopni; + +
8.4) rozpoznaje kąt prosty, ostry i rozwarty; + +
8.5) porównuje kąty; +
8.6)  rozpoznaje kąty wierzchołkowe i kąty przyległe oraz rozpoznaje 

z ich własności.
+ +

9. Wielokąty, koła, okręgi
Uczeń:

9.1)  rozpoznaje i nazywa trójkąty ostrokątne, prostokątne 
i rozwartokątne, równoboczne i równoramienne;

+

9.2)  konstruuje trójkąt o trzech danych bokach; ustala możliwość 
zbudowania trójkąta (na podstawie nierówności trójkąta);

+

9.3) stosuje twierdzenie o sumie kątów trójkąta; +
9.4)  rozpoznaje i nazywa kwadrat, prostokąt, romb, równoległobok, 

trapez;
+ +

9.5)  zna najważniejsze własności kwadratu, prostokąta, rombu, 
równoległoboku, trapezu;

+ +

9.6)  wskazuje na rysunku, a także rysuje cięciwę, średnicę, promień koła 
i okręgu.

+

10. Bryły
Uczeń:

10.1)  rozpoznaje graniastosłupy proste, ostrosłupy, walce, stożki i kule 
w sytuacjach praktycznych i wskazuje te bryły wśród innych modeli 
brył;

+ +

10.2)  wskazuje wśród graniastosłupów prostopadłościany i sześciany 
i uzasadnia swój wybór;

+

10.3) rozpoznaje siatki graniastosłupów prostych i ostrosłupów; + +
10.4) rysuje siatki prostopadłościanów. + +
11. Obliczenia w geometrii
Uczeń:

11.1) oblicza obwód wielokąta o danych długościach boków; +
11.2)  oblicza pola: kwadratu, prostokąta, rombu, równoległoboku, trójkąta, 

trapezu przedstawionych na rysunku (w tym na własnym rysunku 
pomocniczym) oraz w sytuacjach praktycznych;

+ +
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Realizacja wymagań szczegółowych z podstawy programowej

Treści nauczania – wymagania szczegółowe 
z Podstawy Programowej Klasa IV Klasa V Klasa VI

11.3)  stosuje jednostki pola: m², cm², km², mm², dm², ar, hektar 
(bez zamiany jednostek w trakcie obliczeń);

+ +

11.4)  oblicza objętość i pole powierzchni prostopadłościanu przy danych 
długościach krawędzi;

+

11.5) stosuje jednostki objętości i pojemności: litr, mililitr, dm3, m3, cm3 , mm3; +
11.6)  oblicza miary kątów, stosując przy tym poznane własności kątów 

i wielokątów.
+

12. Obliczenia praktyczne
Uczeń:

12.1)  interpretuje 100% danej wielkości jako całość, 50% – jako połowę, 
25% – jako jedną czwartą, 10% – jako jedną dziesiątą, a 1% – jako 
setną część danej wielkości liczbowej;

+

12.2)  w przypadkach osadzonych w kontekście praktycznym oblicza 
procent danej wielkości w stopniu trudności typu 50%, 10%, 20%;

+

12.3)  wykonuje proste obliczenia zegarowe na godzinach, minutach 
i sekundach;

+ +

12.4)  wykonuje proste obliczenia kalendarzowe na dniach, tygodniach, 
miesiącach, latach;

+ +

12.5) odczytuje temperaturę (dodatnią i ujemną); +
12.6)  zamienia i prawidłowo stosuje jednostki długości: metr, centymetr, 

decymetr, milimetr, kilometr;
+ +

12.7)  zamienia i prawidłowo stosuje jednostki masy: gram, kilogram, 
dekagram, tona;

+ +

12.8)  oblicza rzeczywistą długość odcinka, gdy dana jest jego długość 
w skali, oraz długość odcinka w skali, gdy dana jest jego rzeczywista 
długość;

+ +

12.9)  w sytuacji praktycznej oblicza: drogę przy danej prędkości i danym 
czasie, prędkość przy danej drodze i danym czasie, czas przy danej 
drodze i danej prędkości; stosuje jednostki prędkości: km/h, m/s.

+

13. Elementy statystyki opisowej
Uczeń:

13.1) gromadzi i porządkuje dane; + +
13.2)  odczytuje i interpretuje dane przedstawione w tekstach, tabelach, 

na diagramach i wykresach.
+ +

14. Zadania tekstowej
Uczeń:

14.1) czyta ze zrozumieniem prosty tekst zawierający informacje liczbowe; + + +
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Realizacja wymagań szczegółowych z podstawy programowej

Treści nauczania – wymagania szczegółowe 
z Podstawy Programowej Klasa IV Klasa V Klasa VI

14.2)  wykonuje wstępne czynności ułatwiające rozwiązanie zadania, 
w tym rysunek pomocniczy lub wygodne dla niego zapisanie 
informacji i danych z treści zadania;

+ + +

14.3) dostrzega zależności między podanymi informacjami; + + +
14.4)  dzieli rozwiązanie zadania na etapy, stosując własne, poprawne, 

wygodne dla niego strategie rozwiązania;
+ + +

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

+ + +

14.6)  weryfikuje wynik zadania tekstowego, oceniając sensowność 
rozwiązania.

+ + +
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5.  Opis założonych osiągnięć ucznia
Wymagania programowe, które stanowią oczekiwane osiągnięcia uczniów zostały podzielone na wymagania podsta-
wowe (bazowe dla przedmiotu) i wymagania ponadpodstawowe (rozszerzające i pogłębiające podstawy przedmio-
tu). Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania tych umiejętności. Relacje między oceną na 
poszczególne stopnie szkolne a poziomem opanowania wymagań podstawowych i ponadpodstawowych opisane są 
w rozdziale 7. Wymagania programowe z podziałem na podstawowe i ponadpodstawowe można odnieść do sformu-
łowanych w podstawie programowej wymagań szczegółowych.

Rozdział Wymagania podstawowe
Uczeń:

Wymagania ponadpodstawowe
Uczeń:

DZIAŁ 1. LICZBY NATURALNE W DZIESIĄTKOWYM UKŁADZIE POZYCYJNYM

1. Zbieranie i prezentowanie danych • gromadzi i porządkuje dane (13.1); 
• odczytuje dane przedstawione w tekstach, 

tabelach, na diagramach i wykresach (13.2);

• interpretuje dane przedstawione 
w tekstach, tabelach, diagramach 
i na wykresach (13.2); 

• przedstawia dane w tabelach, 
na diagramach i wykresach (13.2);

2. Rzymski system zapisu liczb • liczby zapisane w systemie rzymskim 
w zakresie do 30 przedstawia w systemie 
dziesiątkowym (1.5);

• liczby zapisane w systemie dziesiątkowym 
w zakresie do 30  przedstawia w systemie 
rzymskim (1.5);

• liczby zapisane w systemie rzymskim 
w zakresie do 39 przedstawia w systemie 
dziesiątkowym (R);

• liczby zapisane w systemie dziesiątkowym 
w zakresie do 39  przedstawia w systemie 
rzymskim (R);

3. Obliczenia kalendarzowe • wykonuje proste obliczenia kalendarzowe 
na dniach, tygodniach, miesiącach, latach 
(12.4);

• wykonuje obliczenia kalendarzowe 
na dniach, tygodniach, miesiącach, latach 
(12.4);

