
L.P. 
DZIAŁ Z 

PODRĘCZNIKA 
NaCoBeZu – kryteria sukcesu w języku ucznia 

1.  LICZBY (1) 

1. Znam pojęcie liczby naturalne, całkowite, wymierne, dodatnie, ujemne, 

niedodatnie, odwrotne, przeciwne. 

2. Potrafię  zaznaczyć i odczytać położenie liczby wymiernej na osi 

liczbowej. 

3. Prawidłowo zamieniam ułamek zwykły na dziesiętny i dziesiętny na 

zwykły. 

4. Prawidłowo wskazuję liczby wymierne spełniające określone warunki 

np.  większa od.., mniejsza od.., leżąca pomiędzy. 

5. Potrafię zapisać liczbę wymierną w postaci rozwinięcia dziesiętnego. 

6. Rozróżniam rozwinięcie dziesiętne skończone i nieskończone 

okresowe. 

7. Wskazuję liczby wymierne znając rozwinięcie dziesiętne. 

8. Prawidłowo porównuję liczby wymierne. 

9. Prawidłowo zaokrąglam liczby do wskazanego rzędu. 

10. Prawidłowo przewiduję (szacuję) wyniki działań. 

11. Znam i prawidłowo stosuję kolejność wykonywania działań. 

12. Prawidłowo wykonuję dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie 

ułamków zwykłych, liczb dziesiętnych, liczb mieszanych, liczb wymiernych 

zapisanych w różnych postaciach (np. ułamek zwykły i postać dziesiętna). 

13. Zapisuję wyrażenia arytmetyczne na podstawie treści zadań i 

obliczasz ich wartość. 

14. Uzupełniam brakujące liczby w dodawaniu, odejmowaniu, mnożeniu i 

dzieleniu tak, by otrzymać ustalony wynik.  

15. Obliczam wartość wyrażeń arytmetycznych zawierających wartość 

bezwzględną. 

16. Obliczam wartość ułamków piętrowych. 

17. Znajduję liczby leżące w pewnej odległości na osi liczbowej od podanej 

liczby. 

18. Zaznaczam na osi liczbowej zbiór liczb, które spełniają nierówność. 

2.  LICZBY (2) 

1.  Obliczam średnią arytmetyczną. 

2. Znam pojęcie potęgi o wykładniku naturalnym  

3. Znam wzór na mnożenie i dzielenie potęg o tych samych podstawach. 

4. Znam wzór na potęgowanie potęgi. 

5. Znam wzór na potęgowanie iloczynu i ilorazu. 

6. Znam kolejność wykonywania działań z uwzględnieniem potęg. 

7. Rozumiem pojęcie potęgi o wykładniku naturalnym. 

8. Zapisuję potęgę w postaci iloczynu. 

9. Zapisuję iloczyn jednakowych liczb w postaci potęgi. 

10. Zapisuję liczbę w postaci potęgi. 

11. Zapisuję liczbę w postaci iloczynu potęg. 



12. Zapisuję w postaci jednej potęgi iloczyny i ilorazy potęg o takich 

samych podstawach. 

13. Zapisuję w postaci jednej potęgi potęgę potęgi. 

14. Zapisuję w postaci jednej potęgi iloczyny i ilorazy potęg o takich 

samych wykładnikach. 

15. Zapisuję iloraz i iloczyn potęg o tych samych wykładnikach w postaci 

jednej potęgi. 

16. Obliczam potęgę dowolnej liczby o wykładniku naturalnym.   

17. Obliczam wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego potęgi. 

18. Mnożę i dzielę potęgi o tych samych podstawach. 

19. Mnożę i dzielę potęgi o tych samych wykładnikach. 

20. Potęguję potęgi. 

21. Określam znak potęgi, bez wykonywania obliczeń. 

22. Porównuję potęgi o jednakowej podstawie i różnych wykładnikach. 

23. Porównuję potęgi o jednakowym wykładniku i różnych podstawach. 

24. Stosuję mnożenie i dzielenie potęg o tych samych podstawach do 

obliczania wartości liczbowej wyrażeń. 

