
NaCoBeZU do klasy V z matematyki 
 

I. Liczby i działania 
1. Umiem zapisać i odczytać liczby naturalne wielocyfrowe. 

2. Interpretuję liczby naturalne na osi liczbowej. 

3. Potrafię porównać liczby naturalne. 

4. Dodaję i odejmuję w pamięci liczby naturalne dwucyfrowe lub większe. 

5. Mnożę i dzielę liczbę naturalną przez liczbę naturalna jednocyfrową, dwucyfrową 

lub trzycyfrową w pamięci (w najprostszych przykładach). 

6. Potrafię wykonać dzielenie z resztą liczb naturalnych. 

7. Stosuję wygodne sposoby ułatwiające obliczenia (w tym przemienność i łączność 

dodawania i mnożenia oraz rozdzielność mnożenia względem dodawania). 

8. Potrafię porównać liczby naturalne z wykorzystaniem ich różnicy lub ilorazu. 

9. Umiem obliczać kwadraty i sześciany liczb naturalnych. 

10. Umiem wyznaczyć wynik dzielenia liczby a przez liczbę b i potrafię zapisać liczbę 

a w postaci: a = b • q + r. 

11. Stosuję reguły dotyczące kolejności wykonywania działań. 

12. Potrafię dodać i odjąć liczby naturalne wielocyfrowe sposobem pisemnym i za 

pomocą kalkulatora. 

13. Potrafię mnożyć i dzielić liczby naturalne wielocyfrowe sposobem pisemnym i za 

pomocą kalkulatora. 

14. Umiem przeczytać ze zrozumieniem tekst zawierający informacje liczbowe. 

15. Wykonuję wstępne czynności pomagające rozwiązać zadanie tekstowe (np. 

rysunek pomocniczy, wypisanie danych, szukanych). 

16. Potrafię dostrzec zależności między podanymi informacjami. 

17. Dzielę rozwiązanie zadania na etapy, stosując własne, poprawne i wygodne dla 

mnie metody rozwiązania. 

18. Umiem rozwiązać zadanie tekstowe osadzone w kontekście praktycznym. 

19. Potrafię oszacować wyniki działań . 

 

II. Własności liczb naturalnych 
1. Umiem mnożyć i dzielić liczbę naturalną przez liczbę naturalną jednocyfrową, 

dwucyfrową lub trzycyfrową w pamięci (w najprostszych przykładach) i za 

pomocą kalkulatora (w trudniejszych przykładach). 

2. Potrafię porównać liczby naturalne z wykorzystaniem ich różnicy lub ilorazu. 

3. Umiem znaleźć największy wspólny dzielnik (NWD) dwóch liczb. 

4. Potrafię rozpoznać liczby podzielne przez 2, 3, 4, 5, 9, 10, 100. 

5. Potrafię rozpoznać liczbę złożoną gdy jest ona jednocyfrowa lub dwucyfrowa, 

a także gdy na istnienie dzielnika właściwego wskazuje cecha podzielności. 

6. Rozpoznaję wielokrotności podanej liczby, kwadraty, sześciany, liczby pierwsze, 

liczby złożone. 

7. Umiem rozłożyć liczby dwucyfrowe na czynniki pierwsze. 

8. Umiem rozłożyć liczbę naturalna na czynniki pierwsze w przypadku gdy co 

najwyżej jeden z tych czynników jest liczba większą niż 10. 

9. Potrafię wyznaczyć najmniejszą wspólną wielokrotność (NWW) dwóch liczb 

naturalnych metodą rozkładu na czynniki. 

 

 

 



III. Ułamki zwykłe 
1. Potrafię opisać część danej całości w postaci ułamka. 

2. Umiem zamienić liczbę mieszaną na ułamek niewłaściwy i odwrotnie. 

3. Potrafię zaznaczyć i odczytać ułamki zwykłe i dziesiętne na osi liczbowej. 

4. Umiem przedstawić ułamek jako iloraz liczb naturalnych, a iloraz liczb 

naturalnych jako ułamek zwykły. 

5. Umiem skracać i rozszerzać ułamki zwykłe. 

6. Umiem sprowadzać ułamki zwykłe do wspólnego mianownika. 

7. Potrafię porównać ułamki zwykłe i dziesiętne. 

8. Umiem dodawać i odejmować ułamki zwykłe o mianownikach jedno- lub 

dwucyfrowych, a także liczby mieszane. 

9. Umiem przeczytać ze zrozumieniem tekst zawierający informacje liczbowe. 

10. Wykonuję wstępne czynności pomagające rozwiązać zadanie tekstowe (np. 

rysunek pomocniczy, wypisanie danych, szukanych). 

