
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI 

KLASA VIII  
 

 

Wymagania edukacyjne z matematyki zostały opracowane w oparciu o następujące dokumenty:  

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 

publicznych (Dz.U. 2019 poz. 373), 

• Podstawę programową kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego, 

• WSO Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Śląskiej w Działoszynie,  

• Program nauczania ,,Matematyka z plusem” zgodny z obowiązującą podstawą programową dla II etapu edukacyjnego. 

 

Cele kształcenia – wymagania ogólne:  

 

I. Sprawność rachunkowa.  

Uczeń: 

wykonuje nieskomplikowane obliczenia w pamięci lub w działaniach trudniejszych pisemnie oraz wykorzystuje te umiejętności w sytuacjach praktycznych,  

weryfikuje i interpretuje otrzymane wyniki oraz ocenia sensowność rozwiązania. 

 

II. Wykorzystanie i tworzenie informacji.  

Uczeń: 

odczytuje i interpretuje dane przedstawione w różnej formie oraz je przetwarza, 

interpretuje i tworzy teksty o charakterze matematycznym oraz graficznie przedstawia dane, 

używa języka matematycznego do opisu rozumowania i uzyskanych wyników. 

 

III. Modelowanie matematyczne.  

Uczeń: 

używa prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych, interpretuje pojęcia matematyczne i operuje obiektami matematycznymi, 

dobiera model matematyczny do prostej sytuacji oraz buduje go w różnych kontekstach, także w kontekście praktycznym. 



IV. Rozumowanie i tworzenie strategii.  

Uczeń: 

przeprowadza proste rozumowanie, podaje argumenty uzasadniające poprawność rozumowania, rozróżnia dowód od przykładu, 

dostrzega regularność, podobieństwa oraz analogie i formułuje wnioski na ich podstawie, 

stosuje strategię wynikającą z treści zadania, tworzy strategię rozwiązania problemu, również w rozwiązaniach wieloetapowych oraz w takich, które 

wymagają umiejętności łączenia wiedzy z różnych działów matematyki. 

 

Ocenianiu podlegają:  

• wiedza i umiejętności matematyczne:   

- stopień zrozumienia pojęć matematycznych,   

- sposób prowadzenia rozumowań,   

- język matematyczny,   

- abstrakcyjność myślenia,  

- sposób ujęcia zagadnienia,   

- stosowanie wiedzy w sytuacjach praktycznych,  

• styl pracy ucznia:   

- samodzielność pracy,   

- pomysłowość i inwencja twórcza,   

- systematyczność,   

- aktywność podczas lekcji,   

- estetyka wykonania i forma prezentacji wyników pracy,   

- udział w konkursach i olimpiadach matematycznych. 

 

Zasady oceniania: 

 

1. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciel informuje uczniów i rodziców o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych.  

2. Ocena jest jawna, umotywowana na każdą prośbę ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych).  

3. Uczeń jest zobowiązany do posiadania podręcznika, zeszytów ćwiczeń (wybranego przez nauczyciela), oraz do prowadzenia zeszytu przedmiotowego.  

4. W przypadku prac pisemnych obowiązuje skala punktowa przeliczana na oceny: 



• celująca 100% + zadanie dodatkowe  

• bardzo dobra 100% - 90%,  

• dobra 89% - 75% ,  

• dostateczna 74% - 50%,  

• dopuszczająca 49% - 35%,  

• niedostateczna 34% - 0%. 

5. Dopuszcza się stosowanie przy ocenach znaków „+” oraz „-‘’.  

6. Uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru minimum 5 ocen.  

7. Ocena semestralna wynika z ocen cząstkowych. Ocena z matematyki nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.  

8. Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia:  

 posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie 

edukacyjno-terapeutycznym, o którym mowa w art. 127 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe, 

 posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia, 

 posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną 

opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii, 

 nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt. 1–3, który jest objęty pomocą psychologiczno- -pedagogiczną w szkole – na podstawie 

rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez 

nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt. 5 ustawy – Prawo oświatowe, 

9. Prace klasowe, kartkówki i odpowiedzi ustne są obowiązkowe. Praca klasowa jest zapowiedziana z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Kartkówki, 

odpowiedzi ustne nie muszą być zapowiadane.  

