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Liczby 
naturalne

i całkowite

- co to takiego?

Pracuję z osią liczbową

Wiem co to zbiory i liczę 
ilość elementów zbiorów

Odczytuję i zapisuję liczby 
rzymskie do 3000Nazywam duże liczby

Wyznaczam wartość 
bezwzględną liczby

Rozróżniam liczby proste
i złożone

Znam zasady podzielności 
liczb przez 2,3,4,5,9,10,100

Zaokrąglam liczby 
naturalne

Rozkładam 
liczby złożone

Wskazuję 
wielokrotności 

liczb

Znajduję 
największy 

wspólny 
dzielnik liczb

Znajduję 
najmniejszą 

wspólną 
wielokrotność 

liczb
Dodaję pisemnie Odejmuję pisemnie

Mnożę pisemnie Dzielę pisemnie

Dzielę z resztą

Stosuję kolejność 
rozwiązywania działań Pracuję z kalkulatorem

Potęguję liczby
(do 2 i 3 potęgi)

Porównuję liczby
(o ile, ile razy)

Stosuję zasadę rozdzielności 
mnożenia względem 

dodawania
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Ułamki
zwykłe

i 
dziesiętne

- część 
całości

- jako zapis 
dzielenia

Ułamki 
zwykłe

- wiem jak 
wyglądają

Porównuję ułamki
(względem licznika

i mianownika)

Skracam i 
rozszerzam 

ułamki, 
znajduję 
wspólny 

mianownik
Rozumiem 

ułamki właściwe, 
niewłaściwe, liczby 
mieszane, obliczam

Dodaję i 
odejmuję 

ułamki

Mnożę 
ułamki

Dzielę ułamki

Obliczam 
część liczby

Potęguję 
ułamki

Zamieniam ułamki 
dziesiętne na zwykłe

i odwrotnie

Zaokrąglam ułamki

Dodaję i odejmuję 
ułamki

Mnożę i dzielę ułamki Obliczam 
część liczby
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Ułamki 
dziesiętne
- wiem jak 
wyglądają
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Geometria
i stereometria

- czyli figury na 
płaszczyźnie 

i w przestrzeni

Wskazuję i rysuję proste
i odcinki prostopadłe

i równoległe

Umiem mierzyć kąty, 
wiem co to wierzchołek

i ramiona kąta

Rozpoznaję kąt ostry, prosty
i rozwarty

Wiem czym jest punkt, 
prosta, półprosta, odcinek

Obliczam odległość punktu 
od prostej

Znam właściwości kątów 
wierzchołkowych

i przyległych, stosuję je

Rozpoznaję i konstruuję 
figury (trójkąt, kwadrat, 

prostokąt, romb, 
równoległobok, trapez)

Obliczam obwody figur

Stosuję twierdzenie o 
kątach w trójkącie

Obliczam pola figur

Rozpoznaję graniastosłupy
i ostrosłupy

(w tym prostopadłościan, 
sześcian,  walec, 

czworościan, stożek, kula)

Obliczam krawędzie i kąty

Obliczam pola powierzchni
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Obliczenia 
praktyczne

Układam 
zadania i łamigłówki

Posługuję się kalendarzem, 
obliczam odcinki czasu

Posługuję się zegarem, 
obliczam odcinki czasu

Odczytuję temperaturę
i robię obliczenia

Zamieniam jednostki
miar i wag

Odczytuję dane
z wykresów, tabeli, tekstów, 

tworzę własne tabele
i wykresy

Obliczam procent liczby
Rozumiem, że

100% = 1, 50% = pół, 25% = 
1/4, 10% = 0,1, 1% = 0,01

Obliczam prędkość, drogę
i czas (m/s, km/h)

Rozwiązuję równania
z jedną niewiadomą

Stosuję zapis literowy
przy rozwiązywaniu zadań 

tekstowych




