
Matematyka. Solidnie od podstaw 

Wymagania na poszczególne oceny 

KLASA 4 

ZAKRES ROZSZERZONY 

Przyjmujemy, że uczeń spełnia wymagania na ocenę wyższą, jeśli spełnia jednocześnie wymagania na ocenę niższą oraz dodatkowe 

wymagania. Proponujemy zatem: 

Wymagania na ocenę dopuszczającą. 

Wymagania na ocenę dostateczną zawierają wymagania na ocenę dopuszczającą. 

Wymagania na ocenę dobrą zawierają wymagania na ocenę dostateczną I dopuszczającą 

Wymagania na ocenę bardzo dobrą zawierają wymagania na ocenę dobrą, dostateczną i dopuszczającą 

Wymagania na ocenę celującą zawierają wymagania na oceną bardzo dobrą, dobrą, dostateczną i dopuszczającą 

 

 

Uczeń powinien otrzymać ocenę: 

dopuszczającą  

jeżeli opanował wiedzę i zdobył umiejętności stanowiące K. 

dostateczną  

jeżeli opanował wiedzę i zdobył umiejętności stanowiące K, P. 

dobrą  

jeżeli opanował wiedzę i zdobył umiejętności stanowiące K, P, R 

bardzo dobrą  

jeżeli opanował wiedzę i zdobył umiejętności stanowiące K, P, R, D. 

celującą  

jeżeli opanował wiedzę i zdobył umiejętności zawarte w K, P, R, D, W. 

 

 

 

 

  



 

I. UŁAMKI ALGEBRAICZNE. RÓWNANIA WYMIERNE 

1. Wielomiany- zastosowanie do zadań 

2. Wielomiany- zadania z parametrem. 

3. Działania na ułamkach algebraicznych 

4. Równania wymierne 

5 Zadania tekstowe prowadzące do równań wymiernych 

6. Nierówności wymierne 

 
 
 
 

Uczeń: 

 
 
 

PODSTAWOWE 

K  P 

Rozwiązuje podstawowe równania i nierówności wielomianowe 
Stosuje wiadomości o wielomianach do podstawowych zadań 
z jednym parametrem 

Stosuje wiadomości o wielomianach do podstawowych zadań 
tekstowych 

potrafi rozwiązywać proste zadania na dowodzenie z 
zastosowaniem ułamków algebraicznych 

potrafi wyznaczyć dziedzinę ułamka algebraicznego 
potrafi rozwiązywać zadania tekstowe prowadzące do 
prostych równań wymiernych 

potrafi podać przykład ułamka algebraicznego o zadanej 
dziedzinie 

rozwiązuje zadania z zastosowaniem proporcjonalności 
odwrotnej 

potrafi wykonywać działania łączne na ułamkach algebraicznych 
rozwiązuje proste zadania z parametrem dotyczące funkcji 
wymiernych 

potrafi wykonywać działania łączne na ułamkach algebraicznych 
potrafi rozwiązywać proste zadania z parametrem dotyczące 
funkcji homograficznej 

potrafi rozwiązywać  równania wymierne  

potrafi rozwiązywać proste nierówności wymierne  

 

 

DOPEŁNIAJĄCE 

R D 

Stosuje wiadomości o wielomianach do bardziej rozbudowanych 
zadań tekstowych oraz z jednym parametrem 

stosuje wiadomości o wielomianach do bardziej rozbudowanych 
zadań tekstowych oraz z więcej niż jednym parametrem 

potrafi sprawnie wykonywać działania łączne na ułamkach 
algebraicznych 

potrafi rozwiązywać zadania na dowodzenie z zastosowaniem 
ułamków algebraicznych (w tym zadania dotyczące związków 
pomiędzy średnimi: arytmetyczną, geometryczną, średnią 
kwadratową) 

potrafi rozwiązywać równania i nierówności wymierne 
potrafi rozwiązywać równania i nierówności wymierne z wartością 
bezwzględną 

potrafi rozwiązywać zadania dotyczące własności funkcji 
wymiernej (w tym z parametrem) 

potrafi rozwiązywać układy równań i nierówności wymiernych 
(także z wartością bezwzględną) 

 
potrafi rozwiązywać równania i nierówności wymierne z 
parametrem 



potrafi przeprowadzić dyskusję liczby rozwiązań równania 
wymiernego z wartością bezwzględną i parametrem, na 
podstawie wykresu funkcji homograficznej, we wzorze której 
występuje wartość bezwzględna 

potrafi rozwiązywać układy równań i nierówności wymiernych 

potrafi rozwiązywać zadania tekstowe prowadzące do równań i 
nierówności wymiernych 