10.  Zakres materiału wymaganego na kartkówce to trzy ostatnie jednostki tematyczne.  

11.  Przy nieobecności jednodniowej uczeń zaległą pracę klasową, kartkówkę pisze na najbliższej lekcji matematyki. W przypadkach losowych oraz dłuższej 

usprawiedliwionej nieobecności (przynajmniej 3 dni) uczeń uzyskuje możliwość napisania zaległej pracy w terminie uzgodnionym z nauczycielem.  

12.  Uzyskane oceny z poprawianej pracy klasowej są wpisywane do dziennika obok oceny uzyskanej za pierwszym razem, jednak przy wystawianiu oceny 

semestralnej uwzględniana jest ocena wyższa.  

13.  W każdym semestrze przewidziane są przynajmniej 2 sprawdziany (testy).  

14.  Prace pisemne są oddawane w ciągu dwóch tygodni.  

15.  Uczeń nieobecny w szkole dłużej niż tydzień ma prawo nie być oceniany z matematyki przez 2 dni.  



17. Uczeń ma prawo zgłosić 3 razy w półroczu, na początku lekcji nieprzygotowanie do zajęć (z wyłączeniem zapowiedzianych prac pisemnych). Za każde 

następne nieprzygotowanie otrzymuje ocenę niedostateczną.  

18. Nieprzygotowanie do lekcji to brak gotowości do odpowiedzi ustnej lub kartkówki, brak zeszytu przedmiotowego lub zeszytu ćwiczeń oraz przyborów 

konstrukcyjnych.  

19. Za aktywność na lekcji uczeń otrzymuje punkty dodatnie „+” ( trzy plusy równoważne są ocenie bardzo dobrej).  

20. Uczeń oraz rodzice są informowani o przewidywanej ocenie na koniec roku lub semestru pisemnie, na dwa tygodnie przed śródrocznym (rocznym) 

plenarnym zebraniem Rady Pedagogicznej. 

 

Warunki uzyskania oceny rocznej wyższej niż przewidziana. 

 

Przed końcem każdego półrocza uczeń może starać się o uzyskanie oceny o stopień wyższej niż przewidywana nie później niż 10 dni przed śródrocznym 

(rocznym) plenarnym zebraniem Rady Pedagogicznej.  

Warunki: 

 uczeń podwyższa ocenę w formie pisemnej,  

• dopuszcza się tylko jedną poprawkę, 

• uczeń może podwyższyć oceną jeśli ta nie jest jednoznaczna tzn. sugerowana ocena to: 1/2, 2/3 , 3/4, 4/5.  

• uczeń uzyskuje ocenę śródroczną (roczną) o jeden stopień wyższą, jeżeli napisze sprawdzian zaliczeniowy na maksymalną ilość punktów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WYMAGANIA Z MATEMATYKI NA POSZCZEGÓLNE OCENY  

W KLASIE VIII. 

 

CELE KSZTAŁCENIA W UJĘCIU OPERACYJNYM 

WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ 

ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca 

1. LICZBY I DZIAŁANIA 

Uczeń:  

 zna zapis rzymski liczb 

 zna pojęcie dzielenia z 

resztą 

 zna cechę podzielności 

przez 2 

 zna pojęcie potęgi liczby 

 zna notację wykładniczą 

liczb 

 zna prawa działań na 

potęgach 

 oblicza pierwiastek 

drugiego stopnia z 

kwadratu liczby nieujemnej 

 podnosi do potęgi drugiej 

pierwiastek drugiego 

stopnia 

 oblicza pierwiastek 

trzeciego stopnia z 

sześcianu dowolnej liczby 

 dodaje i odejmuje 

Uczeń:  

 zapisuje   liczby i daty w systemie 

rzymskim 

 dzieli z resztą liczby 

 zna cechy podzielności liczb: 

