
Wymagania edukacyjne, kryteria oceniania oraz sposoby sprawdzania 
osiągnięć edukacyjnych uczniów

Matematyka- klasa I  liceum sztuk plastycznych
Poziom podstawowy

Wymagania ogólne podstawy programowej

I. Sprawność rachunkowa.
Wykonywanie obliczeń na liczbach rzeczywistych, także przy użyciu kalkulatora, stosowanie praw działań 
matematycznych przy przekształcaniu wyrażeń algebraicznych oraz wykorzystywanie tych umiejętności przy 
rozwiązywaniu problemów w kontekstach rzeczywistych i teoretycznych.
II. Wykorzystanie i tworzenie informacji.
1. Interpretowanie i operowanie informacjami przedstawionymi w tekście, zarówno matematycznym, jak            
i popularnonaukowym, a także w formie wykresów, diagramów, tabel.
2. Używanie języka matematycznego do tworzenia tekstów matematycznych, w tym do opisu prowadzonych 
rozumowań i uzasadniania wniosków, a także do przedstawiania danych.
III. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji.
1. Stosowanie obiektów matematycznych i operowanie nimi, interpretowanie pojęć matematycznych.
2. Dobieranie i tworzenie modeli matematycznych przy rozwiązywaniu problemów praktycznych                        
i teoretycznych.
3. Tworzenie pomocniczych obiektów matematycznych na podstawie istniejących, w celu przeprowadzenia 
argumentacji lub rozwiązania problemu.
4. Wskazywanie konieczności lub możliwości modyfikacji modelu matematycznego w przypadkach 
wymagających specjalnych zastrzeżeń, dodatkowych założeń, rozważenia szczególnych uwarunkowań.
IV. Rozumowanie i argumentacja.
1. Przeprowadzanie rozumowań, także kilkuetapowych, podawanie argumentów uzasadniających poprawność 
rozumowania, odróżnianie dowodu od przykładu.
2. Dostrzeganie regularności, podobieństw oraz analogii, formułowanie wniosków na ich podstawie                     
i uzasadnianie ich poprawności.
3. Dobieranie argumentów do uzasadnienia poprawności rozwiązywania problemów, tworzenie ciągu 
argumentów, gwarantujących poprawność rozwiązania i skuteczność w poszukiwaniu rozwiązań zagadnienia.
4. Stosowanie i tworzenie strategii przy rozwiązywaniu zadań, również w sytuacjach nietypowych. 

Wymagania szczegółowe podstawy programowej

Uczeń:
 wykonuje działania (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, potęgowanie, pierwiastkowanie, 

logarytmowanie) w zbiorze liczb rzeczywistych; 
 przeprowadza proste dowody dotyczące podzielności liczb całkowitych i reszt z dzielenia nie trudniejsze 

niż: 
a) dowód podzielności przez 24 iloczynu czterech kolejnych liczb naturalnych, 
b) dowód własności: jeśli liczba przy dzieleniu przez 5 daje resztę 3, to jej trzecia potęga przy     
    dzieleniu przez 5 daje resztę 2; 

 stosuje własności pierwiastków dowolnego stopnia, w tym pierwiastków stopnia nieparzystego z liczb 
ujemnych; 

 stosuje związek pierwiastkowania z potęgowaniem oraz prawa działań na potęgach i pierwiastkach; 
 stosuje własności monotoniczności potęgowania, w szczególności własności: jeśli x <y  oraz a > 1 , to 

ax<ay , zaś gdy x <y  oraz 0<a < 1 , to ax>ay ; 
 posługuje się pojęciem przedziału liczbowego, zaznacza przedziały na osi liczbowej; 
 stosuje interpretację geometryczną i algebraiczną wartości bezwzględnej, 
 wykorzystuje własności potęgowania i pierwiastkowania w sytuacjach praktycznych, w tym do obliczania 

procentów składanych, zysków z lokat i kosztów kredytów; 
 stosuje związek logarytmowania z potęgowaniem, posługuje się wzorami na logarytm iloczynu, logarytm 

