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WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI 

niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 

w   Szkole Branżowej I Stopnia. 

WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE 

 

 Wymagania szczegółowe są dopełnieniem wymagań ogólnych. 

 Niżej przedstawione wymagania należy traktować łącznie. Do wymagań na wyższą ocenę zawsze należy 

dołączyć wymagania na niższe oceny. 

 

 

1. stopień DOPUSZCZAJĄCY otrzymuje uczeń, który: 

 

WYMAGANIA OGÓLNE: 

 

 rozumie podstawowe pojęcia, twierdzenia i własności z zakresu programu nauczania danej klasy; 

 używa prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych; 

 stosuje strategię, która jasno wynika z treści zadania; 

 rozwiązuje, przy pomocy nauczyciela, typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu 

trudności. 

 wyznacza związki metryczne i miarowe w otaczającej przestrzeni. 

 

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE: 

 

LICZBY RZECZYWISTE: 

1. przedstawia liczby rzeczywiste w różnych postaciach. np. ułamka zwykłego, dziesiętnego z użyciem 

symboli pierwiastków i potęg. 

2. oblicza błąd bezwzględny i względny przybliżenia. 

3. zaznacza przedziały na osi liczbowej. 

4. wykonuje proste obliczenia procentowe. 

 

WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE: 

5. stosuje wzory skróconego mnożenia. 

 

RÓWNANIA I NIERÓWNOŚCI: 

6. sprawdza czy dana liczba rzeczywista jest rozwiązaniem równania lub nierówności. 

7. rozwiązuje równania i nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą. 

8. rozwiązuje równania kwadratowe z jedną niewiadomą. 

 

FUNKCJE: 

9. oblicza ze wzoru wartość funkcji dla danego argumentu.  

10. odczytuje  z wykresu funkcji: miejsca zerowe, monotoniczność funkcji, wartości najmniejsze i 

największe. 

11. rysuje wykres funkcji liniowej korzystając ze wzoru. 
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12. interpretuje  współczynniki występujące we wzorze funkcji liniowej i kwadratowej w postaci 

kanonicznej, ogólnej lub iloczynowej. 

13. wyznacza wartość najmniejszą i wartość największą funkcji kwadratowej w przedziale domkniętym. 

14. szkicuje wykres funkcji kwadratowej korzystając z jej wzoru. 

15. szkicuje wykres funkcji  
x

a
xf )(  dla danego a. 

 

FUNKCJE TRYGONOMETRYCZNE: 

16. wykorzystuje definicje i wyznacza wartości funkcji sin , cos , tg  o miarach od 0°do 90°. 

17. korzysta z przybliżonych wartości funkcji trygonometrycznych (odczytanych z tablic, lub obliczonych za 

pomocą kalkulatora). 

18. oblicza miarę kąta ostrego dla którego funkcja trygonometryczna przyjmuje daną wartość (miarę 

dokładną, lub przybliżoną). 

 

PLANIMETRIA: 

19. stosuje zależności między kątem środkowym i kątem wpisanym. 

20. oblicza pola trójkątów i czworokątów korzystając z poznanych wzorów. 

 

STEREOMETRIA: 

21. rozpoznaje w walcach i stożkach kąt między odcinkami oraz kąt między odcinkami i płaszczyznami np. 

kąt rozwarcia stożka, kąt między tworzącą a podstawą, oblicza miary tych kątów. 

22. oblicza pole i objętość figur przestrzennych w prostych zadaniach. 

 

ELEMENTY STATYSTYKI: 

23. oblicza średnią arytmetyczną, średnią ważoną i medianę (także w przypadku danych pogrupowanych). 

24. Odczytuje i interpretuje dane przedstawione w postaci diagramów, wykresów i tabel. 
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2. stopień DOSTATECZNY otrzymuje uczeń, który: 

 

WYMAGANIA OGÓLNE: 

 

spełnia wymagania konieczne oraz: 

 interpretuje większość pojęć, twierdzeń i własności z zakresu programu nauczania danej klasy; 

 prowadzi proste rozumowanie, składające się z niewielkiej liczby kroków; 

 rozwiązuje, przy pomocy nauczyciela, typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu 

trudności. 

 

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE: 

 

LICZBY RZECZYWISTE: 
1. stosuje obliczenia procentowe w zadaniach tekstowych. 

 

WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE: 

2. wykorzystuje wzory skróconego mnożenia w zadaniach. 

3. oblicza wartości wyrażeń algebraicznych. 

