
L.P. 
DZIAŁ Z 

PODRĘCZNIKA 
NaCoBeZu – kryteria sukcesu w języku ucznia 

1.  

LICZBY 
NATURALNE  

I UŁAMKI  

1. Potrafię dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić pamięciowo i pisemnie 

liczby naturalne. 

2.Potrafię dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić ułamki zwykłe i 

dziesiętne. 

3.Potrafię porównywać ułamki zwykłe i ułamki dziesiętne. 

4.Potrafię znajdować rozwinięcia dziesiętne ułamka zwykłego. 

5. Potrafię zaokrąglać ułamki dziesiętne. 

6.Potrafię obliczać wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego 

działania na liczbach wymiernych 

dodatnich. 

7.Potrafię rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem działań na 

ułamkach zwykłych i dziesiętnych. 

8.Potrafię zastosować reguły dotyczące kolejności wykonywania działań, 

9. Potrafię rozwiązywać proste równania z jedną niewiadomą. 

 

2.  

FIGURY 
GEOMETRYCZNE 

 

1.Potrafię zmierzyć odległość punktu od prostej. 

2. Stosuję własności koła i okręgu do rozwiązywania zadań 

geometrycznych. 

3. Rozróżniam kąty: ostry, prosty, rozwarty, pełny, półpełny, wklęsły i 

wypukły. 

4.Rozpoznaję kąty wierzchołkowe i przyległe oraz korzystam z ich 

własności. 

5. Potrafię obliczać brakujące miary kątów w trójkątach i czworokątach. 

6. Potrafię obliczać długość podstawy lub długość ramienia trójkąta 

równoramiennego, gdy dany jest jego obwód. 

7. Potrafię rozpoznać i nazwać  trójkąty ostrokątne, rozwartokątne, 

prostokątne, równoboczne, równoramienne. 

8. Potrafię skonstruować trójkąt o danych bokach. 

9.Potrafię obliczać pole trójkąta. 

10.Potrafię zamieniać jednostki pola i objętości. 

11. Potrafię rozpoznać i nazwać kwadrat, prostokąt, romb, równoległobok, 

trapez i znam ich najważniejsze własności. 

12.Potrafię obliczać obwód kwadratu, gdy dane jest jego pole lub obliczać 

pole kwadratu, gdy dany jest jego obwód. 

13.Potrafię obliczać pola kwadratu, prostokąta, równoległoboku, rombu i 

trapezu. 

14.Potrafię rozwiązywać zadania tekstowe dotyczące pól czworokątów. 

15.Potrafię obliczać pole powierzchni i objętość sześcianu. 



16.Potrafię obliczać pole powierzchni i objętość prostopadłościanu. 

17.Potrafię obliczać długość krawędzi sześcianu, gdy dane jest jego pole. 

18.Potrafię rozwiązywać zadania tekstowe związane z objętością 

prostopadłościanów. 

 

3.  

LICZBY 
DODATNIE I 

UJEMNE 

1.Potrafię podać praktyczne zastosowanie liczb ujemnych. 

2. Obliczam wartość bezwzględną. 

3. Porównuję liczby całkowite. 

4.Potrafię dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić liczby całkowite. 

5. Potrafię odczytywać liczby całkowite zaznaczone na osi liczbowej. 

6. Potrafię zaznaczać  na osi liczbowej liczby całkowite. 

Wyznaczam liczby odwrotne i liczby przeciwne do danych. 

 

4.  
MATEMATYKA 

 I MY 

1.Potrafię odczytywać dane z tabel i diagramów. 

2.Potrafię rozwiązywać zadania z wykorzystaniem danych podanych w 

tabeli lub na diagramie. 

3.Potrafię obliczać prędkość przy danej drodze i  danym czasie. 

4. Potrafię obliczać drogę przy danej prędkości i danym czasie. 

5. Potrafię obliczać czas przy danej drodze i danej prędkości. 

6.Potrafię stosować jednostki km/h, m/s. 

7.Potrafię dopasować wzór do opisu słownego. 

8. Potrafię dopasować opis słowny do wzoru. 

9. Potrafię obliczyć wartość wyrażenia algebraicznego dla podanych liczb. 

10. Potrafię zapisać wyrażenie algebraiczne na podstawie informacji 

osadzonych w kontekście praktycznym. 

11. Potrafię stosować różne sposoby zapisywania skali. 

12.Potrafię obliczać rzeczywistą  odległość między obiektami na podstawie 

mapy i planu. 

13.Potrafię obliczać odległość między obiektami na planie, mapie na 

podstawie ich rzeczywistej odległości w terenie. 

14. Potrafię zamieniać ułamki na procent i odwrotnie. 

15. Potrafię obliczać procent danej liczby. 

16. Potrafię zamieniać jednostki czasu, długości i masy. 

17.Potafię rozwiązywać zadania tekstowe osadzone w kontekście 

praktycznym. 

 

5.  

 
 
 

PRZED 
GIMNAZJUM 

 

1. Potrafię zamieniać ułamki na procent i odwrotnie. 

2. Potrafię obliczać procent danej liczby. 

3. Potrafię rozwiązywać proste zadania tekstowe z zastosowaniem 

obliczania procentu danej liczby. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Potrafię odczytywać dane przedstawione w postaci różnych diagramów. 

5. Potrafię przedstawiać dane w postaci różnych diagramów. 

6. Potrafię rozwiązać równanie z jedną niewiadomą. 

7. Potrafię sprawdzić, czy dana liczba jest rozwiązaniem równania. 

8. Potrafię ułożyć równanie do zadania tekstowego. 

9. Potrafię zaznaczyć w układzie współrzędnych punkty o współrzędnych 

całkowitych. 

10. Potrafię odczytać współrzędne całkowite podanych punktów. 

 