ilorazu i logarytm potęgi. 
 stosuje wzory skróconego mnożenia na: (a+b)2, (a-b)2, a2-b2;
 dodaje, odejmuje i mnoży wielomiany jednej i wielu zmiennych; 
 wyłącza poza nawias jednomian z sumy algebraicznej; 
 przekształca równania i nierówności w sposób równoważny; 
 interpretuje równania i nierówności sprzeczne oraz tożsamościowe; 
 rozwiązuje nierówności liniowe z jedną niewiadomą; 
 rozwiązuje układy równań liniowych z dwiema niewiadomymi, podaje interpretację geometryczną układów 

oznaczonych, nieoznaczonych i sprzecznych; 
 stosuje układy równań do rozwiązywania zadań tekstowych; 



 określa funkcje jako jednoznaczne przyporządkowanie za pomocą opisu słownego, tabeli, wykresu, wzoru 
(także różnymi wzorami na różnych przedziałach); 

 oblicza wartość funkcji zadanej wzorem algebraicznym; 
 odczytuje i interpretuje wartości funkcji określonych za pomocą tabel, wykresów, wzorów itp., również       

w sytuacjach wielokrotnego użycia tego samego źródła informacji lub kilku źródeł jednocześnie; 
 odczytuje z wykresu funkcji: dziedzinę, zbiór wartości, miejsca zerowe, przedziały monotoniczności, 

przedziały, w których funkcja przyjmuje wartości większe (nie mniejsze) lub mniejsze (nie większe) od 
danej liczby, największe i najmniejsze wartości funkcji (o ile istnieją) w danym przedziale domkniętym oraz
argumenty, dla których wartości największe i najmniejsze są przez funkcję przyjmowane; 

 interpretuje współczynniki występujące we wzorze funkcji liniowej; 
 wyznacza wzór funkcji liniowej na podstawie informacji o jej wykresie lub o jej własnościach.

Treści przewidziane w programie nauczania

1. Zbiory liczbowe. Liczby rzeczywiste
Zbiory liczbowe. Oś liczbowa. Prawa działań w zbiorze liczb rzeczywistych. Przedziały. Zbiór liczb naturalnych
i  zbiór  liczb  całkowitych.  Równania  z  jedna  niewiadoma.  Rozwiązywanie  równań  metodą  równań
równoważnych.  Nierówności  z  jedna  niewiadomą.  Rozwiązywanie  nierówności  metoda  nierówności
równoważnych. Procenty. Punkty procentowe. Przybliżenia, błąd bezwzględny i błąd względny, szacowanie.

2. Wyrażenia algebraiczne
Potęga  o  wykładniku  naturalnym.  Pierwiastek  arytmetyczny.  Pierwiastek  stopnia  nieparzystego  
z liczby ujemnej.  Działania  na wyrażeniach  algebraicznych.  Wzory skróconego mnożenia stopnia 2.  Potęga
o wykładniku całkowitym ujemnym. Potęga o wykładniku wymiernym.  Potęga o wykładniku rzeczywistym.
Logarytm.  Zastosowanie  logarytmu.  Zdanie.  Zaprzeczenie  zdania.  Zdanie  złożone.  Zaprzeczenia  zdań
złożonych. Definicja. Twierdzenie. Dowód twierdzenia. Przekształcanie wzorów. Średnie.

3. Funkcja i jej własności
Pojęcie funkcji. Funkcja liczbowa. Sposoby opisywania funkcji. Wykres funkcji. Dziedzina funkcji liczbowej.
Zbiór  wartości  funkcji  liczbowej.  Najmniejsza  i  największa  wartość  funkcji.  Miejsce  zerowe  funkcji.
Monotoniczność funkcji. Funkcje różnowartościowe. Odczytywanie własności funkcji na podstawie jej wykresu.
Zastosowanie  wiadomości  o  funkcjach  do  opisywania,  interpretowania  
i przetwarzania informacji wyrażonych w postaci funkcji

4. Funkcja liniowa
Proporcjonalność prosta. Funkcja liniowa. Wykres i miejsce zerowe funkcji liniowej. Znaczenie współczynnika
kierunkowego we wzorze funkcji liniowej. Zastosowanie własności funkcji liniowej w zadaniach praktycznych.