11. Potrafię dostrzec zależności między podanymi informacjami. 

12. Dzielę rozwiązanie zadania na etapy, stosując własne, poprawne i wygodne dla 

mnie metody rozwiązania. 

13. Umiem rozwiązać zadanie tekstowe osadzone w kontekście praktycznym. 

14. Potrafię zweryfikować wynik zadania tekstowego oceniając sensowność 

rozwiązania. 

15. Umiem mnożyć ułamki zwykłe o mianownikach jedno- lub dwucyfrowych, 

a także liczby mieszane. 

16. Potrafię obliczyć ułamek danej liczby całkowitej. 

17. Umiem obliczać kwadraty i sześciany ułamków zwykłych oraz liczb mieszanych. 

18. Potrafię dzielić ułamki zwykłe o mianownikach jedno- lub dwucyfrowych, a także 

liczby mieszane. 

19. Obliczam wartości prostych wyrażeń arytmetycznych, stosując reguły dotyczące 

kolejności wykonywania działań. 

 

IV. Figury na płaszczyźnie 
1. Potrafię rozpoznać i nazwać figury: punkt, prosta, półprosta, odcinek. 

2. Potrafię rozpoznać proste i odcinki prostopadłe i równoległe. 

3. Umiem narysować pary odcinków prostopadłych i równoległych. 

4. Umiem zmierzyć odcinek z dokładnością do 1 mm. 

5. Potrafię znaleźć odległość punktu od prostej. 

6. Potrafię wskazać w dowolnym kącie ramiona i wierzchołek. 

7. Umiem rozpoznać kąt prosty, ostry i rozwarty. 

8. Umiem zmierzyć z dokładnością do 1 stopnia kąty mniejsze niż 180 stopni. 

9. Potrafię narysować kąty mniejsze niż 180 stopni. 

10. Umiem porównać kąty. 

11. Potrafię rozpoznać kąty wierzchołkowe i przyległe oraz korzystam z własności 

tych kątów. 

12. Umiem rozpoznać i nazwać kwadrat, prostokąt. 

13. Potrafię obliczyć obwód wielokąta o podanych długościach boków. 

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

równoboczne i równoramienne. 

15. W trójkącie równoramiennym umiem wyznaczyć przy danych obwodzie i długości 

jednego boku długości pozostałych boków. 

16. Potrafię skonstruować trójkąt o danych trzech bokach . 

17. Umiem ustalić możliwość zbudowania trójkąta na podstawie nierówności trójkąta. 



18. Stosuje twierdzenie o sumie kątów wewnętrznych trójkąta. 

19. W trójkącie równoramiennym potrafię wyznaczyć przy danym jednym kącie miary 

pozostałych kątów. 

20. Potrafię obliczać miary kątów, stosując przy tym poznane własności kątów 

i wielokątów. 

21. Znam najważniejsze własności prostokąta i kwadratu. 

22. Umiem rozpoznać i nazwać romb, równoległobok i trapez. 

23. Znam najważniejsze własności rombu, równoległoboku i trapezu. 

24. Potrafię rozpoznać figury osiowosymetryczne i wskazać osie symetrii tych figur. 

 

V. Ułamki dziesiętne 
1. Umiem opisać część danej całości za pomocą ułamka. 
2. Potrafię zaznaczyć i odczytać ułamki dziesiętne na osi liczbowej. 
3. Umiem zapisać ułamki dziesiętne skończone w postaci ułamków zwykłych. 
4. Potrafię zamienić ułamki zwykłe o mianownikach będących dzielnikami liczb 10, 

100, 1000 itd. na ułamki dziesiętne skończone dowolną metodą. 
5. Umiem porównać ułamki dziesiętne. 
6. Umiem przeczytać ze zrozumieniem tekst zawierający informacje liczbowe. 

7. Wykonuję wstępne czynności pomagające rozwiązać zadanie tekstowe (np. 

rysunek pomocniczy, wypisanie danych, szukanych). 

8. Potrafię dostrzec zależności między podanymi informacjami. 

9. Dzielę rozwiązanie zadania na etapy, stosując własne, poprawne i wygodne dla 

mnie metody rozwiązania. 

10. Umiem rozwiązać zadanie tekstowe osadzone w kontekście praktycznym. 

11. Potrafię zweryfikować wynik zadania tekstowego oceniając sensowność 

rozwiązania. 

