
Przedmiotowy system oceniania z matematyki w ZSZ 
 Klasa I 

Dopuszczający 

Uczeń z potrafi : 
-zamienić ułamek zwykły na dziesiętny i odwrotnie 

-rozróżnia liczby wymierne i niewymierne 

-zna definicję liczby pierwszej i podaje jej przykłady 

-poprawnie wykonuje działania w zbiorze N, C i W 

-zaznacza punkty na osi liczbowej 

-stosuje wzory skróconego mnożenia takie jak kwadrat sumy i różnicy 

-wykonuje proste obliczenia procentowe 

-znajduje sumę, różnice i iloczyn przedziałów 

-rozwiązuje równania i nierówności 

-podaje sposoby zapisywania funkcji 

-zna twierdzenia Talesa 

-wie co to błąd przybliżenia 

 

Dostateczny 

Uczeń potrafi wykonać to co na ocenę dopuszczający i dodatkowo 

-podać przykłady zbiorów 

-podać i zapisać elementy należące i nie należące do zbioru 

-wyznaczyć i zapisać zbiór o danych elementach 

-podać przykłady liczb naturalnych, całkowitych, wymiernych, niewymiernych 

-rozróżniać i kwalifikować przynależność liczb do danego zbioru (N,C,W,NW) 

-rozpoznawać liczby pierwsze, złożone 

-rozłożyć liczbę na czynniki pierwsze 

-poprawnie wykonywać działania w zbiorze liczb całkowitych 

-zamienić ułamek zwykły na dziesiętny 

-zaznaczyć na osi liczbowej punkt o danej współrzędnej, przedział liczbowy 

-odczytać współrzędne punktu zaznaczonego na osi liczbowej 

-wyznaczyć niewiadomą z proporcji 

-obliczyć wartość wyrażenia algebraicznego dla podanych wartości zmiennych 

-rozpoznawać wyrazy podobne 

-sprawdzić równość zbiorów 

-ilustrować graficznie działania na zbiorach (iloczyn, suma, różnica) 

-rozpoznać i podać przykłady zbiorów rozłącznych 

-wykonywać działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych 

-znaleźć sumę i iloczyn podanych przedziałów liczbowych 

-obliczyć procent z danej liczby 

-odczytywać i dokonywać analizy danych statystycznych przedstawionych w postaci tabel, 

wykresów punktowych i liniowych, diagramów słupkowych, kolumnowych i kołowych 



-wie co to błąd względny i bezwzględny 

 

Dobry  
wykonuje to co na ocenę dostateczny i dodatkowo potrafi : 

-wyznaczyć liczbę gdy dany jest procent-odczytywać współrzędne punktu zaznaczonego w 

układzie współrzędnych 

-zaznaczać punkt o danych współrzędnych 

-odczytać z wykresu własności funkcji 

-sporządzić wykres funkcji liniowej np. y=x+2 

-sprawdzić czy liczba jest pierwiastkiem równania liniowego, czy liczba należy do zbioru 

rozwiązań nierówności, czy dana para liczb jest rozwiązaniem równania liniowego z dwiema 

niewiadomymi 

-rozwiązać równanie liniowe z jedną niewiadomą np. 3(x-8)=7x+4 

-rozwiązać nierówność liniową np.4x-10>x+5 

-sprawdzić czy para liczb spełnia układ równań 

-rozpoznać czy dane przyporządkowanie jest funkcją 

-określić dziedzinę i zbiór wartości funkcji 

-wykonać wykres funkcji i odczytać własności 

-rozwiązywać równania i nierówności liniowe z jedną niewiadomą 

-rozwiązywać proste układy równań liniowych z dwiema niewiadomymi 

 