4. Obliczenia zegarowe • wykonuje proste obliczenia zegarowe 
na godzinach, minutach i sekundach (12.3);

• wykonuje obliczenia zegarowe 
na godzinach, minutach i sekundach (12.3);

5. Liczby wielocyfrowe • odczytuje liczby naturalne wielocyfrowe 
do miliona (1.1);

• zapisuje liczby naturalne wielocyfrowe 
do miliona (1.1);

• odczytuje liczby naturalne wielocyfrowe (1.1);
• zapisuje liczby naturalne wielocyfrowe (1.1);
• buduje liczby o podanych własnościach (1.1);

6.  Liczby wielocyfrowe na osi. 
Porównywanie liczb

• zaznacza liczby naturalne na osi liczbowej 
w sytuacjach typowych (1.2);

• odczytuje liczby naturalne zaznaczone 
na osi liczbowej w sytuacjach typowych 
(1.2);

• porównuje liczby naturalne (1.3);

• porównuje liczby naturalne wielocyfrowe (1.3);
• zaznacza liczby naturalne na osi liczbowej 

w sytuacjach nietypowych (1.2); 
• odczytuje liczby naturalne zaznaczone na osi 

liczbowej w sytuacjach  nietypowych (1.2);

Powtórzenie 1

Klasa IV
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Rozdział Wymagania podstawowe
Uczeń:

Wymagania ponadpodstawowe
Uczeń:

DZIAŁ 2. DZIAŁANIA NA LICZBACH NATURALNYCH 

7. Kolejność wykonywania działań • stosuje reguły dotyczące kolejności 
wykonywania działań (2.11);

• stosuje reguły dotyczące kolejności 
wykonywania działań w wyrażeniach 
o skomplikowanej budowie (2.11);

8. Dodawanie w pamięci • dodaje w pamięci liczby naturalne 
dwucyfrowe (2.1); 

• liczbę jednocyfrową dodaje do dowolnej 
liczby naturalnej (2.1); 

• dodaje w pamięci liczby wielocyfrowe 
w przypadkach takich, jak np. 230 + 80 (2.1);

• dodaje w pamięci kilka liczb naturalnych 
dwu- i jednocyfrowych (R);

9. Odejmowanie w pamięci • odejmuje w pamięci liczby naturalne 
dwucyfrowe (2.1); 

• liczbę jednocyfrową odejmuje 
od dowolnej liczby naturalnej (2.1);

• odejmuje w pamięci liczby wielocyfrowe 
w przypadkach takich, jak np. 4600 – 1200 
(2.1);

10. Mnożenie w pamięci • mnoży liczbę naturalną przez liczbę 
naturalną jednocyfrową w pamięci 
(w najprostszych przykładach) (2.3);

• stosuje wygodne dla niego sposoby 
ułatwiające obliczenia, w tym 
przemienność i łączność dodawania 
i mnożenia (2.5);

• mnoży liczbę naturalną przez liczbę 
naturalną jednocyfrową w pamięci (2.3);

11. Dzielenie w pamięci • dzieli liczbę naturalną przez liczbę 
naturalną jednocyfrową w pamięci 
(w najprostszych przykładach) (2.3);

• stosuje wygodne dla niego sposoby 
ułatwiające obliczenia (2.5);

• dzieli liczbę naturalną przez liczbę 
naturalną jednocyfrową w pamięci (2.3);

12. Dzielenie z resztą • wykonuje dzielenie z resztą liczb 
naturalnych (2.4);

13.  Porównywanie liczb.
Ile razy mniej?
Ile razy więcej?

• porównuje ilorazowo liczby naturalne (2.6); • zamienia i prawidłowo stosuje jednostki 
masy: gram, kilogram, dekagram, tona 
(12.7); 

• zamienia i prawidłowo stosuje jednostki 
długości: metr, centymetr, decymetr, 
milimetr, kilometr (12.6);

14.  Porównywanie liczb.
O ile, czy ile razy?

• porównuje różnicowo liczby naturalne 
(2.6);

• porównuje ilorazowo liczby naturalne (2.6);

Powtórzenie 2
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Opis założonych osiągnięć ucznia KLASA IV

Rozdział Wymagania podstawowe
Uczeń:

Wymagania ponadpodstawowe
Uczeń:

DZIAŁ 3. PROSTE I ODCINKI. KĄTY. KOŁA I OKRĘGI 

15. Proste i odcinki. Kąty. Koła i okręgi • rozpoznaje i nazywa figury: punkt, prosta, 
półprosta, odcinek (7.1);

• mierzy długość odcinka z dokładnością 
do 1 milimetra (7.4);

• prawidłowo stosuje jednostki długości: 
metr, centymetr, decymetr, milimetr, 
kilometr (12.6);

• zamienia jednostki długości: metr, 
centymetr, decymetr, milimetr, kilometr 
(12.6);

16. Odcinki w skali • oblicza rzeczywistą długość odcinka, 
gdy dana jest jego długość w skali (12.8); 

• oblicza długość odcinka w skali, gdy dana 
jest jego rzeczywista długość (12.8);

• wskazuje skalę, w której jeden odcinek jest 
obrazem drugiego (R);

• stosuje własności odcinków 
przedstawionych w skali (12.8);

17. Wzajemne położenie prostych • rozpoznaje odcinki oraz proste 
prostopadłe i równoległe (7.2);

• rysuje pary odcinków prostopadłych 
na kracie lub za pomocą ekierki (7.3);

• rysuje pary odcinków równoległych 
na kracie (7.3);

• rysuje pary odcinków prostopadłych 
za pomocą ekierki  i linijki (7.3);

• rysuje pary odcinków równoległych 
za pomocą ekierki i linijki (7.3);

18. Kąty. Mierzenie kątów • wskazuje w kątach ramiona i wierzchołek 
(8.1);

• mierzy kąty mniejsze od 180 stopni 
z dokładnością do 1 stopnia (8.2);

• rysuje kąt o mierze mniejszej 
niż 180 stopni (8.3);

19. Rodzaje kątów • rozpoznaje kąt prosty, ostry, rozwarty (8.4); 
• rysuje kąt prosty (8.3);
• porównuje kąty (8.5);

• rozpoznaje kąt półpełny (R);

20. Koło, okrąg • wskazuje na rysunku cięciwę, średnicę, 
promień koła i okręgu (9.6);

• rysuje cięciwę, średnicę, promień koła 
i okręgu (9.6);

Powtórzenie 3

DZIAŁ 4. DZIAŁANIA PISEMNE NA LICZBACH NATURALNYCH 

21.  Dodawanie pisemne I • dodaje liczby naturalne wielocyfrowe 
pisemnie bez przekroczenia progu 
dziesiątkowego (2.2);

22.  Dodawanie pisemne II • dodaje liczby naturalne wielocyfrowe 
pisemnie bez przekroczenia progu 
dziesiątkowego (2.2);

• dodaje liczby naturalne wielocyfrowe 
pisemnie z przekroczeniem progu 
dziesiątkowego (2.2);

23.  Odejmowanie pisemne I • odejmuje liczby naturalne wielocyfrowe 
pisemnie bez przekroczenia progu 
dziesiątkowego (2.2);
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Opis założonych osiągnięć ucznia KLASA IV