2,3,4,9,10 

 oblicza potęgi liczb naturalnych 

 zapisuje liczby w postaci 

wykładniczej 

 stosuje prawa działań na potęgach 

liczb  

 szacuje wartości pierwiastków 

kwadratowych – podaje liczby 

większe lub mniejsze od danego 

pierwiastka kwadratowego 

 oblicza wartości pierwiastków 

drugiego stopnia, jeśli są liczbami 

wymiernymi  

 szacuje wartości pierwiastków 

sześciennych 

 mnoży i dzieli pierwiastki drugiego i 

Uczeń:  

 stosuje zapis rzymski 

liczb 

 stosuje dzielenie liczb z 

reszta 

 stosuje cechy 

podzielności liczb 

 oblicza potęgi liczb 

wymiernych 

 mnoży i dzieli liczby w 

postaci wykładniczej 

 porównuje wartość 

wyrażenia 

zawierającego 

pierwiastki kwadratowe 

z daną liczbą wymierną 

 szacuje wartości 

wyrażeń zawierających 

pierwiastki drugiego 

stopnia 

 podaje liczby wymierne 

Uczeń:  

 rozwiązuje zadania z 

zastosowaniem zapisu 

rzymskiego 

 rozwiązuje zadania 

dotyczące dzielenia z 

reszta 

 rozwiązuje zadania 

dotyczące cech 

podzielności 

 rozwiązuje zadania z 

zastosowaniem potęg 

liczb 

 rozwiązuje zadania 

dotyczące pierwiastków 

sześciennych 

 doprowadza do 

najprostszej postaci 

wyrażenia zawierające 

pierwiastki drugiego i 

trzeciego stopnia i 

Uczeń:  

 rozwiązuje zadania z 

zastosowaniem 

rzymskiego zapisu liczb o 

podwyższonym stopniu 

trudności 

 stosuje dzielenie z resztą 

w rozwiązywaniu 

trudniejszych zadań 

 rozwiązuje nietypowe 

zadania związane z 

potęgami liczb 

 rozwiązuje nietypowe 

zadania związane z 

podzielnością liczb(np. 

zadania na dowodzenie) 

 rozwiązuje zadania 

dotyczące potęg i 

pierwiastków o 

podwyższonym stopniu 

trudności 



wyrażenia zawierające te 

same pierwiastki 

trzeciego stopnia 

 wyłącza czynnik przed pierwiastek 

 włącza czynnik pod pierwiastek 

 usuwa niewymierność z 

mianownika ułamka w prostych 

przypadkach 

 porównuje pierwiastki 

   

większe lub mniejsze od 

wartości wyrażenia 

zawierającego 

pierwiastki kwadratowe 

 podnosi do potęgi 

drugiej pierwiastek 

drugiego stopnia  

 doprowadza do 

najprostszej postaci 

wyrażenia zawierające 

pierwiastki drugiego i 

trzeciego stopnia i 

oblicza ich wartość 

 stosuje własności potęg i 

pierwiastków do 

upraszczania wyrażeń 

 usuwa niewymierność z 

mianownika ułamka 

 

oblicza ich wartość w 

trudniejszych 

przypadkach 

 upraszcza wyrażenia, w 

których występują 

pierwiastki w 

trudniejszych 

przypadkach  

2. WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE I RÓWNANIA 

Uczeń: 

zna pojęcia: jednomiany 

oraz  wyrazy  podobne 

zna pojęcie równania z jedną 

niewiadomą 

rozwiązuje podstawowe 

równania 

zna pojęcie proporcji 

 

Uczeń:  

 redukuje wyrazy podobne w 

sumach algebraicznych 

 rozróżnia rodzaje równań 

 rozwiązuje równania z jedną 

niewiadomą 

 rozwiązuje proporcje i zna 

własności proporcji 

 rozróżnia wielkości wprost 

Uczeń:  

 upraszcza wyrażenia 

algebraiczne 

 rozwiązuje różne typy 

równań  

 stosuje równania w 

rozwiązywaniu zadań 

tekstowych 

 stosuje własności 

Uczeń:  

 mnoży sumy 

algebraiczne 

 rozwiązuje zadania 

tekstowe z 

zastosowaniem równań 

 rozwiązuje zadania 

tekstowe dotyczące 

wielkości wprost 

Uczeń:  