5. Układy równań liniowych z dwiema niewiadomymi
Równanie  pierwszego  stopnia  z  dwiema  niewiadomymi.  Układy  równań  pierwszego  stopnia  z  dwiema
niewiadomymi.  Graficzne  rozwiązywanie  układów  równań.  Rozwiązywanie  układów  równań  pierwszego
stopnia z dwiema niewiadomymi metodą podstawiania.  Rozwiązywanie układów równań pierwszego stopnia
z  dwiema  niewiadomymi  metodą  przeciwnych  współczynników.  Zastosowanie  układów  równań  do
rozwiązywania zadań.

6. Podstawowe własności wybranych funkcji
Funkcja kwadratowa. Proporcjonalność odwrotna. Funkcja wykładnicza. Funkcja logarytmiczna.

Kryteria oceniania śródrocznego i rocznego z matematyki

Ocenę  celującą  otrzymuje  uczeń,  który  w  pełni  opanował  wiadomości   i   umiejętności  uwzględnione  w
podstawie  nauczania i  programie  nauczania oraz  jego  wiedza  wykracza  poza  obowiązujący  program
nauczania:
 twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania,
 pomysłowo i oryginalnie rozwiązuje nietypowe zadania,
 osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach matematycznych.
Ocenę  bardzo  dobrą otrzymuje  uczeń,  który  opanował  wiedzę  przewidzianą  programem nauczania oraz
potrafi:
 sprawnie rachować,
 samodzielnie rozwiązywać wszystkie zadania,



 wykazać się znajomością definicji i twierdzeń oraz umiejętnością ich zastosowania w zadaniach,
 posługiwać się poprawnym językiem matematycznym,
 przeprowadzać inne niż poznane na lekcjach rozumowania dedukcyjne.
Ocenę  dobrą otrzymuje  uczeń,  który  opanował  wiadomości  i  umiejętności  przewidziane  podstawą
programową oraz wybrane elementy programu nauczania, a także potrafi:
 samodzielnie rozwiązywać typowe zadania,
 wykazać się znajomością i rozumieniem poznanych pojęć, twierdzeń i algorytmów,
 posługiwać się językiem matematycznym, który może zawierać jedynie pojedyncze  błędy i potknięcia,
 sprawnie rachować,
 przeprowadzać proste rozumowania dedukcyjne.
Ocenę  dostateczną  otrzymuje  uczeń,  który  opanował  wiadomości  i  umiejętności  przewidziane  podstawą
programową, co pozwala mu na:
 wykazanie się znajomością i rozumieniem poznanych pojęć  i algorytmów,
 stosowanie poznanych wzorów  i twierdzeń w rozwiązywaniu typowych ćwiczeń i zadań,
 wykonywanie prostych obliczeń i przekształceń matematycznych.
Ocenę  dopuszczającą  otrzymuje  uczeń,  który opanował  wiadomości  i  umiejętności  przewidziane  podstawą
programową w takim zakresie, że potrafi:
 wykonać ćwiczenia i zadania o niewielkim stopniu trudności,
 wykazać  się  znajomością  i  rozumieniem prostych  pojęć  matematycznych  oraz  algorytmów, w zakresie

przerabianego materiału (działu matematyki),
 operować  prostymi  obiektami  abstrakcyjnymi  (liczbami,  zbiorami,  zmiennymi,  zbudowanymi  z  nich

wyrażeniami).
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie sprostał wymaganiom na ocenę dopuszczającą.