Rozdział Wymagania podstawowe
Uczeń:

Wymagania ponadpodstawowe
Uczeń:

24.  Odejmowanie pisemne II • odejmuje liczby naturalne wielocyfrowe 
pisemnie bez przekroczenia progu 
dziesiątkowego (2.2);

• odejmuje liczby naturalne wielocyfrowe 
pisemnie z przekroczeniem progu 
dziesiątkowego (2.2);

25.  Mnożenie pisemne liczb przez liczby 
jednocyfrowe

• mnoży liczbę naturalną przez liczbę 
naturalną jednocyfrową pisemnie (2.3);

26.  Dzielenie pisemne liczb przez liczby 
jednocyfrowe

• dzieli liczbę naturalną przez liczbę 
naturalną jednocyfrową pisemnie (2.3);

27. Wyrażenia arytmetyczne • stosuje reguły dotyczące kolejności 
wykonywania działań (2.11);

• stosuje wygodne dla niego sposoby 
ułatwiające obliczenia, w tym 
przemienność i łączność dodawania 
i mnożenia (2.5);

• do rozwiązywania zadań osadzonych 
w kontekście praktycznym stosuje 
poznaną wiedzę z zakresu arytmetyki 
(14.5);

Powtórzenie 4

DZIAŁ 5. WIELOKĄTY

28. Wielokąty • oblicza obwód wielokąta o danych 
długościach boków (11.1);

• rozpoznaje podstawowe własności 
wielokąta;

• rysuje wielokąty o podanych 
własnościach;

• rozpoznaje odcinki oraz proste 
prostopadłe i równoległe (7.2);

29. Kwadrat, prostokąt • rozpoznaje i nazywa kwadrat, prostokąt 
(9.4);

• zna najważniejsze własności kwadratu, 
prostokąta (9.5); 

• stosuje najważniejsze własności kwadratu, 
prostokąta (9.5);

• oblicza obwód wielokąta o danych 
długościach boków (11.1);

• stosuje wzór na obwód kwadratu, 
prostokąta do obliczenia długości boku 
(11.1);
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Opis założonych osiągnięć ucznia KLASA IV

Rozdział Wymagania podstawowe
Uczeń:

Wymagania ponadpodstawowe
Uczeń:

30. Pole powierzchni • oblicza pola wielokątów przedstawionych 
na rysunku oraz w sytuacjach 
praktycznych (11.2);

• oblicza pole kwadratu przedstawionego 
na rysunku (w tym na własnym rysunku 
pomocniczym) oraz w sytuacjach 
praktycznych (11.2);

• zamienia jednostki długości: metr, 
centymetr, decymetr, milimetr, kilometr 
(12.6);

• stosuje jednostki pola: m², cm², km², mm², 
dm² (bez zamiany jednostek w trakcie 
obliczeń) (11.3);

• dostrzega zależność między jednostkami 
pola: m², cm², km², mm², dm² (R);

31. Pole prostokąta • oblicza pola: kwadratu, prostokąta 
przedstawionych na rysunku (w tym na 
własnym rysunku pomocniczym) oraz 
w sytuacjach praktycznych (11.2);

• stosuje jednostki pola: m², cm², km², mm², 
dm² (bez zamiany jednostek w trakcie 
obliczeń) (11.3);

• zamienia jednostki długości: metr, 
centymetr, decymetr, milimetr, kilometr 
(12.6);

• stosuje wzór na pole kwadratu lub 
prostokąta do obliczenia długości jednego 
jego boku (11.2);

Powtórzenie 5

DZIAŁ 6. UŁAMKI ZWYKŁE. DZIAŁANIA NA UŁAMKACH ZWYKŁYCH  

32. Ułamki zwykłe • opisuje część danej całości za pomocą 
ułamka (4.1);

• wskazuje opisaną ułamkiem część całości 
(4.1);

• przedstawia ułamek jako iloraz liczb 
naturalnych (4.2);  

• przedstawia iloraz liczb naturalnych jako 
ułamek (4.2);

33. Obliczanie ułamka liczby naturalnej • opisuje część danej całości za pomocą 
ułamka (4.1);

• wskazuje opisaną ułamkiem część całości 
(4.1); 

• przedstawia ułamek jako iloraz liczb 
naturalnych (4.2);  

• przedstawia iloraz liczb naturalnych jako 
ułamek (4.2);

• oblicza ułamek danej liczby naturalnej 
(5.5);
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Opis założonych osiągnięć ucznia KLASA V

Rozdział Wymagania podstawowe
Uczeń:

Wymagania ponadpodstawowe
Uczeń:

34. Porównywanie ułamków • porównuje ułamki zwykłe o jednakowych 
licznikach lub mianownikach (4.12);

• porównuje różnicowo ułamki (5.4); 

35.  Dodawanie i odejmowanie ułamków 
o jednakowych mianownikach

• dodaje ułamki zwykłe o jednakowych 
mianownikach (5.1);

• odejmuje ułamki zwykłe o jednakowych 
mianownikach (5.1);

36. Liczby mieszane • przedstawia ułamki niewłaściwe w postaci 
liczby mieszanej (4.5);

• przedstawia liczby mieszane w postaci 
ułamków niewłaściwych (4.5);

Powtórzenie 6

DZIAŁ 7. ZAGADKI MATEMATYCZNE 

37. Zagadki matematyczne • do rozwiązywania zadań osadzonych 
w kontekście praktycznym stosuje poznaną 
wiedzę z zakresu arytmetyki i geometrii oraz 
nabyte umiejętności rachunkowe, a także 
własne poprawne metody (14.5);

Rozdział Wymagania podstawowe
Uczeń:

Wymagania ponadpodstawowe
Uczeń:

DZIAŁ 1. LICZBY NATURALNE I DZIESIĘTNE. DZIAŁANIA NA LICZBACH NATURALNYCH I DZIESIĘTNYCH 

1.  Zastosowania matematyki w sytuacjach 
praktycznych

• dodaje i odejmuje w pamięci liczby 
naturalne dwucyfrowe, liczby wielocyfrowe 
w przypadkach takich, jak np. 230 + 80 lub 
4600 – 1200; liczbę jednocyfrową dodaje 
do dowolnej liczby naturalnej i odejmuje 
od dowolnej liczby naturalnej (2.1); 

• szacuje wyniki działań (2.12);

2.  Powtórzenie wiadomości o  dodawaniu 
i odejmowaniu pisemnym

• dodaje liczby naturalne wielocyfrowe 
pisemnie (2.2); 

• odejmuje liczby naturalne wielocyfrowe 
pisemnie (2.2); 

3.  Powtórzenie wiadomości o mnożeniu 
i dzieleniu pisemnym

• mnoży liczbę naturalną przez liczbę 
naturalną jednocyfrową pisemnie (2.3);

• dzieli liczbę naturalną przez liczbę 
naturalną jednocyfrową pisemnie (2.3);

Klasa V
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Opis założonych osiągnięć ucznia KLASA V

Rozdział Wymagania podstawowe
Uczeń:

Wymagania ponadpodstawowe
Uczeń:

4.  Mnożenie liczb wielocyfrowych sposobem 
pisemnym

• mnoży liczbę naturalną przez liczbę naturalną 
dwucyfrową lub trzycyfrową pisemnie (2.3);