 rozwiązuje zadania o 

podwyższonym stopniu 

trudności 



proporcjonalne proporcji w 

rozwiązywaniu równań 

proporcjonalnych 

3. FIGURY GEOMETRYCZNE NA PŁASZCZYŻNIE 

Uczeń:  

 zna wzory na pola i obwody 

wielokątów 

 nazywa boki trójkąta 

prostokątnego 

 poprawnie zapisuje tezę 

twierdzenia Pitagorasa w 

konkretnych sytuacjach 

 oblicza długość jednego z 

boków trójkąta 

prostokątnego, gdy dane są 

długości pozostałych 

boków trójkąta 

 zna wzór na długość 

przekątnej kwadratu 

 zna wzór na długość 

wysokości w trójkącie 

równobocznym 

 zna wzór na pole trójkąta 

równobocznego 

 

 

Uczeń:  

 oblicza pola i obwody wielokątów 

oblicza długość przekątnej kwadratu, 

gdy dana jest długość jego boku 

 zapisuje zależności miedzy 

długościami boków w trójkącie 

kątach: 45,45,90 stopni 

 oblicza długość wysokości trójkąta 

równobocznego, gdy dana jest 

długość jego boku 

 oblicza pole trójkąta 

równobocznego, gdy dana jest 

długość jego boku 

 zapisuje zależności między 

długościami 

boków w trójkącie o kątach: 

30,60,90 stopni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń:  

 oblicza pola i obwody 

innych figur płaskich. 

 oblicza długość 

wysokości trójkąta 

równoramiennego z 

zastosowaniem 

twierdzenia Pitagorasa  

 oblicza długość boku 

kwadratu, gdy dana jest 

długość jego przekątnej 

 stosuje zależności 

między długościami 

boków w trójkącie o 

kątach: 45,45,90 stopni 

 oblicza długość boku 

trójkąta 

równobocznego, gdy 

dana jest długość jego 

wysokości 

 oblicza długość boku 

trójkąta 

równobocznego, gdy 

dane jest pole tego 

trójkąta 

 stosuje zależności 

 Uczeń:  

 stosuje własności figur 

płaskich 

 rozwiązuje zadania 

tekstowe dotyczące 

trójkątów o kątach: 

45,45,90 stopni 

 wyprowadza wzór na 

przekątną kwadratu 

 rozwiązuje zadania 

tekstowe dotyczące 

trójkątów o katach: 

30,60,90 stopni 

 wyprowadza wzór na 

wysokość trójkąta 

równobocznego oraz na 

jego pole 

 rozwiązuje zadania 

tekstowe z 

zastosowaniem 

twierdzenia Pitagorasa 

Uczeń:  

 rozwiązuje zadania o 

podwyższonym stopniu 

trudności dotyczące 

figur płaskich 

 dowodzi twierdzenie 

Pitagorasa 

 rozwiązuje zadania 

dotyczące twierdzenia 

Pitagorasa o 

podwyższonym stopniu 

trudności 



między długościami 

boków w trójkącie o 

kątach: 30.60,90 stopni 

4. ZASTOSOWANIA MATEMATYKI 

Uczeń:  

zna pojęcie procentu 

odczytuje z tabel, 

diagramów słupkowych i 

kołowych podstawowe 

informacje 

 

 

  

Uczeń:  

 oblicza procenty danej liczby 

 

odczytuje z tabel i diagramów 

informacje 

   

Uczeń:  

 oblicza liczbę na 

podstawie jej procentu 

 liczy oprocentowanie 

lokat bankowych 

 oblicza liczby po zmianie 

o dany 

procent(podwyżki, 

obniżki) 

 interpretuje informacje 

prezentowane za 

pomocą tabel, 

diagramów, wykresów 

 prezentuje dane 

statystyczne za pomocą 

diagramów słupkowych i 

kołowych oraz 

wykresów 

Uczeń:  

 rozwiązuje zadania 

dotyczące procentów w 

trudniejszych 

sytuacjach. 