 

  

 

WYKRACZAJĄCE 

W 

potrafi przeprowadzić dyskusję liczby rozwiązań równania i nierówności wielomianowej  z parametrami. 

potrafi przeprowadzić dyskusję liczby rozwiązań równania wymiernego z parametrem 

potrafi rozwiązywać zadania o podwyższonym stopniu trudności dotyczące funkcji wymiernych wymagające zastosowania 
niekonwencjonalnych metod 

  

 

II. CIĄGI LICZBOWE 

1. Granica ciągu liczbowego 

2. Obliczanie granic ciągów zbieżnych 

3. Ciągi rozbieżne do nieskończoności  

4. Szereg geometryczny 

 
 

Uczeń: 

 

PODSTAWOWE 

K  P 

rozumie intuicyjnie pojęcie granicy ciągu liczbowego zbieżnego; 
potrafi zbadać warunek na istnienie sumy szeregu 
geometrycznego (proste przykłady) 

zna i potrafi stosować twierdzenie o działaniach 
arytmetycznych na granicach ciągów zbieżnych; 

potrafi obliczać sumę szeregu geometrycznego (zamiana ułamka 
okresowego na ułamek zwykły, proste równania i nierówności 
wymierne, proste zadania geometryczne); 

potrafi obliczyć granicę ciągu liczbowego (proste przykłady); wyznacza początkowe wyrazy ciągu określone rekurencyjnie 

potrafi odróżnić ciąg geometryczny od szeregu 
geometrycznego; 

wyznacza wzór rekurencyjny ciągu, mając dany wzór ogólny 

zna warunek na zbieżność szeregu geometrycznego i wzór na 
sumę szeregu;  

oblicza granice ciągów, korzystając z twierdzenia o granicach: 
sumy, różnicy, iloczynu i ilorazu ciągów zbieżnych 

sprawdza, czy dany szereg geometryczny jest zbieżny oblicza sumę szeregu geometrycznego zbieżnego 

 

DOPEŁNIAJĄCE 

R D 

oblicza granice niewłaściwe ciągów, korzystając z twierdzenia o 
własnościach granic ciągów rozbieżnych 

potrafi obliczać granice różnych ciągów zbieżnych; 

zna definicję i rozumie pojęcie granicy ciągu liczbowego potrafi obliczać granice niewłaściwe różnych ciągów rozbieżnych 



DOPEŁNIAJĄCE 

R D 

zbieżnego do nieskończoności; 

zna i potrafi stosować twierdzenia dotyczące własności ciągów 
zbieżnych 

zna, rozumie i potrafi zastosować twierdzenie o trzech ciągach 
do obliczenia granicy danego ciągu 

stosuje wzór na sumę szeregu geometrycznego do 
rozwiązywania zadań, również osadzonych w kontekście 
praktycznym 

potrafi rozwiązywać różne zadania z zastosowaniem wiadomości 
o szeregu geometrycznym zbieżnym. 

 

WYKRACZAJĄCE 

W 

potrafi rozwiązywać zadania na dowodzenie, w których jest mowa o ciągach 

 

 

 

 

 

III. ELEMENTY ANALIZY MATEMATYCZNEJ 

1 Granica funkcji w punkcie 

2 Obliczanie granicy funkcji w punkcie 

3 Granice jednostronne funkcji w punkcie 

4 Granica funkcji w nieskończoności 

5 Granica niewłaściwa funkcji 

6 Ciągłość funkcji w punkcie 

7 Ciągłość funkcji w zbiorze 

8 Asymptoty wykresu funkcji 

9 Pochodna funkcji w punkcie 

10 Funkcja pochodna 

11 Funkcja złożona. Pochodna funkcji złożonej 

12 Styczna do wykresu funkcji 

13 Pochodna funkcji a monotoniczność funkcji 

14 Ekstrema lokalne funkcji 

15 Największa i najmniejsza wartość funkcji w przedziale 

16 Zadania optymalizacyjne 

 