4. Wykonuje proste działania na wielomianach. 

 

RÓWNANIA I NIERÓWNOŚCI: 

5. wykorzystuje interpretację geometryczną układu równań pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi. 

6. rozwiązuje nierówności kwadratowe z jedną niewiadomą. 

 

FUNKCJE: 

7. wyznacza wzór funkcji liniowej korzystając z podanych własności. 

 

FUNKCJE TRYGONOMETRYCZNE: 

8. stosuje proste zależności między funkcjami trygonometrycznymi np. jedynka trygonometryczna, wzory 

redukcyjne. 

 

PLANIMETRIA: 

9. korzysta z własności funkcji trygonometrycznych w obliczeniach geometrycznych. 

 

STEREOMETRIA: 

10. rozpoznaje w graniastosłupach i ostrosłupach kąty między odcinkami(np. między krawędziami, 

krawędziami i przekątnymi), oblicza miary tych kątów. 

11. rozpoznaje w graniastosłupach i ostrosłupach kąty między odcinkami i płaszczyznami (np. między 

krawędziami i ścianami,  przekątnymi i ścianami), oblicza miary tych kątów. 

12. rozpoznaje w graniastosłupach i ostrosłupach kąty między ścianami. 

13. stosuję trygonometrię do obliczeń długości odcinków, miar kątów, pól powierzchni i objętości. 

 

ELEMENTY STATYSTYKI: 

14. interpretuje diagramy i otrzymane wyniki z obliczeń statystycznych. 
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3. stopień DOBRY otrzymuje uczeń, który: 

 

WYMAGANIA OGÓLNE: 

 

spełnia wymagania konieczne i podstawowe oraz: 

 definiuje pojęcia, twierdzenia i własności z zakresu programu nauczania danej klasy; 

 poprawnie stosuje wiadomości do samodzielnego rozwiązywania typowych zadań teoretycznych i 

praktycznych. 

 

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE: 

 

1. wykorzystuje własności potęg. 

2. oblicza podatki i zysk z lokat. 

3. korzysta ze wzoru i wykresu funkcji: 
x

a
xf )(  do interpretowania zagadnień związanych z wielkościami 

odwrotnie proporcjonalnymi. 

4. sprawnie wykonuje skomplikowane obliczenia i przekształcenia matematyczne. 

5. rozwiązuje zadania wieloetapowe i tekstowe, wymagające ułożenia planu rozwiązania zadania, 

popełniając niewielkie pomyłki (np. zgubienie drugiego rozwiązania). 

 

  

 

4. stopień BARDZO DOBRY otrzymuje uczeń, który: 

 

WYMAGANIA OGÓLNE: 

 

spełnia wymagania konieczne, podstawowe i rozszerzone oraz: 

 opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności przewidziany programem nauczania matematyki w danej 

klasie; 

 sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie zadania teoretyczne i 

praktyczne z zakresu programu nauczania; 

 potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach; 

 podejmuje próby uzasadniania wykonywanych operacji przez powoływanie się na poznane 

twierdzenia, przeprowadza proste rozumowania logiczne. 

 

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE: 

 

1. posługuje się poprawnym językiem matematycznym. 

2. rozwiązuje zadania wieloetapowe i tekstowe, wymagające ułożenia planu rozwiązania zadania. 

3. rozwiązuje zadania wymagające użycia wiadomości z różnych działów matematyki. 

4. przeprowadza złożone rozumowania dedukcyjne. 

5. wykorzystuje podstawowe własności funkcji liniowej i kwadratowej do interpretacji zagadnień 

geometrycznych, fizycznych itp. 
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5. stopień CELUJĄCY otrzymuje uczeń, który  

spełnia co najmniej  jeden z warunków: 

 

spełnia wymagania konieczne, podstawowe, rozszerzone i dopełniające oraz: 

1. opanował pełny zakres wiadomości ze zrealizowanego programu nauczania. 

2. rozwija własne uzdolnienia. 

3. biegle posługuje się wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, 

proponuje nietypowe rozwiązania zadań. 

 

 

 

 

Warunki i tryb uzyskania wyższej oceny niż przewidywana określa 

 Statut Zespołu Szkół im ks. Józefa Tischnera. 