Kryteria oceniania bieżącego z matematyki 

ocena niedostateczna 
Otrzymuje ją uczeń, który wykazuje znaczne braki w wiedzy teoretycznej, nie potrafi rozwiązać prostych zadań 
– nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej (w danym temacie). Braki w 
wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy. 
ocena dopuszczająca 
Uczeń otrzymujący tę ocenę może mieć braki w opanowaniu podstawy programowej (w danym temacie), ale 
braki te nie uniemożliwiają dalszej edukacji. Uczeń posiada umiejętność podstawowych zastosowań definicji i 
twierdzeń. Potrafi rozwiązywać zadania o niewielkim stopniu trudności. 
ocena dostateczna 
Otrzymuje ją uczeń, który opanował podstawowe wiadomości i umiejętności (w danym temacie). Uczeń 
wykazuje znajomość i zrozumienie pojęć ujętych w podstawie programowej (w danym temacie), potrafi je 
wykorzystać do samodzielnego rozwiązywania typowych zadań. W miarę poprawnie posługuje się językiem 
matematycznym. 
ocena dobra 
Uczeń w pełni opanował wymaganą w podstawie programowej wiedzę i umiejętności (w danym temacie). 
Sprawnie posługuje się obowiązującymi wiadomościami. Wykazuje umiejętność samodzielnego rozumowania, 
znajomość definicji, twierdzeń i wzorów z odpowiednim zastosowaniem w zadaniach o średnim stopniu 
trudności. Poprawnie wypowiada się w języku matematycznym. 
ocena bardzo dobra 
Ucznia obowiązuje pełny zakres wiedzy i umiejętności przewidzianych w programie nauczania (w danym 
temacie). Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami. Wykazuje się pełną samodzielnością, 
umiejętnością dostrzegania istoty zagadnienia w danym problemie, uogólnienia. Rozwiązuje trudniejsze zadania,
potrafi wykorzystać wiedzę w nowych sytuacjach. 
ocena celująca 
Uczeń wykazuje pełną znajomość treści programowych w danym temacie (ewentualnie również znajomość 
treści wykraczających poza program). Biegle rozwiązuje zadania trudniejsze, potrafi rozwiązać zadania trudne, 
nietypowe. Ucznia charakteryzuje bystrość, ciekawy, niekonwencjonalny sposób rozumowania. 
Ocenę  celującą  może uzyskać  również  uczeń  będący  laureatem Olimpiady Matematycznej  przynajmniej  na
etapie okręgowym lub uzyskuje znaczące sukcesy w innych konkursach matematycznych.

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów: 

1. Odpowiedzi ustne (odpowiedzi z kilku ostatnich zajęć, prezentacja rozwiązania zadania, referat, dyskusja nad 
rozwiązaniem problemu w czasie lekcji). 
2. Prace pisemne: 
a) krótkie kartkówki obejmujące materiał trzech ostatnich tematów (niekoniecznie zapowiedziane), 
b) zapowiedziane klasówki oraz zadania klasowe obejmujące większą część materiału (np. zrealizowany dział), 
pisane przez całą lekcję,  



d) badanie wyników semestralnej lub całorocznej pracy, 
e) powtórki przygotowujące do egzaminu maturalnego, 
f) próbna matura. 
3. Zadania domowe. 
4. Praca w grupach itp. 

Uczeń uzyskuje ocenę pozytywną z pracy pisemnej gdy wykona poprawnie około 0,4 zadań, wykonując około 
połowę otrzymuje ocenę dostateczną. Aby otrzymać ocenę dobrą powinien poprawnie wykonać około 0,7 zadań.
Natomiast na ocenę bardzo dobrą powinien wykonać około 0,9 poleceń. Stopień celujący uzyskuje uczeń, który 
spełnił wymagania na stopień bardzo dobry i ponadto rozwiązał zadanie dodatkowe o podwyższonym stopniu 
trudności lub przedstawił niekonwencjonalny, wartościowy sposób rozwiązania obowiązujących zadań. 

Przy ustalaniu oceny śródrocznej lub rocznej  pod uwagę bierze się przede wszystkim oceny z klasówek i zadań 
klasowych, następnie odpowiedzi ustne i kartkówki, a w trzeciej kolejności pozostałe.

Forma przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych, egzaminów 
weryfikujących ocenę 

Ucznia obowiązuje rozwiązanie 
 pisemnego testu trwającego  60 minut, 

 w części ustnej – trzech zadań (poleceń); czas przygotowania – 10 min.; czas odpowiedzi – 20 min. 