 

 

 

 

 



Uczeń: 

 

PODSTAWOWE 

K  P 

uzasadnia, że funkcja nie ma granicy w punkcie, również na 
podstawie jej wykresu 

uzasadnia, korzystając z definicji, że dana liczba jest granicą 
funkcji w punkcie 

zna i rozumie pojęcie granicy funkcji w punkcie     
oblicza granice funkcji w punkcie, korzystając z twierdzenia o 
granicach: sumy, różnicy, iloczynu i ilorazu funkcji, które mają 
granice w tym punkcie 

oblicza granice funkcji w punkcie oblicza granice jednostronne funkcji w punkcie 

zna twierdzenia dotyczące obliczania granic w punkcie 
stosuje twierdzenie o związku między wartościami granic 
jednostronnych w punkcie a granicą funkcji w punkcie  

oblicza granice funkcji w nieskończoności sprawdza ciągłość funkcji w punkcie 

oblicza granice niewłaściwe jednostronne funkcji w punkcie sprawdza ciągłość funkcji 

oblicza granice niewłaściwe funkcji w punkcie wyznacza równania asymptot ukośnych wykresu funkcji 

wyznacza równania asymptot pionowych wykresu funkcji 
stosuje twierdzenia o przyjmowaniu wartości pośrednich 
do uzasadniania istnienia rozwiązania równania 

wyznacza równania asymptot poziomych wykresu funkcji 
potrafi zbadać, czy dana funkcja jest różniczkowalna w danym 
punkcie (zbiorze) 

zna i rozumie pojęcie funkcji ciągłej w punkcie  potrafi wyznaczyć równanie stycznej do wykresu danej funkcji 

korzystając z definicji, oblicza pochodną funkcji w punkcie potrafi zbadać monotoniczność funkcji za pomocą pochodnej 

zna pojęcie ilorazu różnicowego funkcji potrafi wyznaczyć ekstrema funkcji wymiernej 

zna i rozumie pojęcie pochodnej funkcji w punkcie 
potrafi wyznaczyć najmniejszą oraz największą wartość danej 
funkcji wymiernej w przedziale domkniętym 

potrafi sprawnie wyznaczać pochodne funkcji wymiernych na 
podstawie poznanych wzorów 

potrafi zbadać przebieg zmienności danej funkcji wymiernej i 
naszkicować jej wykres 

 zna i rozumie warunek konieczny istnienia ekstremum funkcji 
różniczkowalnej 

potrafi stosować rachunek pochodnych do rozwiązywania 
prostych zadań optymalizacyjnych 

 

DOPEŁNIAJĄCE 

R D 

potrafi wyznaczyć przedziały monotoniczności oraz ekstrema 
funkcji, w której wzorze występuje wartość bezwzględna 

potrafi rozwiązywać zadania z parametrem dotyczące 
różniczkowalności funkcji 

potrafi stosować rachunek pochodnych w rozwiązywaniu zadań 
optymalizacyjnych 

potrafi zastosować wiadomości o stycznej do wykresu funkcji w 
rozwiązywaniu różnych zadań 

wyznacza punkt wykresu funkcji, w którym styczna do niego 
spełnia podane warunki 

potrafi stosować rachunek pochodnych do analizy zjawisk 

wyznacza wartości parametrów tak, aby funkcja była 
monotoniczna 

potrafi wyprowadzić wzory na pochodne funkcji 

wyznacza wartości parametrów tak, aby funkcja miała 
ekstremum w danym punkcie 

rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności 

 

WYKRACZAJĄCE 

W 

rozwiązuje zadania nietypowe stosując analizę matematyczną; 

 



 

IV GEOMETRIA PŁASKA – CZWOROKĄTY 

1. Okrąg opisany na czworokącie 

2. Okrąg wpisany w czworokąt 

3. Okrąg opisany na czworokącie, okrąg wpisany w czworokąt – zadania na dowodzenie 

 
 