Uczeń:  

 rozwiązuje zadania o 

podwyższonym stopniu 

trudności 

5. GRANIASTOSŁUPY I OSTROSŁUPY 

Uczeń:  

 zna pojęcia: graniastosłup, 

graniastosłup prosty, 

graniastosłup prawidłowy 

 rozpoznaje graniastosłupy 

 nazywa graniastosłupy 

Uczeń:  

 rysuje siatki graniastosłupów 

prostych 

 wyznacza liczbę ścian 

graniastosłupa, gdy dana jest liczba 

krawędzi lub wierzchołków i 

Uczeń:  

 oblicza pole powierzchni 

graniastosłupa z 

zastosowaniem 

własności trójkątów 

prostokątnych 

Uczeń:  

 rozwiązuje zadania z 

treścią dotyczące 

graniastosłupów  

 oblicza pole powierzchni 

graniastosłupa z 

Uczeń:  

 rozwiązuje zadania o 

podwyższonym stopniu 

trudności dotyczące 

graniastosłupów 

 rozwiązuje zadania o 



 rozpoznaje siatki 

graniastosłupów 

 rysuje graniastosłupy 

 wyznacza liczbę krawędzi, 

wierzchołków i ścian 

graniastosłupa w zależności 

od liczby boków wielokąta 

w podstawie 

 zna wzór na pole 

powierzchni graniastosłupa 

 zna wzór na objętość 

graniastosłupa 

 zna pojęcia: ostrosłup, 

ostrosłup prawidłowy 

 rozpoznaje ostrosłupy 

 rozpoznaje siatki 

ostrosłupów 

 rysuje ostrosłupy 

 wyznacza liczbę krawędzi, 

wierzchołków i  ścian 

ostrosłupa w zależności od 

liczby boków wielokąta w 

podstawie 

 wie co to jest spodek 

wysokości i gdzie się 

znajduje w zależności od 

wielokąta będącego 

podstawą tego ostrosłupa 

 zna wzór na pole 

odwrotnie  

 oblicza pole powierzchni całkowitej 

i bocznej graniastosłupa 

 zamienia jednostki objętości 

 oblicza objętość graniastosłupa 

 wyznacza wysokość graniastosłupa 

gdy dana jest jego objętość 

 rysuje siatki ostrosłupów prostych 

 wyznacza liczbę ścian ostrosłupa, 

gdy dana jest liczba krawędzi lub 

wierzchołków i odwrotnie  

 oblicza pole powierzchni ostrosłupa 

 oblicza objętość ostrosłupa 

 wyznacza wysokość ostrosłupa, gdy 

dana jego  objętość 

 wskazuje charakterystyczne kąty w 

ostrosłupach 

 

 

 

 

 oblicza objętość 

graniastosłupa z 

zastosowaniem 

własności trójkątów 

prostokątnych 

 oblicza pole powierzchni 

ostrosłupa z 

zastosowaniem 

własności trójkątów 

prostokątnych 

 oblicza objętość 

ostrosłupa z 

zastosowaniem 

własności trójkątów 

prostokątnych 

 oblicza długości 

odcinków zawartych w 

ostrosłupach 

 

zastosowaniem 

twierdzenia Pitagorasa 

w sytuacjach 

praktycznych 

 oblicza objętość 

graniastosłupa z 

zastosowaniem 

twierdzenia Pitagorasa 

w sytuacjach 

praktycznych 

 oblicza z 

wykorzystaniem 

twierdzenia Pitagorasa 

długości odcinków – np. 

krawędzi, wysokości 

ścian bocznych – w 

ostrosłupach 

 rozwiązuje zadania z 

treścią dotyczące 

ostrosłupów 

podwyższonym stopniu 

trudności dotyczące 

ostrosłupów 

 



powierzchni ostrosłupa 

 zna wzór na objętość 

ostrosłupa 

6. SYMETRIE 

Uczeń:  

 rozpoznaje punkty 

symetryczne względem 

prostej 

 rozpoznaje pary figur 

symetrycznych względem 

prostej 

 rysuje punkty symetryczne 

względem prostej 

 wskazuje osie symetrii 

figury w prostych 

przykładach 

 wyznacza współrzędne 

punktów symetrycznych 

względem osi x i y układu 

współrzędnych w prostych 

przykładach 

 rozpoznaje punkty 

symetryczne względem 

punktu 

 rozpoznaje pary figur 

symetrycznych względem 

punktu 

 rysuje punkty symetryczne 

względem punktu 

Uczeń:  