Bardzo dobry 
wykonuje to co na ocenę dobry i dodatkowo potrafi 

-zapisywać wyrażenia algebraiczne symbolicznie i słownie 

-wykonywać redukcję wyrazów podobnych 

-znać wzory skróconego mnożenia i je zastosować 

-wykorzystywać definicje i pojęcia: iloczyn, suma, różnica zbiorów do wykonywania działań 

na zbiorach 

-rozwiązywać praktyczne problemy z zastosowaniem działań na ułamkach zwykłych i 

dziesiętnych 

-znajdować wartość bezwzględną liczby 

-używając kalkulatora wyznaczyć przybliżoną wartość z żądaną dokładnością 

i określić czy jest przybliżenie z nadmiarem, czy z niedomiarem 

-wyznaczyć błąd przybliżenia 

-obliczać jaki procent jednej liczby stanowi druga liczba 

-zamieniać promile na procenty i odwrotnie 

-zapisywać zbiór różnymi sposobami 

-wykonywać działania na potęgach i pierwiastkach z wykorzystaniem poznanych twierdzeń 



-zastosować przybliżenia do rozwiązywania problemów praktycznych 

 

Celujący 
to co na ocenę bardzo dobry a ponadto 

 -biegle stosować poznane wiadomości w nietypowych sytuacjach 

 

Klasa II 

 
Dopuszczający  
uczeń potrafi 

-narysować wykres funkcji liniowej 

-zna wzór prostej w postaci kierunkowej 

-rozróżnia kiedy funkcja jest rosnąca i malejąca  

-rozpoznać wielkości wprost proporcjonalne, ułożyć i rozwiązać proporcję 

-wykorzystać obliczenia procentowe do rozwiązywania problemów z życia codziennego 

-odczytywać informacje z diagramu procentowego 

-zastosowanie wzorów skróconego mnożenia do rozwiązywania zadań z treścią 

-wyjaśniać własności działań na zbiorach i na liczbach 

-rozwiązuje proste zadania dotyczące funkcji liniowej 

-rysuje proste na wykresie np y=2x+4 

-podaje interpretację rozwiązania nierówności, zaznacza przedział na osi 

-znajduje konstrukcyjnie trójkąt równoboczny, kwadrat i sześciokąt foremny 

-znajduje środek okręgu opisanego na trójkącie 

 

Dostateczny 
wykonuje to co dotyczy oceny dopuszczającej a ponadto 

-rozwiązywać zadania tekstowe dotyczące procentów o podwyższony stopniu trudności 

-potrafi wyznaczyć wzór funkcji liniowej 

-znajduje prostą równoległą i prostopadłą do danej prostej 

-zna metody rozwiązywania układów równań 

-znajduje brakującą wielkość z własności proporcji 

-stosuje twierdzenia Talesa 

-wymienia cechy przystawania i podobieństwa trójkątów 

-stosuje tw Pitagorasa 

-potrafi konstrukcyjnie znaleźć część odcinka, dwusieczną kąta, trójkąt równoboczny 

-wie co to kąt wpisany i środkowy 

-rozróżnia figury z osią symetrii 

-znajduje środek okręgu wpisanego w trójkąt 

-wykorzystuje poznane wiadomości do zadań  

 

Dobry 
to co dotyczy oceny dostatecznej i ponadto 

-sporządzić wykres funkcji liniowej np. y= x+2, y= x-2, y = -x +2 

-sprawdzić czy liczba jest pierwiastkiem równania liniowego, czy liczba należy do zbioru 

rozwiązań nierówności, czy dana para liczb jest rozwiązaniem równania liniowego z dwiema 

niewiadomymi 



-rozwiązać równanie liniowe z jedną niewiadomą np. 3(x-8)=7x+4 

-rozwiązać nierówność liniową np.4x-10>x+5 

-sprawdzić czy para liczb spełnia układ równań 

-rozpoznać czy dane przyporządkowanie jest funkcją 

-określić dziedzinę i zbiór wartości funkcji 

-wykonać wykres funkcji i odczytać własności 

-rozwiązywać równania i nierówności liniowe z jedną niewiadomą 

-rozwiązywać proste układy równań liniowych z dwiema niewiadomymi 

-zna i stosuje twierdzenia o kątach środkowych i wpisanych 

-potrafi sprawdzić czy trójkąt jest prostokątny 

-rozwiązuje układy rówań metodą podstawiania i przeciwnych współczynników 

-graficznie rozwiązuje układy równań liniowych z dwiema niewiadomymi 

-konstruuje wielokąty podobne 

-znając współczynniki kierunkowe prostych potrafi podać interpretację geometryczną rozwiązań 