 

 

 

 

Sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów z matematyki są: 
a) odpowiedź ustna; 

b) sprawdzian pisemny; 

c) sprawdzian praktyczny; 

d) obserwacja czynności ucznia; 

e) pomiar dydaktyczny (testy); 

f) analiza przygotowanych przez uczniów zagadnień, problemów, prezentacji, itp.; 

g) uczestnictwo w konkursach przedmiotowych. 
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PLAN WYCHOWAWCZY 

Z MATEMATYKI 
 

Matematyka, to nauka rozwijająca się od czasów starożytnych. Dostarcza narzędzi badań 

do nauk przyrodniczych, technicznych, ekonomicznych i społecznych. 

Matematyka stymuluje rozwój intelektualny człowieka, pobudza jego aktywność umysłową, 

rozwija zdolności poznawcze, a także uczy dobrej organizacji pracy, wyrabia dociekliwość i 

krytycyzm. 

Umiejętności matematyczne są niezbędne do funkcjonowania człowieka, zarówno w 

rodzinie (np. planowanie wydatków) jak i w społeczeństwie (np. orientacja w systemie 

podatkowym). 

 

Program wychowawczy realizowany w czasie zajęć matematyki ma na celu: 

 

 Kształtowanie wytrwałości w zdobywaniu wiedzy i różnego typu umiejętności. 

 Kształtowanie umiejętności dobrej organizacji pracy i systematyczności. 

 Nabycie umiejętności pracy w zespole. 

 Kształtowanie postaw dociekliwych, poszukujących i krytycznych. 

 Kształtowanie umiejętności formułowania i przedstawiania własnych sądów, oraz ich 

uzasadniania. 

 Rozwijanie wrażliwości społecznej, moralnej i estetycznej. 

 Kształtowanie pozytywnych postaw etycznych (np. uczciwość, prawdomówność, 

odpowiedzialność, pomoc słabszym). 

 Rozwijanie narzędzi myślowych umożliwiających uczniom obcowanie z kulturą i jej 

rozumienie. 

 Kształtowanie umiejętności jasnego i precyzyjnego formułowania wypowiedzi oraz 

kontrargumentowania. 

 Kształtowanie postawy dialogu i kultury dyskusji (komunikacji) – zwracanie uwagi na 

kulturę słowa. 

 Kształtowanie u uczniów szacunku do wiedzy, wyrabianie pasji kształtowania świata. 

 Dbanie o estetykę (czytelny rysunek, jasne i przejrzyste rozwiązywanie zdań). 

 Integrację zespołu klasowego poprzez zastosowanie odpowiednich metod nauczania. 
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Wymagania edukacyjne z MATEMATYKI  

niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 

przez uczniów o specyficznych trudnościach w uczeniu się. 

A. Dyskalkulia 

Oceniamy przede wszystkim tok rozumowania, a nie techniczną stronę liczenia. Uczeń ma, bowiem skłonność 

do przestawiania kolejności cyfr w liczbie i przez to jej zapis jest błędny. Zły wynik końcowy wcale nie świadczy o 

tym, że dziecko nie rozumie zagadnienia. Dostosowanie wymagań będzie, więc dotyczyło tylko formy sprawdzenia 

wiedzy poprzez koncentrację na prześledzeniu toku rozumowania w danym zadaniu i jeśli jest on poprawny - 

wystawienie uczniowi oceny pozytywnej. 

B. Dysgrafia 

Dostosowanie wymagań będzie dotyczyło formy sprawdzania wiedzy, a nie treści. Wymagania merytoryczne, 

co do oceny pracy pisemnej powinny być ogólne, takie same, jak dla innych uczniów, natomiast sprawdzenie pracy 

może być niekonwencjonalne. Np., jeśli nauczyciel nie może przeczytać pracy ucznia, może go poprosić, aby uczynił 

to sam lub przepytać ustnie z tego zakresu materiału. Może też skłaniać ucznia do pisania drukowanymi literami. 

C. Dysortografia 

Dostosowanie wymagań dotyczy głównie formy sprawdzania i oceniania wiedzy z tego zakresu. Podczas 

oceny prac pisemnych nie uwzględnia się poprawności ortograficznej. 

D. Dysleksja 

Widząc trudności dziecka nauczyciel może odpytać go na osobności, a nie przy całej klasie. Ucznia nie należy 

ponaglać, krytykować ani zawstydzać. Dysleksja nie daje możliwości obniżenia wymagań jakościowych. Są to, 

bowiem uczniowie, z co najmniej przeciętną sprawnością intelektualną. 