25. Stosuję potęgowanie potęgi do obliczania wartości liczbowej wyrażeń. 

26. Znam pojęcie pierwiastka kwadratowego (II stopnia) z liczby 

nieujemnej  i sześciennego (III stopnia) z dowolnej liczby. 

27. Znam pojęcie liczby niewymiernej i rzeczywistej. 

28. Znam wzór na obliczanie pierwiastka z iloczynu i ilorazu. 

29. Znam wzór na obliczanie pierwiastka II stopnia z kwadratu liczby 

nieujemnej i pierwiastka III stopnia z sześcianu dowolnej liczby. 

30. Obliczam pierwiastek II stopnia z liczby nieujemnej i III stopnia z 

dowolnej liczby. 

31. Obliczam pierwiastek II stopnia z kwadratu liczby nieujemnej i 

pierwiastek III stopnia z sześcianu dowolnej liczby. 

32. Obliczam wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego 

pierwiastki. 

33. Szacuję wartość wyrażenia zawierającego pierwiastki. 

34. Mnożę i dzielę pierwiastki II stopnia oraz pierwiastki III stopnia. 

35. Doprowadzam wyrażenie do prostszej postaci stosując działania na 

potęgach i pierwiastkach. 

36. Zamieniam jednostki długości, powierzchni, objętości, masy, czas, itd. 

3.  PROCENTY 

1. Podaję przykłady zastosowania procentów i promili w życiu codziennym. 

2. Potrafię podać procent, promil zamalowanej figury i zamalować 

wskazany procent, promil w figurze. 

3. Zamieniam ułamek na procent (promil). 

4. Zamieniam  procent (promil) na ułamek. 

5. Odczytuję i interpretuję informacje przedstawione na diagramie 

procentowym. 



6. Potrafię przedstawić na diagramie procentowym (kołowym bądź 

słupkowym) podane informacje. 

7. Obliczam, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba (np. jaki 

procent wszystkich miejsc w teatrze stanowią miejsca  na parterze). 

8. Rozwiązuję zadania z treścią dotyczące jakim procentem jednej liczby 

jest druga liczba. 

9. Potrafię mając daną liczbę obliczyć jej procent (np.  oblicz 7% liczby 

32). 

10. Rozwiązuję zadania z treścią dotyczące obliczania procentu danej 

liczby. 

11. Prawidłowo wykorzystuję diagramy procentowe do rozwiązywania 

zadań tekstowych. 

12. Potrafię obliczyć podwyżki i obniżki o pewien procent. 

13. Prawidłowo obliczam kilkukrotne podwyżki i kilkukrotne obniżki. 

14. Rozwiązuję zadania z treścią dotyczące podwyżek i obniżek. 

15. Obliczam liczbę mając dany jej procent (np. co to za liczba, której 30% 

wynosi 52). 

16. Rozwiązuję zadania tekstowe dotyczące obliczania liczby mając dany 

procent tej liczby. 

17. Potrafię obliczyć o ile procent jest większa (mniejsza) jedna liczba od 

drugiej. 

18. Rozwiązuję zadania związane z procentami. 

19. Stosuję obliczenia procentowe do rozwiązania problemu. 

20. Odczytuję potrzebne informacje z diagramu do rozwiązania zadania 

tekstowego. 

4.  
FIGURY 
PŁASKIE 

1. Rozpoznaję i oznaczam literowo prostą, półprostą, odcinek, punkt. 

2. Rozpoznaję proste i odcinki równoległe. 

3. Rozpoznaję proste i odcinki prostopadłe. 

4. Rozpoznaję rodzaje kątów (zerowy, pełny, półpełny, prosty, ostry, 

rozwarty, wypukły, wklęsły). 

5. Rozpoznaje i korzystam z własności kątów wierzchołkowych, 

przyległych, odpowiadających i naprzemianległych. 

6. Konstruuję kąt przystający do danego. 

7. Dzielę konstrukcyjnie odcinek na dwie równe części. 

8. Konstruuję proste równoległe, prostopadłe do danej prostej 

przechodzące przez dany punkt. 