• oblicza kwadraty i sześciany liczb naturalnych 
(2.10);

• mnoży liczby wielocyfrowe pisemnie (R);

5. Dzielenie przez liczby wielocyfrowe • dzieli liczbę naturalną przez liczbę naturalną 
dwucyfrową lub trzycyfrową pisemnie (2.3);

6.  Wyrażenia arytmetyczne i zadania 
tekstowe

• stosuje reguły dotyczące kolejności 
wykonywania działań (2.11);

• czyta ze zrozumieniem prosty tekst 
zawierający informacje liczbowe (14.1); 

• wykonuje wstępne czynności ułatwiające 
rozwiązanie zadania, w tym rysunek 
pomocniczy lub wygodne dla niego 
zapisanie informacji i danych z treści 
zadania (14.2); 

• dostrzega zależności między podanymi 
informacjami (14.3); 

• dzieli rozwiązanie zadania na etapy, 
stosując własne, poprawne, wygodne dla 
niego strategie rozwiązania (14.4); 

• do rozwiązywania zadań osadzonych 
w kontekście praktycznym stosuje poznaną 
wiedzę z zakresu arytmetyki i geometrii oraz 
nabyte umiejętności rachunkowe, a także 
własne poprawne metody (14.5);

• stosuje reguły dotyczące kolejności 
wykonywania działań w wyrażeniach 
o skomplikowanej budowie (2.11);

• weryfikuje wynik zadania tekstowego, 
oceniając sensowność rozwiązania (14.6);

7.  Zamiana wyrażeń dwumianowanych na 
jednomianowane z wykorzystaniem liczb 
dziesiętnych

• zapisuje wyrażenia dwumianowane 
w postaci ułamka dziesiętnego 
i odwrotnie (4.6);

• zaznacza ułamki dziesiętne na osi 
liczbowej oraz odczytuje ułamki dziesiętne 
zaznaczone na osi liczbowej (4.7)

• zamienia i prawidłowo stosuje jednostki 
długości: metr, centymetr, decymetr, 
milimetr, kilometr (12.6); 

• zamienia i prawidłowo stosuje jednostki masy: 
gram, kilogram, dekagram, tona (12.7);

8. Dodawanie pisemne liczb dziesiętnych • dodaje i odejmuje ułamki dziesiętne 
w pamięci (w najprostszych przykładach) (5.2);

• dodaje i odejmuje ułamki dziesiętne 
pisemnie (5.2);

9. Odejmowanie liczb dziesiętnych • dodaje i odejmuje ułamki dziesiętne 
w pamięci (w najprostszych przykładach) (5.2);

• dodaje i odejmuje ułamki dziesiętne 
pisemnie (5.2);
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Opis założonych osiągnięć ucznia KLASA V

Rozdział Wymagania podstawowe
Uczeń:

Wymagania ponadpodstawowe
Uczeń:

Powtórzenie 1

DZIAŁ 2. WIELOKĄTY 

10.  Klasyfi kacja trójkątów.
Własności trójkątów

• rozpoznaje i nazywa trójkąty ostrokątne, 
prostokątne i rozwartokątne (9.1); 

• rozpoznaje i nazywa trójkąty 
równoboczne i równoramienne (9.1); 

• konstruuje trójkąt o trzech danych bokach 
(9.2); 

• ustala możliwość zbudowania trójkąta 
(na podstawie nierówności trójkąta) (9.2); 

• stosuje twierdzenie o sumie kątów 
trójkąta (9.3);

• oblicza miary kątów, stosując przy tym 
poznane własności kątów i wielokątów (11.6);

• stosuje nierówność trójkąta do 
rozwiązywania zadań (9.2);

11. Pole trójkąta • rozpoznaje i nazywa trójkąty ostrokątne, 
prostokątne i rozwartokątne (9.1); 

• rozpoznaje i nazywa trójkąty 
równoboczne i równoramienne (9.1);

• oblicza pole trójkąta przedstawionego 
na rysunku (w tym na własnym rysunku 
pomocniczym) oraz w sytuacjach 
praktycznych (11.2);

• stosuje jednostki pola: m², cm², km², mm², 
dm², ar, hektar (bez zamiany jednostek 
w trakcie obliczeń) (11.3);

• zamienia jednostki długości: metr, 
centymetr, decymetr, milimetr, kilometr 
(12.6);

• stosuje wzór na pole trójkąta do 
obliczenia długości jednego boku lub 
wysokości trójkąta (11.2); 

• stosuje jednostki pola: m², cm², km², mm², 
dm², ar, hektar (bez zamiany jednostek 
w trakcie obliczeń) (11.3);

12. Klasyfi kacja czworokątów • rozpoznaje i nazywa kwadrat, prostokąt (9.4);
• rozpoznaje i nazywa romb, równoległobok 

(9.4); 
• rozpoznaje i nazywa trapez (9.4); 
• zna najważniejsze własności kwadratu, 

prostokąta (9.5); 
• zna najważniejsze własności rombu, 

równoległoboku (9.5); 
• zna najważniejsze własności trapezu (9.5);
• stosuje najważniejsze własności kwadratu, 

prostokąta, rombu, równoległoboku, trapezu 
(9.5); 

• oblicza miary kątów, stosując przy tym 
poznane własności kątów i wielokątów (11.6);
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Opis założonych osiągnięć ucznia KLASA V

Rozdział Wymagania podstawowe
Uczeń:

Wymagania ponadpodstawowe
Uczeń:

13. Pole równoległoboku i rombu • oblicza pola: rombu i równoległoboku, 
przedstawionych na rysunku (w tym 
na własnym rysunku pomocniczym) oraz 
w sytuacjach praktycznych (11.2);

• stosuje wzór na pole równoległoboku 
do obliczenia długości jednego boku 
lub wysokości (11.2); 

• stosuje wzór na pole rombu do obliczenia 
długości jednej przekątnej (11.2); 

14. Pole trapezu • oblicza pole trapezu przedstawionego 
na rysunku (w tym na własnym rysunku 
pomocniczym) oraz w sytuacjach 
praktycznych (11.2);

• stosuje wzór na pole trapezu do obliczenia 
długości jednego boku lub wysokości (11.2);

15. Zamiana jednostek pola • stosuje jednostki pola: m², cm², km², mm², 
dm², ar, hektar (bez zamiany jednostek 
w trakcie obliczeń) (11.3);

• zamienia i prawidłowo stosuje jednostki 
długości: metr, centymetr, decymetr, 
milimetr, kilometr (12.6);

• zamienia jednostki pola (R);

Powtórzenie 2

DZIAŁ 3. UŁAMKI ZWYKŁE. DZIAŁANIA NA UŁAMKACH ZWYKŁYCH  

16. Cechy podzielności przez 2, 5, 10, 100 • rozpoznaje liczby naturalne podzielne 
przez 2 (2.7);

• rozpoznaje liczby naturalne podzielne 
przez 5, 10, 100 (2.7);

• stosuje cechy podzielności przez 2, 5, 10, 
100 (2.7);

• prowadzi proste rozumowania na temat 
podzielności liczb (2.7);

17. Cechy podzielności przez 3 i 9 • rozpoznaje liczby naturalne podzielne 
przez 3 (2.7);

• rozpoznaje liczby naturalne podzielne 
przez 9 (2.7); 