Możliwe zasady postępowania z uczniem z dysleksją rozwojową:  

(indywidualizacja w zależności od posiadanej dysfunkcji oraz opinii PPP) 

 unikać głośnego odpytywania z czytania przy całej klasie, 

 kontrolować stopień zrozumienia samodzielnie przeczytanych przez ucznia poleceń, szczególnie podczas 

sprawdzianów, 

 ograniczać teksty do czytania i pisania na lekcji do niezbędnych notatek, których nie ma w podręczniku;  

 pisemne sprawdziany powinny ograniczać się do sprawdzanych wiadomości, wskazane jest aby na 

sprawdzianie pojawiły się również zadania testowe – pozwoli to uczniowi skoncentrować się na 

kontrolowanej tematyce, a nie na poprawności pisania, 

 wskazane jest preferowanie wypowiedzi ustnych. Sprawdzanie wiadomości powinno odbywać się często i 

dotyczyć krótszych partii materiału. Pytania kierowane do ucznia powinny być precyzyjne, 

 podczas wykonywania ścisłych operacji wymagających wielokrotnych przekształceń, należy umożliwić 

dziecku ustne skomentowanie wykonywanych działań. W ocenie pracy ucznia wskazanie jest uwzględnienie 

poprawności toku rozumowania, a nie tylko prawidłowości wyniku końcowego.  
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 w przypadku prac pisemnych, zwracana będzie uwaga na graficzne rozplanowanie sprawdzianów. Pozwoli 

to uniknąć niepotrzebnych pomyłek przy przepisywaniu zadań na inną stronę np. gubienia, mylenia 

znaków, cyfr, symboli, tak charakterystycznych dla dzieci z dysleksją, 

 materiał programowy wymagający znajomości wielu wzorów, symboli, przekształceń można podzielić na 

mniejsze partie. Tam, gdzie jest taka możliwość, pozwolić na korzystanie z gotowych wzorów, tablic itp. 

 unikać wyrywania do odpowiedzi. Jeśli to możliwe uprzedzić ucznia (na przerwie lub na początku lekcji), że 

będzie dzisiaj pytany. W ten sposób umożliwiamy dziecku przypomnienie wiadomości, skoncentrowaniu 

się, a także opanowanie zapięcia emocjonalnego często blokującego wypowiedź, 

 dobrze jest posadzić dziecko blisko nauczyciela, dzięki temu zwiększy się jego koncentracja uwagi, 

ograniczeniu ulegnie ilość bodźców rozpraszających, wzrośnie bezpośrednia kontrola nauczyciela, bliskość 

tablicy pozwoli zmniejszyć ilość błędów przy przepisywaniu, 

 podczas oceny prac pisemnych nie uwzględniać poprawności ortograficznej, 

 w przypadku ucznia z dysgrafią wskazane jest akceptowanie pisma drukowanego, pisma na maszynie, 

komputerze, zwłaszcza prac obszernych (wypracowań, referatów). Nie należy również oceniać estetyki 

pisma, np. w zeszytach. Jeśli pismo dziecka jest trudne do odczytania, można zamienić pracę pisemną na 

wypowiedź ustną, 

 przekazywać uczniom spostrzeżenia na temat ich pracy. Zauważać zrobione postępy, 

 zezwolić na pisanie ołówkiem, aby uczeń mógł łatwiej poprawiać błędy. 

Możliwe sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych: 
(indywidualizacja w zależności od posiadanej dysfunkcji oraz opinii PPP) 

 naukę definicji, reguł wzorów, rozłożyć w czasie, często przypominać i utrwalać, 

 nie wyrywać do natychmiastowej odpowiedzi, można uprzedzić ucznia, że będzie pytany, 

 w trakcie rozwiązywania zadań tekstowych sprawdzać, czy uczeń przeczytał treść zadania i czy prawidłowo 

ją zrozumiał, w razie potrzeby udzielać dodatkowych wskazówek, 

 w czasie sprawdzianów zwiększyć ilość czasu na rozwiązanie zadań lub ograniczyć ilość zadań (dotyczy 

uczniów tylko z takim zaleceniem PPP), 

 uwzględniać trudności związane z myleniem znaków działań, przestawianiem cyfr,  

 materiał sprawiający trudność dłużej utrwalać, dzielić na mniejsze porcje, 

 oceniać tok rozumowania, nawet gdyby ostateczny wynik zadania był błędny, co wynikać może z pomyłek 

rachunkowych, 

 oceniać dobrze, jeśli wynik zadania jest prawidłowy, choćby strategia dojścia do niego była niezbyt jasna, 

gdyż uczniowie dyslektyczni często prezentują styl dochodzenia do rozwiązania niedostępny innym 

osobom, będący na wyższym poziomie kompetencji. 

 