12. Potrafię zapisać wyrażenie dwumianowe w postaci ułamka dziesiętnego 

i odwrotnie. 
13. Zamieniam i prawidłowo stosuję jednostki masy i długości. 
14. Dodaję i odejmuję ułamki dziesiętne w pamięci (w przykładach najprostszych), 

pisemnie i za pomocą kalkulatora (w przykładach trudnych). 
15. Potrafię porównać ułamki z wykorzystaniem ich różnicy. 
16. Umiem mnożyć i dzielić ułamki dziesiętne w pamięci (w przykładach 

najprostszych), pisemnie i za pomocą kalkulatora (w przykładach trudnych). 
17. Potrafię obliczyć ułamek danej liczby całkowitej. 
18. Umiem obliczać kwadraty i sześciany ułamków dziesiętnych. 
19. Potrafię oszacować wyniki działań. 
20. Umiem obliczyć wartość prostych wyrażeń arytmetycznych, stosując reguły 

dotyczące kolejności wykonywania działań. 
21. Wykonuję nieskomplikowane rachunki, w których występują jednocześnie ułamki 

zwykłe i dziesiętne. 
22. Wykonuję działania na ułamkach dziesiętnych, używając własnych, poprawnych 

strategii lub za pomocą kalkulatora. 
23. Interpretuję 100%  danej wielkości jako całość, 50% - jako połowę, 25% - jako 

jedną czwartą, 10% - jako jedną dziesiątą, a 1% - jako jedną setną część danej 

wielkości liczbowej. 
24. W przypadkach osadzonych w kontekście praktycznym potrafię obliczyć procent 

danej wielkości w stopniu trudności typu 50%, 20%, 10%. 

 

 



VI. Pola figur 
1. Potrafię obliczyć pole kwadratu i prostokąta przedstawionych na rysunku oraz w 

sytuacjach praktycznych, w tym także dla danych wymagających zamiany 

jednostek. 

2. Stosuję jednostki pola: mm
2
, cm

2
, dm

2
, m

2
, km

2
, ar, hektar (bez zamiany jednostek 

w trakcie obliczeń). 

3. Umiem obliczyć pole wielokąta metodą podziału na mniejsze wielokąty lub 

metodą uzupełniania do większych wielokątów. 

4. Umiem przeczytać ze zrozumieniem tekst zawierający informacje liczbowe. 

5. Wykonuję wstępne czynności pomagające rozwiązać zadanie tekstowe (np. 

rysunek pomocniczy, wypisanie danych, szukanych). 

6. Potrafię dostrzec zależności między podanymi informacjami. 

7. Dzielę rozwiązanie zadania na etapy, stosując własne, poprawne i wygodne dla 

mnie metody rozwiązania. 

8. Umiem rozwiązać zadanie tekstowe osadzone w kontekście praktycznym. 

9. Potrafię zweryfikować wynik zadania tekstowego oceniając sensowność 

rozwiązania. 

10. Potrafię prawidłowo stosować jednostki długości: milimetr, centymetr, decymetr, 

metr, kilometr. 

11. Umiem obliczyć pole równoległoboku, rombu, trójkąta oraz trapezu 

przedstawionych na rysunku oraz w sytuacjach praktycznych, w tym także dla 

danych wymagających zamiany jednostek. 

12. Potrafię obliczyć obwód wielokąta mając dane długości boków. 

 

VII. Liczby całkowite 
1. Potrafię podać praktyczne przykłady stosowania liczb ujemnych. 

2. Umiem zinterpretować liczby całkowite na osi liczbowej. 
3. Potrafię porównać liczby całkowite. 

4. Umiem odczytać temperaturę (dodatnią i ujemną). 
5. Potrafię wykonywać proste rachunki pamięciowe na liczbach całkowitych. 

 

VIII. Graniastosłupy 
1. Potrafię wskazać wśród graniastosłupów prostopadłościany i sześciany oraz 

uzasadniam swój wybór. 

2. Umiem rozpoznać graniastosłupy proste w sytuacjach praktycznych oraz wskazać 

te bryły wśród innych modeli brył. 

3. Rozpoznaję siatki graniastosłupów prostych. 

4. Umiem narysować siatki prostopadłościanów. 

5. Stosuję jednostki pola: mm
2
, cm

2
, dm

2
, m

2
, km

2
, ar, hektar (bez zamiany jednostek 

w trakcie obliczeń). 

6. Potrafię obliczyć pole powierzchni prostopadłościanu przy danych długościach 

krawędzi. 

7. Stosuję jednostki objętości i pojemności: mililitr, litr, cm
3
, dm

3
, m

3
. 

8. Potrafię obliczyć objętość prostopadłościanu przy danych długościach krawędzi. 

 