• stosuje cechy podzielności przez 3, 9 (2.7);

• prowadzi proste rozumowania na temat 
podzielności liczb (2.7);

18. Liczby pierwsze i złożone • rozpoznaje liczbę złożoną, gdy jest ona 
jednocyfrowa lub dwucyfrowa (2.8);

• rozpoznaje liczbę złożoną, gdy na istnienie 
dzielnika wskazuje poznana cecha 
podzielności (2.8);

• rozpoznaje liczbę pierwszą dwucyfrową (2.9);
• rozkłada liczby dwucyfrowe na czynniki 

pierwsze (2.9);

• rozkłada liczby na czynniki pierwsze (R);

19.  Sprowadzanie ułamków zwykłych do 
wspólnego mianownika

• sprowadza ułamki zwykłe do wspólnego 
mianownika (4.4); 

• skraca i rozszerza ułamki zwykłe (4.3);

20. Porównywanie ułamków zwykłych • porównuje ułamki zwykłe (4.12);
• zaznacza ułamki zwykłe na osi liczbowej (4.7);
• odczytuje ułamki zwykłe zaznaczone na osi 

liczbowej (4.7);



Matematyka | Matematyka z pomysłem | Klasa 4-6 Szkoła podstawowa

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 201436

Opis założonych osiągnięć ucznia KLASA V

Rozdział Wymagania podstawowe
Uczeń:

Wymagania ponadpodstawowe
Uczeń:

21. Dodawanie ułamków zwykłych • dodaje ułamki zwykłe o mianownikach 
jedno- lub dwucyfrowych, a także liczby 
mieszane (5.1);

22. Odejmowanie ułamków zwykłych • odejmuje ułamki zwykłe o mianownikach 
jedno- lub dwucyfrowych, a także liczby 
mieszane (5.1);

23. Działania na ułamkach zwykłych • mnoży ułamki zwykłe o mianownikach 
jedno- lub dwucyfrowych, a także liczby 
mieszane (5.1);

• oblicza ułamek danej liczby naturalnej (5.5);
• oblicza wartości prostych wyrażeń 

arytmetycznych, stosując reguły dotyczące 
kolejności wykonywania działań (5.7);

• oblicza ułamek danego ułamka lub liczby 
mieszanej (R);

Powtórzenie 3

DZIAŁ 4. UŁAMKI DZIESIĘTNE. DZIAŁANIA NA UŁAMKACH DZIESIĘTNYCH 

24. Mnożenie liczb dziesiętnych • mnoży ułamki dziesiętne w pamięci 
(w najprostszych przykładach) (5.2); 

• mnoży ułamki dziesiętne pisemnie (5.2); 
• mnoży ułamki dziesiętne za pomocą 

kalkulatora (w trudniejszych przykładach) 
(5.2);

• oblicza kwadraty i sześciany ułamków 
dziesiętnych (5.6);

• mnoży ułamki dziesiętne w pamięci 
(w prostych przykładach) (5.2);

25. Dzielenie liczb dziesiętnych • dzieli ułamki dziesiętne w pamięci 
(w najprostszych przykładach) (5.2); 

• dzieli ułamki dziesiętne pisemnie (5.2); 
• dzieli ułamki dziesiętne za pomocą 

kalkulatora (w trudniejszych przykładach) 
(5.2);

• dzieli ułamki dziesiętne w pamięci 
(w prostych przykładach) (5.2);

26.  Wyrażenia arytmetyczne i zadania 
tekstowe

• oblicza wartości prostych wyrażeń 
arytmetycznych, stosując reguły dotyczące 
kolejności wykonywania działań (5.7);

• do rozwiązywania zadań osadzonych 
w kontekście praktycznym stosuje 
poznaną wiedzę z zakresu arytmetyki 
i geometrii oraz nabyte umiejętności 
rachunkowe, a także własne poprawne 
metody (14.5);

• oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych 
o skomplikowanej budowie, stosując 
reguły dotyczące kolejności wykonywania 
działań (5.7);
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Opis założonych osiągnięć ucznia KLASA V

Rozdział Wymagania podstawowe
Uczeń:

Wymagania ponadpodstawowe
Uczeń:

27.  Zamiana liczb dziesiętnych na ułamki 
zwykłe. Liczby mieszane. Zaokrąglanie 
liczb

• zapisuje ułamek dziesiętny skończony 
w postaci ułamka zwykłego (4.8);

• zamienia ułamki zwykłe o mianownikach 
będących dzielnikami liczb 10, 100, 1000 
itd. na ułamki dziesiętne skończone 
dowolną metodą (przez rozszerzanie 
ułamków zwykłych, dzielenie licznika 
przez mianownik w pamięci, pisemnie lub 
za pomocą kalkulatora) (4.9);

• zapisuje ułamki zwykłe o mianownikach 
innych niż wymienione w p. 4.9 w postaci 
rozwinięcia dziesiętnego nieskończonego 
(z użyciem trzech kropek po ostatniej 
cyfrze), dzieląc licznik przez mianownik 
w pamięci, pisemnie lub za pomocą 
kalkulatora (4.10);

• zaokrągla liczby naturalne (1.4);
• zaokrągla ułamki dziesiętne (4.11);

Powtórzenie 4

DZIAŁ V. FIGURY GEOMETRYCZNE. SKALA I PLAN. BRYŁY  

28. Rodzaje kątów, własności miarowe kątów • rozpoznaje kąt prosty, ostry i rozwarty (8.4);
• rozpoznaje kąty wierzchołkowe i kąty 

przyległe (8.6);
• stosuje twierdzenie o sumie kątów trójkąta 

(9.3);

• rozpoznaje kąt wklęsły i pełny (R);

29. Konstrukcje • rozpoznaje kąty wierzchołkowe i kąty 
przyległe (8.6);

• korzysta z własności kątów 
wierzchołkowych i przyległych (8.6);

• mierzy kąty mniejsze od 180 stopni 
z dokładnością do 1 stopnia (8.2);

• rysuje kąt o mierze mniejszej niż 180 
stopni (8.3);

• rozpoznaje kąty odpowiadające (R);

30. Plan, mapa, skala • oblicza rzeczywistą długość odcinka, gdy 
dana jest jego długość w skali (12.8); 

• oblicza długość odcinka w skali, gdy dana 
jest jego rzeczywista długość (12.8);

• do rozwiązywania zadań osadzonych 
w kontekście praktycznym stosuje 
poznaną wiedzę z zakresu arytmetyki 
i geometrii oraz nabyte umiejętności 
rachunkowe, a także własne poprawne 
metody (14.5);

• stosuje własności odcinków 
przedstawionych w skali (R);

• wskazuje skalę, w której jeden odcinek jest 
obrazem drugiego (12.8);
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Opis założonych osiągnięć ucznia KLASA VI

Rozdział Wymagania podstawowe
Uczeń:

Wymagania ponadpodstawowe
Uczeń:

31. Prostopadłościan, sześcian • rozpoznaje graniastosłupy proste 
w sytuacjach praktycznych i wskazuje 
te bryły wśród innych modeli brył (10.1);

• wskazuje wśród graniastosłupów 
prostopadłościany oraz sześciany 
i uzasadnia swój wybór (10.2); 