9. Znam sumę miar kątów wewnętrznych trójkąta i czworokąta i umiem 

obliczać je na podstawie rysunku i treści zadania.  

10. Potrafisz konstruować trójkąt z trzech odcinków; mając dane dwa boki i 

kąt; mając dane dwa kąty i bok. 

11. Znam wzory na pole i obwód trójkąta, prostokąta, kwadratu, rombu, 

równoległoboku, trapezu i wykorzystuję je w zadaniach z treścią do 



obliczenia pola, obwodu, długości podstawy, długości wysokości. 

12. Znam jednostki pola i potrafię je zamieniać. 

13. Znam definicję figur przystających, cechy przystawania trójkątów. 

14. Znam definicję trójkąta ostrokątnego, prostokątnego, rozwartokątnego, 

równoramiennego, równobocznego, różnobocznego. 

15. Znam definicję prostokąta, kwadratu, rombu, równoległoboku, trapezu. 

16. Znam własności przekątnych omawianych czworokątów. 

17. Rozpoznaję odpowiednie trójkąty i czworokąty na podstawie opisu. 

18. Potrafię narysować dany trójkąt, czworokąt na podstawie opisu 

własności. 

5.  
WYRAŻENIA 

ALGEBRAICZNE 

1. Rozróżniam pojęcia: suma, różnica, iloczyn, iloraz. 

2. Odczytuję i zapisuję wyrażenia algebraiczne. 

3. Prawidłowo podstawiam w miejsce zmiennych konkretne wartości 

liczbowe. 

4. Obliczam wartość liczbową wyrażenia algebraicznego. 

5. Potrafię uporządkować jednomian. 

6. Określam współczynnik liczbowy jednomianu. 

7. Rozpoznaję jednomiany i sumy algebraiczne. 

8. Wskazuję jednomiany podobne. 

9. Przeprowadzam redukcję wyrazów (jednomianów) podobnych. 

10. Dodaję i odejmuję sumy algebraiczne. 

11. Mnożę i dzielę sumy algebraiczne przez jednomian. 

12. Wyłączam wspólny czynnik przed nawias. 

13. Stosuję operacje na wyrażeniach, aby zapisać je w najprostszej 

postaci. 

6.  RÓWNANIA 

1. Wiem, co to są równania równoważne i wskazuję równania równoważne 

do danego. 

2. Rozwiązuję równania proste i złożone, (z ułamkami itp.). 

3. Właściwie wypisuję dane do zadań z treścią. 

4. Potrafię ułożyć równanie do zadania z treścią a następnie je rozwiązać. 

5. Rozwiązuję zadania tekstowe za pomocą równań. 

6. Rozwiązuję zadania dotyczące stężenia procentowego. 

7. Wyznaczam wskazane niewiadome we wzorach. 

8. Rozpoznaję proporcję. 

9. Podaję przykład proporcji. 

10. Stosuję twierdzenie o równości iloczynów wyrazów skrajnych i 

środkowych (mnożę na krzyż). 

11. Rozwiązuję proporcje.  

12. Rozpoznaję wielkości wprost i odwrotnie proporcjonalne. 

13. Zapisuję treść zadania w formie proporcji prostej lub odwrotnej. 

14. Rozwiązuję zadania tekstowe za pomocą proporcji. 

 



7.  OKRĄG I KOŁO 

1. Rozróżniam podstawowe figury: punkt, prosta, półprosta, płaszczyzna, 

okrąg, koło, łuk, kąt środkowy i wpisany. 

2. Znam wzory na długość okręgu, pole koła, długość łuku, pole wycinka 

kołowego, pole pierścienia. 

3. Stosuję wyżej wymienione wzory w zadaniach. 

4. Rysuję okrąg/ koło i zaznaczam w  nim promień, średnicę, cięciwę. 

5. Znam twierdzenie dotyczące kątów wpisanego i środkowego opartych 

na tym samym łuku oraz wykorzystuję je do rozwiązywania prostych 

zadań. 

 