Uczeń: 

 

PODSTAWOWE 

K  P 

rozumie, co to znaczy, że czworokąt jest wpisany w okrąg, 
czworokąt jest opisany na okręgu; 

korzysta z wcześniej zdobytej wiedzy do rozwiązywania zadań 
dotyczących czworokątów (trygonometria, twierdzenie Talesa, 
twierdzenie Pitagorasa, własności trójkątów itp.) 

zna warunki, jakie musi spełniać czworokąt, aby można było 
okrąg wpisać w czworokąt oraz aby można było okrąg opisać na 
czworokącie; potrafi zastosować te warunki w rozwiązywaniu 
prostych zadań; 

potrafi rozwiązywać proste zadania dotyczące trapezów 
wpisanych w okrąg i opisanych na okręgu, w tym również z 
wykorzystaniem wcześniej poznanych własności trapezu; 

potrafi wymienić nazwy czworokątów, w które można wpisać, i 
nazwy czworokątów, na których można opisać okrąg; 

umie na podstawie własności czworokąta podanych w zadaniu 
wywnioskować, jaki to jest czworokąt; 

 
 
 

DOPEŁNIAJĄCE 

R D 

potrafi rozwiązywać zadania o średnim stopniu trudności 
dotyczące czworokątów, w tym trapezów i równoległoboków; 

korzysta z wcześniej poznanych twierdzeń (np. twierdzenia 
sinusów i twierdzenia cosinusów) do rozwiązywania zadań 
dotyczących czworokątów. 

potrafi stosować twierdzenia o okręgu wpisanym w czworokąt i 
okręgu opisanym na czworokącie, w rozwiązywaniu złożonych 
zadań o średnim stopniu trudności; 

korzysta z wcześniej poznanych twierdzeń (np. twierdzenia 
sinusów i twierdzenia cosinusów) do dowodzenia zadań 
dotyczących czworokątów. 

potrafi zastosować twierdzenia o okręgu wpisanym w czworokąt i 
okręgu opisanym na czworokącie do rozwiązania zadań o średnim 
stopniu trudności dotyczących trapezów wpisanych w okrąg i 
opisanych na okręgu; 

 

 

 

 

  



WYKRACZAJĄCE 

W 

potrafi rozwiązywać zadania o podwyższonym stopniu trudności lub wymagające niekonwencjonalnych pomysłów 
i metod rozwiązywania. 

potrafi rozwiązywać nietypowe zadania geometryczne o podwyższonym stopniu trudności z wykorzystaniem wzorów 
na pola figur i innych twierdzeń. 

 

 

V. KOMBINATORYKA. DWUMIAN NEWTONA. TRÓJKĄT PASCALA 

 

1. Kombinatoryka – permutacje, wariacje, kombinacje 

 

 

Uczeń: 

 

PODSTAWOWE 

K  P 

zna regułę dodawania oraz regułę mnożenia; 
wykorzystuje podstawowe pojęcia kombinatoryki do 
rozwiązywania zadań 

stosuje regułę mnożenia do wyznaczenia liczby wyników 
doświadczenia spełniających dany warunek  

umie rozwiązywać zadania kombinatoryczne o średnim stopniu 
trudności 

przedstawia drzewo ilustrujące zbiór wyników danego 
doświadczenia 

 

stosuje regułę dodawania do wyznaczenia liczby wyników 
doświadczenia spełniających dany warunek 

 

 

 

 

DOPEŁNIAJĄCE 

R D 

oblicza liczbę możliwych sytuacji, spełniających określone 
kryteria, z wykorzystaniem reguły mnożenia i dodawania (także 
łącznie) 

oblicza liczbę możliwych sytuacji, spełniających określone 
kryteria, z wykorzystaniem reguły mnożenia i dodawania (także 
łącznie) oraz wzorów na liczbę: permutacji, kombinacji i wariacji 
w przypadkach wymagających rozważenia złożonego modelu 
zliczania elementów 

 prowadzi dowody z wykorzystaniem pojęć kombinatoryki 

   

 

 

WYKRACZAJĄCE 

W 

potrafi rozwiązywać nietypowe zadania dotyczące kombinatoryki  

 


