
I. Liczby i działania 

1. Potrafię dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić w pamięci. 

2. Potrafię dobierać jednostkę oraz zaznaczać liczby na osi liczbowej. 

3. Potrafię wykonywać porównywanie różnicowe i ilorazowe. 

4. Potrafię wykonywać dzielenie z resztą. 

5. Potrafię rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem porównywania różnicowego i 

ilorazowego. 

6. Potrafię obliczać wartość wielodziałaniowego wyrażenia arytmetycznego. 

7. Potrafię rozwiązywać proste równania z jedną niewiadomą. 

8. Potrafię rozwiązywać zadania tekstowe wielodziałaniowe. 

9. Potrafię rozwiązywać zadania tekstowe wykorzystujące obliczenia kalendarzowe i 

zegarowe. 

10. Potrafię obliczać kwadraty i sześciany liczb naturalnych. 

13. Potrafię zastosować reguły dotyczące kolejności wykonywania działań. 

14. Potrafię szacować wyniki działań. 

15. Potrafię odczytywać i zapisywać liczby naturalne wielocyfrowe. 

 

II. Systemy zapisywania liczb 

1. Posługuję się systemem dziesiątkowym. 

2. Określam, która z liczb jest większa. 

3. Wykonuję działania na dużych liczbach. 

4. Znam banknoty i monety używane w Polsce. 

5. Zamieniam złotówki na grosze. 

6. Liczę pieniądze. 

7. Znam jednostki długości. 

8. Porównuję, która jednostka długości jest większa. 

9. Zamieniam jednostki długości. 

10. Znam jednostki masy. 

11. Porównuję, która jednostka masy jest większa. 

12. Zamieniam jednostki masy. 

13. Znam cyfry używane w systemie rzymskim. 



14. Odczytuje liczby w systemie rzymskim. 

15. Zapisuję liczby w systemie rzymskim. 

16. Znam różne sposoby zapisywania dat. 

17. Wiem ile dni mają miesiące. 

18. Określam, jaki dzień tygodnia będzie w przyszłości. 

19. Odczytuję godziny. 

20. Zapisuję godziny w różnych formatach. 

21. Zamieniam doby na godziny, minuty i sekundy. 

 

III. Działania pisemne 

1. Rozumiem dodawanie pisemne. 

2. Dodaję pisemnie liczby. 

3. Odejmuję pisemnie liczby. 

4. Mnożę pisemnie przez liczby jednocyfrowe. 

5. Mnożę przez liczby z zerami na końcu (nie patrząc na zera). 

6. Mnożę pisemnie przez liczby wielocyfrowe. 

7. Dzielę pisemnie przez liczby jednocyfrowe. 

8. Obliczam dzielenie z resztą. 

9. Rozwiązuję zadania tekstowe stosując działania pisemne. 

 

IV. Figury geometryczne 

1. Rozpoznaję punkt, prostą, półprostą, odcinek oraz łamaną. 

2. Rysuję oraz oznaczam punkt, prostą, półprostą, odcinek oraz łamaną. 

3. Rozpoznaję proste prostopadłe i równoległe. 

4. Rysuję oraz oznaczam proste prostopadłe i równoległe. 

5. Rozpoznaję odcinki prostopadłe i równoległe. 

6. Rysuję oraz oznaczam odcinki prostopadłe i równoległe. 

7. Mierzę odcinki. 

8. Rysuję odcinki o podanej długości. 

9. Zamieniam jednostki długości. 



10. Rozpoznaję kąty proste, ostre, rozwarte, półpełne, pełne i wklęsłe. 

11. Rysuję i oznaczam kąty proste, ostre, rozwarte, półpełne, pełne i wklęsłe. 

12. Mierzę kąty. 

13. Rysuję kąty o podanej mierze. 

14. Rozpoznaję i rysuję wielokąty. 

15. Zaznaczam wierzchołki, boki i kąty wielokątów. 

16. Rysuję kwadraty i prostokąty. 

17. Oznaczam boki równoległe i prostopadłe. 

18. Obliczam obwody prostokątów i kwadratów. 

19. Rysuję koła i okręgi. 

20. Zaznaczam cięciwę, średnicę i promień. 

21. Wiem, co to jest skala. 

22. Rysuję figury w określonej skali. 

23. Obliczam długości korzystając ze skali. 

 

V. Ułamki zwykłe 

1. Potrafię zapisywać część całości za pomocą ułamka. 

2. Potrafię zaznaczać określoną ułamkiem część figury. 

3. Potrafię odczytywać współrzędne ułamka zaznaczonego na osi liczbowej. 

4. Potrafię skracać ułamki zwykłe. 

5. Potrafię rozszerzać ułamki zwykłe. 

6. Potrafię porównywać ułamki zwykłe o jednakowych mianownikach lub licznikach. 

7. Potrafię zamieniać liczbę mieszaną na ułamek niewłaściwy i odwrotnie. 

8. Potrafię dodawać i odejmować ułamki zwykłe i liczby mieszane o jednakowych 

mianownikach. 

9. Potrafię mnożyć ułamki zwykłe przez liczbę naturalną. 

10. Potrafię obliczać wartość wielodziałaniowego wyrażenia arytmetycznego z 

zastosowaniem działań na ułamkach. 

11. Potrafię rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania 

ułamków zwykłych, mnożenia liczby naturalnej przez ułamek zwykły. 

 



VI. Ułamki dziesiętne 

1. Potrafię zamieniać liczby w postaci dziesiętnej na ułamki zwykłe lub liczby mieszane 

2. Potrafię zapisać ułamki zwykłe o mianowniku 10, 100, 1000 w postaci dziesiętnej 

3. Potrafię porównać ułamki dziesiętne 

4. Potrafię odczytywać ułamki dziesiętne na osi liczbowej 

5. Potrafię dodawać i odejmować ułamki dziesiętne sposobem pisemnym 

6. Potrafię mnożyć i dzielić ułamki dziesiętne przez 10, 100, 1000… 

7. Potrafię obliczać wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego ułamki dziesiętne 

8. Potrafię zamieniać wyrażenia jednomianowe na dwumianowe i odwrotnie. 

9. Potrafię rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem działań na ułamkach 

dziesiętnych. 

 

VII. Pola figur 

1. Potrafię obliczać pole i obwód kwadratu o danym boku. 

2. Potrafię obliczać pole prostokąta o danych bokach. 

3. Potrafię obliczać bok prostokąta, gdy dane jest jego pole i jeden z boków. 

4. Potrafię obliczać długość boku i obwód kwadratu, gdy dane jest jego pole. 

5. Potrafię obliczać pole figury złożonej z kilku prostokątów. 

6. Posługuję się jednostkami pola. 

 

VIII. Prostopadłościany 

1. Potrafię rozpoznać graniastosłupy proste, ostrosłupy, walce, stożki i kule w sytuacjach 

praktycznych. 

2. Potrafię wskazać wierzchołki, krawędzie i ściany w sześcianie i prostopadłościanie. 

3. Posługuję się jednostkami objętości i pojemności. 

4. Potrafię obliczyć objętość prostopadłościanu za pomocą sześcianu jednostkowego. 

5. Potrafię kreślić siatkę sześcianu, prostopadłościanu. 

 