• rozpoznaje siatki graniastosłupów 
prostych (10.3);

• rysuje siatki prostopadłościanów (10.4);

• rysuje siatki graniastosłupów (R);

Powtórzenie 5

DZIAŁ 6. OBLICZANIE UPŁYWU CZASU  

32. Obliczanie upływu czasu • wykonuje proste obliczenia zegarowe 
na godzinach, minutach i sekundach (12.3); 

• wykonuje proste obliczenia kalendarzowe 
na dniach, tygodniach, miesiącach, latach 
(12.4); 

• szacuje wyniki działań (2.12);

Rozdział Wymagania podstawowe
Uczeń:

Wymagania ponadpodstawowe
Uczeń:

DZIAŁ 1. DZIAŁANIA NA UŁAMKACH ZWYKŁYCH I DZIESIĘTNYCH 

1.  Dostrzeganie prawidłowości dotyczących 
liczb wymiernych

• wykonuje działania na ułamkach 
dziesiętnych, używając własnych, 
poprawnych strategii (5.8); 

• wykonuje działania na ułamkach 
dziesiętnych za pomocą kalkulatora (5.8);

• do rozwiązywania zadań osadzonych 
w kontekście praktycznym stosuje 
poznaną wiedzę z zakresu arytmetyki oraz 
nabyte umiejętności rachunkowe, a także 
własne poprawne metody (14.5);

2. Mnożenie ułamków zwykłych • mnoży ułamki zwykłe o mianownikach 
jedno- lub dwucyfrowych, a także liczby 
mieszane (5.1); 

• oblicza kwadraty i sześciany ułamków 
zwykłych oraz liczb mieszanych (5.6);

3. Dzielenie ułamków zwykłych • dzieli ułamki zwykłe o mianownikach 
jedno- lub dwucyfrowych, a także liczby 
mieszane (5.1);

Klasa VI
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Opis założonych osiągnięć ucznia KLASA VI

Rozdział Wymagania podstawowe
Uczeń:

Wymagania ponadpodstawowe
Uczeń:

4. Działania na ułamkach zwykłych • dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli ułamki 
zwykłe o mianownikach jedno- lub 
dwucyfrowych, a także liczby mieszane 
(5.1.);

• oblicza wartości prostych wyrażeń 
arytmetycznych, stosując reguły dotyczące 
kolejności wykonywania działań (5.7);

• oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych, 
stosując reguły dotyczące kolejności 
wykonywania działań (5.7);

5. Działania na liczbach dziesiętnych • dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli ułamki 
dziesiętne w pamięci (w najprostszych 
przykładach), pisemnie i za pomocą 
kalkulatora (w trudniejszych przykładach) 
(5.2); 

• oblicza kwadraty i sześciany ułamków 
dziesiętnych (5.6); 

• porównuje ułamki dziesiętne (4.12);
• porównuje różnicowo ułamki (5.4);

• dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli ułamki 
dziesiętne w pamięci w prostych 
przykładach (5.2);

6. Obliczanie ułamka liczby • oblicza ułamek danej liczby naturalnej 
(5.5);

7. Działania na liczbach wymiernych • zamienia ułamki zwykłe o mianownikach 
będących dzielnikami liczb 10, 100, 1000 
itd. na ułamki dziesiętne skończone 
dowolną metodą (przez rozszerzanie 
ułamków zwykłych, dzielenie licznika 
przez mianownik w pamięci, pisemnie 
lub za pomocą kalkulatora) (4.9); 

• zapisuje ułamki zwykłe o mianownikach 
innych niż wymienione w p. 4.9 w postaci 
rozwinięcia dziesiętnego nieskończonego 
(z użyciem trzech kropek po ostatniej 
cyfrze), dzieląc licznik przez mianownik 
w pamięci, pisemnie lub za pomocą 
kalkulatora (4.10); 

• zaokrągla ułamki dziesiętne (4.11); 
• wykonuje nieskomplikowane rachunki, 

w których występują jednocześnie ułamki 
zwykłe i dziesiętne (5.3);

• oblicza wartości prostych wyrażeń 
arytmetycznych, stosując reguły dotyczące 
kolejności wykonywania działań (5.7);

• wykonuje działania na ułamkach 
dziesiętnych, używając własnych, 
poprawnych strategii (5.8); 

• wykonuje działania na ułamkach 
dziesiętnych za pomocą kalkulatora (5.8);

• szacuje wyniki działań (5.9);

• wykonuje rachunki, w których występują 
jednocześnie ułamki zwykłe i dziesiętne 
(5.3);

• oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych, 
stosując reguły dotyczące kolejności 
wykonywania działań (5.7);
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Rozdział Wymagania podstawowe
Uczeń:

Wymagania ponadpodstawowe
Uczeń:

Powtórzenie 1

DZIAŁ 2. PROCENTY. LICZBY CAŁKOWITE 

8. Procent liczby • interpretuje 100% danej wielkości jako 
całość, 50% – jako połowę, 25% – jako 
jedną czwartą, 10% – jako jedną dziesiątą, 
a 1% – jako setną część danej wielkości 
liczbowej (12.1); 

• w przypadkach osadzonych w kontekście 
praktycznym oblicza procent danej 
wielkości w stopniu trudności typu 50%, 
10%, 20% (12.2);

• w przypadkach osadzonych w kontekście 
praktycznym oblicza procent danej 
wielkości inny niż 50%, 10%, 20% (R);

9.  Odczytywanie danych przedstawionych 
grafi cznie

• gromadzi i porządkuje dane (13.1);
• odczytuje i interpretuje dane 

przedstawione w tekstach, tabelach, na 
diagramach i wykresach (13.2);

• przedstawia dane w tabelach, 
na diagramach i wykresach (13.2);

• odczytuje temperaturę (dodatnią 
i ujemną) (12.5);

10. Liczby ujemne • podaje praktyczne przykłady stosowania 
liczb ujemnych (3.1);

• interpretuje liczby całkowite na osi 
liczbowej (3.2);

• zaznacza liczby całkowite na osi liczbowej 
(3.2);

• odczytuje liczby całkowite zaznaczone
 na osi liczbowej (3.2);

• oblicza wartość bezwzględną (3.3);
• porównuje liczby całkowite (3.4);

11. Działania na liczbach całkowitych • wykonuje proste rachunki pamięciowe 
na liczbach całkowitych (3.5);

• oblicza wartość wyrażeń z liczbami 
całkowitymi (R);

Powtórzenie 2

DZIAŁ 3. BRYŁY

12. Pole powierzchni prostopadłościanu • rozpoznaje siatki graniastosłupów 
prostych (10.3);

• rysuje siatki prostopadłościanów (10.4);
• oblicza pole powierzchni 

prostopadłościanu przy danych 
długościach krawędzi (11.4);

• stosuje wzór na pole powierzchni 
prostopadłościanu do wyznaczenia 
długości krawędzi (11.4);
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Opis założonych osiągnięć ucznia KLASA VI

Rozdział Wymagania podstawowe
Uczeń:

Wymagania ponadpodstawowe
Uczeń:

13. Objętość prostopadłościanu • oblicza objętość prostopadłościanu przy 
danych długościach krawędzi (11.4);

• stosuje jednostki objętości i pojemności: 
litr, mililitr, dm³, m³, cm³, mm³ (11.5);

