
NaCoBeZU do klasy VI z matematyki 

I. Liczby naturalne i ułamki 

1. Potrafię odczytać i zapisać liczby naturalne wielocyfrowe. 

2. Umiem zaznaczyć liczby naturalne na osi liczbowej. 

3. Potrafię porównać liczby naturalne. 

4. Potrafię dodawać i odejmować liczby naturalne w pamięci (w prostych 

przypadkach). 

5. Umiem mnożyć i dzielić liczby naturalne. 

6. Potrafię obliczać kwadraty i sześciany liczb naturalnych. 

7. Stosuję reguły dotyczące kolejności wykonywania działań. 

8. Potrafię oszacować wyniki działań. 

9. Potrafię ze zrozumieniem przeczytać zadanie tekstowe. 

10. Dostrzegam zależności między podanymi informacjami. 

11. Potrafię rozwiązać zadanie tekstowe stosując wybrane strategie. 

12. Potrafię wykonywać działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych: 

- umiem skrócić i rozszerzyć ułamek zwykły, 

- umiem sprowadzić ułamki do wspólnego mianownika, 

- umiem przedstawić ułamki niewłaściwe w postaci liczby mieszanej i 

odwrotnie, 

- umiem zapisać wyrażenie dwumianowe w postaci ułamka dziesiętnego i 

odwrotnie, 

- umiem zaznaczyć na osi liczbowej ułamki zwykłe i dziesiętne oraz odczytać 

zaznaczone, 

- umiem dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić ułamki zwykłe, 

- umiem zapisać ułamek dziesiętny skończony w postaci ułamka zwykłego, 

- umiem zamienić ułamek zwykły na ułamek dziesiętny, 

- umiem porównywać ułamki zwykłe i dziesiętne, 

- umiem dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić ułamki dziesiętne w pamięci, 

pisemnie oraz przy użyciu kalkulatora, 

- umiem wykonać nieskomplikowane rachunki, w których występują zarówno 

ułamki zwykłe jak i dziesiętne, 

- rozwiązuję zadania tekstowe dotyczące ułamków. 

 

II. Figury na płaszczyźnie 

1. Potrafię rozpoznać i nazwać punkt,  prostą, półprostą i odcinek. 

2. Rozpoznaję proste i odcinki równoległe oraz prostopadłe. 

3. Potrafię narysować pary odcinków prostopadłych lub równoległych. 

4. Potrafię pokazać na rysunku oraz zaznaczyć cięciwę, średnicę, promień koła i 

okręgu. 

5. Umiem rozpoznać i nazwać trójkąty. 

6. Umiem rozpoznać i nazwać czworokąty. 

7. Znam najważniejsze własności czworokątów. 

8. Potrafię obliczyć obwód wielokąta o danych długościach boków. 



9. Potrafię zmierzyć kąty mniejsze od 180 z dokładnością do 1. 

10. Umiem narysować kąt o mierze mniejszej niż 180. 

11. Potrafię rozpoznać kat prosty, ostry, rozwarty, katy wierzchołkowe oraz 

przyległe, znam własności tych kątów. 

12. Potrafię obliczyć miary kątów stosując poznane własności. 

13. Potrafię obliczyć miary katów w trójkącie stosując twierdzenie o sumie miar 

katów trójkąta. 

III. Liczby na co dzień 

1. Umiem wykonać proste obliczenia zegarowe na godzinach, minutach i 

sekundach. 

2. Umiem wykonać proste obliczenia kalendarzowe na dniach, tygodniach, 

miesiącach, latach. 

3. Potrafię zamieniać jednostki długości i masy. 

4. Umiem obliczyć rzeczywistą długość odcinka, gdy dana jest jego długość w 

skali oraz na odwrót. 

5. Potrafię zaokrąglać liczby naturalne oraz ułamki dziesiętne. 

6. Potrafię wykonywać trudniejsze działania na liczbach naturalnych i ułamkach 

przy użyciu kalkulatora. 

7. Potrafię odczytać i odpowiednio zinterpretować dane przedstawione w 

tekstach, tabelach, na diagramach i wykresach. 

 

IV. Prędkość, droga, czas 

1. Potrafię obliczyć: 

- drogę, mając daną prędkość i czas, 

- prędkość, mając daną drogę i czas, 

- czas, mając daną drogę i prędkość. 

2. Stosuję jednostki prędkości. 

3. Potrafię zamienić i prawidłowo stosuję jednostki długości. 

 

V. Pola wielokątów 

1. Potrafię obliczyć pole kwadratu, prostokąta, rombu, równoległoboku, trójkąta 

i trapezu, przedstawionych na rysunku oraz w sytuacjach praktycznych. 

2. Stosuję jednostki pola. 

 

VI. Procenty 

1. Potrafię obliczyć ułamek danej liczby naturalnej. 

2. Wiem, że 100% to całość danej wielkości, 50% to połowa, 25% - jedna 

czwarta, 10% - jedna dziesiąta, a 1% to jedna setna. 

3. Potrafię obliczyć procent danej wielkości. 

4. Potrafię odczytać i odpowiednio zinterpretować dane przedstawione w 

tekstach, tabelach, na diagramach i wykresach procentowych. 

5. Rozwiązuję zadnia osadzone w kontekście praktycznym, polegające na 

obliczeniu procentu danej liczby. 

 



VII. Liczby dodatnie i liczby ujemne 

1. Potrafię podać przykłady praktycznego stosowania liczb ujemnych. 

2. Umiem zinterpretować liczby całkowite na osi liczbowej. 

3. Potrafię obliczyć wartość bezwzględną liczby. 

4. Umiem porównać liczby całkowite. 

5. Potrafię wykonać proste rachunki pamięciowe na liczbach całkowitych. 

 

VIII. Wyrażenia algebraiczne i równania 

1. Potrafię zamienić nieskomplikowany wzór na formę słowną. 

2. Stosuję oznaczenia literowe nieznanych wielkości liczbowych i umiem zapisać 

proste wyrażenie algebraiczne na postawie informacji osadzonych w 

kontekście praktycznym. 

3. Umiem obliczyć wartość prostych wyrażeń arytmetycznych , stosując reguły 

dotyczące kolejności wykonywania działań. 

4. Potrafię rozwiązać równanie pierwszego stopnia z jedną niewiadomą 

występującą po jednej stronie równania. 

5. Rozwiązuję zadania tekstowe przy użyciu wyrażeń arytmetycznych i równań. 

 

IX. Figury przestrzenne 

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

sytuacjach praktycznych oraz potrafię wskazać te bryły wśród innych modeli 

brył. 

2. Potrafię wskazać wśród graniastosłupów prostopadłościany i sześciany oraz 

uzasadnić swój wybór. 

3. Umiem narysować siatkę prostopadłościanu. 

4. Stosuję jednostki pola. 

5. Potrafię obliczyć pole powierzchni prostopadłościanu przy danych długościach 

krawędzi. 

6. Umiem rozpoznać siatki graniastosłupów prostych i ostrosłupów. 

7. Potrafię obliczyć objętość prostopadłościanu przy danych długościach 

krawędzi. 

8. Stosuję jednostki objętości i pojemności. 

 

X. Konstrukcje geometryczne 

1. Potrafię skonstruować trójkąt o danych trzech bokach. 

2. Umiem ustalić możliwość skonstruowania trójkąta na podstawie nierówności 

trójkąta. 

3. Znam najważniejsze własności czworokątów. 

4. Umiem rozpoznać i nazwać trójkąty ostrokątne, prostokątne, rozwartokątne, 

równoboczne i równoramienne. 

 

 