- określa styczność dwóch okręgów 

 

Bardzo dobry 
to co dotyczy oceny dobrej i ponadto potrafi 

-odczytywać z diagramów i wykresów zależności funkcyjne w przyrodzie i w życiu 

codziennym 

-określić monotoniczność funkcji 

-zaznaczyć na osi liczbowej zbiór rozwiązań nierówności i zapisać go za pomocą przedziału 

liczbowego 

-rozwiązać układ równań metodą: podstawiania, przeciwnych współczynników, graficzną i 

metodą przeciwnych współczynników 

-uzasadnić własności funkcji 

-wyznaczyć równanie prostej przechodzącej przez dany punkt i równoległej do danej prostej 

-wyznaczyć równanie prostej przechodzącej przez dwa dane punkty 

-rozwiązać problem teoretyczny lub praktyczny układając i rozwiązując równanie lub 

nierówność lub układ równań liniowych 

-biegle stosować poznane wiadomości i stosować je w sytuacjach nietypowych 

 

Celujący 
to co dotyczy oceny bardzo dobrej i ponadto 

biegle stosować poznane wiadomości w nietypowych sytuacjach 

 

Klasa III 

 
Dopuszczający  
uczeń potrafi 

-określić położenie prostych i odcinka na płaszczyźnie 

-rozpoznać figury wypukłe i wklęsłe, rodzaje kątów, rodzaje trójkątów ze względu na boki i 



kąty, odcinki proporcjonalne 

-wskazać pary trójkątów przystających i pary trójkątów podobnych 

-określić sinus, cosinus, tangens i cotangens kąta ostrego w trójkącie prostokątnym 

-odróżniać okrąg od koła 

-wskazać w okręgu (kole) promień, cięciwę i średnicę, kąty wpisane i środkowe 

-klasyfikować czworokąty 

-odróżniać czy dany wielokąt jest wpisany czy opisany na okręgu 

-obliczyć długość odcinka mając współrzędne jego końców 

-narysować symetralną odcinka, dwusieczną kąta, stosować jej własności 

-oblicza kąty w wielokątach 

-obliczać długości boków w trójkącie prostokątnym 

-obliczyć wartości funkcji trygonometrycznych kąta ostrego w trójkącie prostokątnym 

-obliczać pola i obwody trójkątów i czworokątów 

-konstrukcyjnie wpisać i opisać okrąg na trójkącie i czworokącie 

-sprawdzić czy trójkąt jest prostokątny 

-uzasadnić przystawanie lub podobieństwo trójkątów stosując odpowiednie cechy 

-sprawdzić równoległość prostych (odcinków) 

-stosować twierdzenia o kątach w okręgu do obliczania miar kątów 

-obliczać pola i obwód koła oraz jego wycinków 

-rozwiązuje równanie kwadratowe 

-rozpoznać graniastosłupy proste i graniastosłupy prawidłowe w tym również sześcian i 

prostopadłościan 

-wskazać wierzchołki, krawędzie, ściany, przekątne, wysokości i kąty graniastosłupa 

-rozpoznać ostrosłup wśród innych brył i zaprezentować opis ostrosłupa 

-rozpoznać ostrosłupy proste i ostrosłupy prawidłowe, w tym również czworościan foremny 

-wskazać wierzchołki, krawędzie, ściany, wysokości i kąty ostrosłupa 

-rozpoznać walec, stożek i kulę wśród innych brył i zaprezentować opis każdej z nich 

 

Dostateczny 

to co na ocenę dopuszczającą i ponadto uczeń potrafi 

-stosować twierdzenie Pitagorasa do rozwiązywania problemów praktycznych 

-rozwiązywać zadania stosując cechy przystawania i podobieństwa 

-zastosować twierdzenie Talesa do rozwiązania problemu teoretycznego i praktycznego 

-zastosować funkcje trygonometryczne do rozwiązywania zadań praktycznych 

-stosować poznane wzory i własności trójkątów i czworokątów do rozwiązywania problemów 

-rysuje wykres funkcji kwadratowej 

-rozwiązuje równanie kwadratowe zupełne i niezupełne. 