• stosuje wzór na objętość 
prostopadłościanu do wyznaczenia 
długości krawędzi (11.5);

14. Zamiana jednostek objętości • stosuje i zamienia jednostki objętości 
i pojemności: litr, mililitr, dm³, m³, cm³, 
mm³ (11.5);

15. Rozpoznawanie i nazywanie brył • rozpoznaje walce, stożki i kule 
w sytuacjach praktycznych i wskazuje 
te bryły wśród innych modeli brył (10.1);

Powtórzenie 3

DZIAŁ 4. WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE 

16. Rozwiązywanie zadań tekstowych • czyta ze zrozumieniem prosty tekst 
zawierający informacje liczbowe (14.1); 

• wykonuje wstępne czynności ułatwiające 
rozwiązanie zadania, w tym rysunek 
pomocniczy lub wygodne dla niego 
zapisanie informacji i danych z treści 
zadania (14.2); 

• dostrzega zależności między podanymi 
informacjami (14.3); 

• dzieli rozwiązanie zadania na etapy, 
stosując własne, poprawne, wygodne 
dla niego strategie rozwiązania (14.4); 

• do rozwiązywania zadań osadzonych 
w kontekście praktycznym stosuje 
poznaną wiedzę z zakresu arytmetyki 
i geometrii oraz nabyte umiejętności 
rachunkowe, a także własne, poprawne 
metody (14.5); 

• weryfikuje wynik zadania tekstowego, 
oceniając sensowność rozwiązania (14.6);

17. Prędkość, droga, czas • w sytuacji praktycznej oblicza drogę przy 
danej prędkości i danym czasie (12.9); 

• w sytuacji praktycznej oblicza prędkość przy 
danej drodze i danym czasie (12.9); 

• w sytuacji praktycznej oblicza czas przy danej 
drodze i danej prędkości (12.9);

• stosuje jednostki prędkości: km/h, m/s (12.9);

18. Interpretowanie wzorów • korzysta z nieskomplikowanych wzorów, 
w których występują oznaczenia literowe (6.1);

• zamienia wzór na formę słowną (6.1);
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Opis założonych osiągnięć ucznia KLASA VI

Rozdział Wymagania podstawowe
Uczeń:

Wymagania ponadpodstawowe
Uczeń:

19. Wyrażenia algebraiczne. Równania • stosuje oznaczenia literowe nieznanych 
wielkości liczbowych i zapisuje proste 
wyrażenie algebraiczne na podstawie 
informacji osadzonych w kontekście 
praktycznym (6.2);

20. Rozwiązywanie równań • rozwiązuje równania pierwszego stopnia 
z jedną niewiadomą występującą po jednej 
stronie równania (poprzez zgadywanie, 
dopełnianie lub wykonanie działania 
odwrotnego) (6.3);

Powtórzenie 4

DZIAŁ V. PRZED SPRAWDZIANEM PO VI KLASIE

PRZED SPRAWDZIANEM • PP – dział 14.

PRZED SPRAWDZIANEM – Liczby wymierne • PP – dział 1., 3., 4., 13.

PRZED SPRAWDZIANEM – Działania na 
liczbach wymiernych

• PP – dział 2., 3.5., 5., 12

PRZED SPRAWDZIANEM – Elementy algebry • PP – dział 6., 13.

PRZED SPRAWDZIANEM – Planimetria • PP – dział 6., 13.

PRZED SPRAWDZIANEM – Stereometria • PP – dział 10., 11.

PRZED SPRAWDZIANEM – Zadania tekstowe • PP – dział 12., 13., 14.
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6. Procedury 
osiągania celów
W rozdziale 3. niniejszego dokumentu zostały sformuło-
wane cele realizowane podczas nauczania z programem 
Matematyka z pomysłem. Osiągnięciu tych celów mają 
służyć odpowiednie rozwiązania metodyczne i meryto-
ryczne.

Proponowane są takie rozwiązania, aby w wyniku reali-
zacji programu Matematyka z pomysłem uczeń: 
• był przygotowany do dalszej edukacji matematycznej, 
dzięki dostarczeniu materiałów zapewniających kształ-
towanie umiejętności sprzyjających osiągnięciu przez 
ucznia wszystkich wymagań z podstawy programowej 
oraz materiału monitorującego poziom opanowania za-
łożonych osiągnięć;
• odniósł sukces na sprawdzianie w szóstej klasie, dzię-
ki dostarczeniu materiałów zapewniających opanowanie 
nie tylko potrzebnych umiejętności przedmiotowych, ale 
także sprawności w rozwiązywaniu różnego (ze względu 
na konstrukcję) typu zadań oraz zadań z kontekstem przy-
rodniczym i historycznym;
• rozumiał użyteczność matematyki w życiu codzien-
nym dzięki odpowiedniemu doborowi zadań sytuacyj-
nych, w których opisane sytuacje są bliskie uczniowi (np. 
w sklepie, na poczcie, na wycieczce, w kinie, podczas za-
bawy, w szkole, w domu);
• potrafi ł w życiu codziennym zastosować wiedzę i umie-
jętności zdobyte na lekcjach matematyki, dzięki temu, że 
podczas realizacji każdej treści matematycznej zakłada się 
najpierw utrwalenie poznanej wiedzy w ćwiczeniach typo-
wo matematycznych, a następnie w zadaniach wymaga-
jących jej zastosowania w realnych sytuacjach lub w in-
nych dziedzinach wiedzy; nauczanie matematyki odbywa 
się przez dostarczanie uczniom przykładów ukazujących 
potrzebę zastosowań matematyki w sytuacjach bliskich 
ich doświadczeniu, a tam, gdzie to możliwe, poprzez sto-
sowanie sytuacji umożliwiających wykonywanie operacji 
na poziomie konkretnym (przede wszystkim z uwagi na 
młodszego ucznia);
• dostrzegał potrzebę stosowania języka matematyki do 
lepszego opisywania rzeczywistości, dzięki precyzyjnemu 
opisywaniu z wykorzystaniem terminów matematycznych 
sytuacji życiowych, odczytywaniu instrukcji, np. gier; 
• poprawnie interpretował informacje podane z użyciem 
języka matematyki w sytuacjach pozaszkolnych lub sto-
sował język matematyczny w sytuacjach pozaszkolnych, 
dzięki wykorzystywaniu w nauczaniu zadań sytuacyjnych;
• nabywał umiejętności, które wykorzystuje na innych 
przedmiotach, dzięki kształtowaniu takich umiejętności, 