 podaje własności punktów 

symetrycznych względem prostej 

 rysuje figury symetryczne 

względem prostej 

 rozpoznaje figury 

osiowosymetryczne 

 wskazuje osie symetrii figury 

 wyznacza współrzędne punktów 

symetrycznych względem osi x i y 

układu współrzędnych 

 podaje własności punktów 

symetrycznych względem punktu 

 rysuje figury symetryczne 

względem punktu 

 rozpoznaje figury 

środkowosymetryczne 

 konstruuje symetralną 

 konstruuje dwusieczną  

Uczeń:  

 znajduje prostą 

względem której figury 

są symetryczne 

 podaje przykłady figur, 

które mają więcej niż 

jedną oś symetrii 

 podaje liczbę osi 

symetrii n-kąta 

foremnego   

 znajduje punkt 

względem którego figury 

są symetryczne 

 podaje przykłady figur, 

które mają więcej niż 

jeden środek symetrii 

 rozpoznaje n-kąty 

foremne mające środek 

symetrii 

 zna i stosuje własności 

symetralnej odcinka i 

dwusiecznej kata w 

zadaniach z treścią 

Uczeń:  

 wyznacza współrzędne 

wierzchołków trójkątów 

i czworokątów, które są 

osiowosymetryczne 

 wyznacza współrzędne 

wierzchołków 

czworokątów, które są 

środkowosymetryczne 

 przeprowadza dowody z 

zastosowaniem 

własności symetralnej 

odcinka i dwusiecznej 

kąta 

 

 

Uczeń:  

 .rozwiązuje zadania o 

podwyższonym stopniu 

trudności 



 wskazuje środek symetrii 

figury 

 wyznacza współrzędne 

punktu symetrycznego 

względem początku układu 

współrzędnych 

 zna pojęcie symetralnej 

odcinka 

 zna pojęcie dwusiecznej 

kąta  

7. KOŁA I OKRĘGI 

Uczeń:  

 zna przybliżenia liczby pi 

 zna wzór na długość okręgu 

 oblicza długość okręgu, gdy 

dany jest jego promień lub 

średnica 

 zna wzór na pole koła 

 oblicza pole koła, gdy dany 

jest jego promień lub 

średnica 

 wie co to jest pierścień 

kołowy 

Uczeń:  

 oblicza promień i średnicę, gdy 

dana jest jego długość 

 oblicza promień i średnicę koła, gdy 

dane jest jego pole 

 oblicza pole pierścienia kołowego o 

danych promieniach lub średnicach 

okręgów tworzących pierścień 

Uczeń: 

 

oblicza obwód koła, gdy 

dane jest jego pole i 

odwrotnie  

Uczeń:  

 rozwiązuje zadania 

tekstowe dotyczące 

okręgu 

Uczeń:  

 rozwiązuje zadania o 

podwyższonym stopniu 

trudności 

8. RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA 

Uczeń:  

 zlicza elementy w danym 

zbiorze oraz oblicza, ile z 

nich ma daną własność  

 zna pojęcie zdarzenia 

 podaje zdarzenia losowe w danym 

doświadczeniu 

 wskazuje zdarzenia mniej lub 

bardziej prawdopodobne 

 przeprowadza proste 

Uczeń:  

 oblicza 

prawdopodobieństwo 

zdarzenia losowego 

Uczeń:  

 zna i rozumie pojęcia: 

zdarzenie pewne, 

zdarzenie niemożliwe 

Uczeń:  

 rozwiązuje zadania o 

podwyższonym stopniu 

trudności 



losowego i zdarzenia 

sprzyjającego 

doświadczenia losowe 

 oblicza prawdopodobieństwo 

zdarzenia losowego w prostych 

przypadkach 

 

Opracowały: 

Edyta Małkiewicz 

Danuta Kołodko 

 