-potrafi znaleźć wzór funkcji kwadratowej i postaci ogólnej, iloczynowej i kanonicznej 

-znajduje wierzchołek paraboli 



-stosuje równania kwadratowe i zadań z treścią 

-określa stopień wielomianu 

-znajduje sumę i iloczyn wielomianów 

-rozwiązać proste równania i nierówności stopnia trzeciego stosując różne metody rozkładu 

wielomianów na czynniki 

-wskazać kąt dwuścienny 

-wyznaczyć kąt liniowy kąta dwuściennego 

-rozpoznać graniastosłup wśród różnych brył i zaprezentować opis graniastosłupa 

-rozpoznać graniastosłupy proste i graniastosłupy prawidłowe w tym również sześcian i 

prostopadłościan 

-rysuje siatki graniastosłupów i ostrosłupów 

-wskazać wierzchołki, krawędzie, ściany, przekątne, wysokości i kąty graniastosłupa 

-rozpoznać ostrosłup wśród innych brył i zaprezentować opis ostrosłupa 

-oblicz pole i objętość walca, stożka i kuli 

 

Dobry 
posiada wiadomości i umiejętności na ocenę dostateczną i ponadto  

-narysować plan obiektu w żądanej skali 

-przedstawić dane diagramem, wykresem lub tabelą 

-rozwiązuje trójkąty prostokątne 

-potrafi znaleźć brakujący bok z wykorzystaniem definicji funkcji trygonometrycznych 

-rozłożyć trójmian kwadratowy na czynniki liniowe 

-odczytać z wykresu funkcji kwadratowej jej własności 

-rozłożyć trójmian kwadratowy na czynniki liniowe 

-odczytać z wykresu funkcji kwadratowej jej własności 

-na podstawie wartości wyróżnika określić liczbę pierwiastków równania kwadratowego 

-na podstawie wartości wyróżnika określić liczbę pierwiastków równania kwadratowego 

-wykonać dzielenie z resztą wielomianu przez wielomian 

-wykonać dzielenie z resztą wielomianu przez wielomian 

-obliczyć pole powierzchni i objętość graniastosłupa 

-obliczyć pole powierzchni i objętość ostrosłupa 

-obliczyć pole powierzchni i objętość walca, stożka i kuli 

 

Bardzo dobry  
 to co na ocenę dobry z ponadto uczeń potrafi 

-zbierać i uporządkować dane statystyczne 

-zaproponować rozwiązanie zadania tekstowego o nietypowym problemie 

--zastosować funkcję kwadratową do opisu zależności i rozwiązywania problemów z życia 

codziennego 

-zastosować wzory Vietea w prostych przypadkach 



-rozwiązać problem teoretyczny lub praktyczny za pomocą równania kwadratowego 

-rozwiązać problem teoretyczny lub praktyczny za pomocą nierówności kwadratowej 

-zastosować wiadomości dotyczące graniastosłupów do rozwiązywania problemów z życia 

codziennego 

- sprawdzić czy dane liczba jest pierwiastkiem wielomianu, stosować twierdzenie 

-zastosować wiadomości dotyczące ostrosłupów do rozwiązywania problemów z życia 

codziennego 

-zastosować wiadomości dotyczące brył obrotowych do rozwiązywania problemów z życia 

codziennego 

 

Celujący 
to co dotyczy oceny bardzo dobrej i ponadto 

biegle stosować poznane wiadomości w nietypowych sytuacjach 