jak np. umiejętność: formułowania problemów, uzasad-
niania, argumentowania, pracy zespołowej; 
• formułował problemy i rozwiązywał je na bazie wła-
snych doświadczeń i wiedzy matematycznej, dzięki sta-
wianiu ucznia w sytuacjach problemowych, ukazywaniu, 
jak z problemem radzą sobie inni, organizowaniu lekcji 
metodami poszukującymi;
• potrafi ł poszukiwać potrzebnych informacji w dostęp-
nych źródłach, dzięki stwarzaniu sytuacji (odpowiedni 
dobór zadań) sprzyjających samodzielnemu poszukiwa-
niu informacji w  podręczniku, innych publikacjach książ-
kowych bądź w internecie;
• wykorzystywał w odpowiednich sytuacjach technolo-
gię informacyjno-komunikacyjną oraz narzędzia obli-
czeniowe ze szczególnym uwzględnieniem kalkulatora, 
dzięki wykorzystywaniu technologii komunikacyjno-in-
formacyjnej, a także dzięki określeniu przez nauczyciela, 
w których zadaniach warto wykorzystać kalkulator jako 
narzędzie do wykonywania trudnych obliczeń lub tam, 
gdzie musi wykorzystać inne umiejętności niż rachunkowe 
(np. zadania z geometrii); 
• był przyzwyczajony zarówno do pracy samodzielnej, 
jak i zespołowej, dzięki takiemu organizowaniu pracy, 
gdzie uczeń dostrzega, w jakich sytuacjach korzystniejsza 
jest praca samodzielna, a w jakich zespołowa;
• potrafi ł uczyć się i organizować sobie proces uczenia 
oraz samodzielnie pozyskiwać wiedzę i umiejętności, 
dzięki stosowaniu w nauczaniu zadań o charakterze po-
szukującym i projektowym oraz dzięki monitorowaniu 
uczenia się, a także dostarczaniu przykładów metod ucze-
nia się matematyki;
• był przygotowany do życia w społeczeństwie, dzięki 
temu, że duży nacisk kładzie się na rozwój osobowości 
ucznia i jego umiejętności społecznych; służą temu pro-
ponowane metody i formy pracy; 
• był traktowany podmiotowo, bo każdy uczeń ma swoje 
zainteresowania, możliwości, potrzeby edukacyjne – ich 
uwzględnienie może się przyczynić także do zwiększenia 
efektywności szeroko rozumianego procesu kształcenia. 

Sformułowane wyżej założenia przekładają się na pro-
ponowany w programie styl pracy nauczyciela i ucznia.

Realizacji określonych w programie nauczania i w podsta-
wie programowej celów sprzyja:
• dobór różnorodnych metod pracy, ze szczególnym 
uwzględnieniem metod aktywizujących ucznia;
• wykorzystywanie zadań odnoszących się do sytuacji 
realistycznych, w których konieczne jest zastosowanie na-
rzędzi matematycznych;
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• wykorzystywanie zadań, które można rozwiązać na kil-
ka sposobów i przyzwyczajanie ucznia do wyboru najsku-
teczniejszych i najbardziej mu odpowiadających;
• dobór odpowiednich środków dydaktycznych pozwala-
jących lepiej zrozumieć i rozwiązać analizowane proble-
my;
• dobór odpowiednich metod monitorowania realiza-
cji podstawy programowej i oceniania wspierającego 
uczniów w tym wdrażania ich do samooceny;
• dobór odpowiednich metod i zadań dostosowanych do 
wieku uczniów, ich indywidualnych potrzeb edukacyjnych 
i możliwości. 

7. Propozycje 
kryteriów oceny 
i metod sprawdzania 
osiągnięć ucznia
W raporcie Formative Assessment: Improving Learning 
in Secondary Classrooms opublikowanym w 2005 roku 
przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 
(OECD) zdefi niowano ocenianie kształtujące jako częste, 
interaktywne ocenianie postępów ucznia i uzyskanego 
przez niego zrozumienia materiału, tak by móc określić, 
jak uczeń ma się dalej uczyć i jak najlepiej go nauczać. 
Takie ocenianie jest nierozłączną częścią procesu nauczania, 
umożliwia systematyczne określanie, jakie umiejętności 
uczeń już posiadł (i wystarczy je wykorzystywać w nowych 
sytuacjach), jakie wymagają dalszego doskonalenia, 
a jakie nie są jeszcze opanowane i trzeba je kształtować. 
W takim podejściu do oceniania mamy nieustanny kontakt 
z uczniem, który na bieżąco otrzymuje informację o swoich 
osiągnięciach. 

Takiemu ocenianiu sprzyja: 
• stworzenie w klasie kultury edukacyjnej sprzyjającej in-
terakcji między uczniem i nauczycielem oraz wykorzysty-
wanie różnorodnych narzędzi oceny;
• rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych i ni-
welowanie ich;
• wyznaczenie celów uczenia się i śledzenie postępów 
ucznia w drodze do osiągnięcia tych celów;
• zróżnicowanie metod nauczania w zależności od indy-
widualnych potrzeb uczniów;
• przekazywanie informacji zwrotnej i dostosowywanie 
do tej informacji działań edukacyjnych;
• zaangażowanie uczniów w proces uczenia się.
Realizacji tych postulatów sprzyja:
• formułowanie po każdej lekcji zadań sprawdzających 
stopień opanowania poszczególnych umiejętności;

• stosowanie różnych narzędzi do sprawdzania umiejęt-
ności ucznia;
• obserwowanie ucznia w różnych sytuacjach podczas 
rozwiązywania problemów i stosowania wiedzy matema-
tycznej.

System oceniania powinien opierać się na:
• bieżącym diagnozowaniu osiągnięć ucznia,
• systematycznej ocenie wszystkich obszarów aktywności 
ucznia;
• systemie sprawdzianów z punktacją, opartą na ocenia-
niu holistycznym;
• jawnych dla ucznia zasadach diagnozowania;
• czytelnej i bieżącej informacji zwrotnej;
• samoocenie ucznia.
Zaleca się stosowanie oceny umiejętności ucznia poprzez 
ocenę:
• samodzielnie rozwiązywanych zadań;
• aktywności ucznia na lekcji podczas: dyskusji, pracy ze-
społowej, formułowania pytań i problemów;
• prac projektowych;
• zadań domowych;
• kartkówek;
• prac klasowych i sprawdzianów.
Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia 
opanowania jego umiejętności podstawowych i ponad-
podstawowych. Szczegółowy opis kryteriów oceny 
na poszczególne stopnie określa Przedmiotowy system 
oceniania.
Zaleca się, aby ocenę:
• dopuszczającą otrzymywał uczeń, który nabył więk-
szość umiejętności sprzyjających osiągnięciu wymagań 
podstawowych i potrafi  je wykorzystać w sytuacjach ty-
powych;
• dostateczną otrzymywał uczeń, który nabył wszystkie 
umiejętności sprzyjające osiągnięciu wymagań podstawo-
wych i potrafi  je wykorzystać w sytuacjach typowych;
• dobrą otrzymywał uczeń, który nabył wszystkie umie-
jętności sprzyjające osiągnięciu wymagań podstawowych, 
niektóre umiejętności sprzyjające osiągnięciu wymagań 
ponadpodstawowych i potrafi  je wykorzystać w sytu-
acjach typowych;
• bardzo dobrą otrzymywał uczeń, który nabył wszystkie 
umiejętności sprzyjające osiągnięciu wymagań podstawo-
wych i potrafi  je wykorzystywać w sytuacjach nietypowych 
oraz nabył niektóre umiejętności sprzyjające osiągnięciu 
wymagań ponadpodstawowych i potrafi  je wykorzystać 
w sytuacjach typowych;
• celującą otrzymywał uczeń, który nabył wszystkie umie-
jętności sprzyjające osiągnięciu wymagań podstawowych 
oraz ponadpodstawowych i potrafi  je wykorzystywać 
w sytuacjach nietypowych.


