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W tym:
arytmetyka
geometria
razem

80
50
130

Klasa VI
1.

Liczby całkowite

15

2.

Ułamki

30

3.

Praktyczne zastosowania matematyki

20

4.

Figury płaskie

20

5.

Pola trójkątów i czworokątów

20

6.

Bryły

15

7.

Elementy algebry

10

W tym:
arytmetyka

65

geometria

55

algebra

10

razem

130

Przy założeniu, że w tygodniu odbywają się 4 lekcje matematyki i że rok
szkolny trwa ok. 190 dni powszednich (38 tygodni), przewidywana liczba
lekcji matematyki w roku szkolnym wynosi ok. 150. Przy zaplanowaniu
całorocznej pracy na 130 — 140 jednostek lekcyjnych nauczyciel ma do
dyspozycji ok. 10 — 20godzin, które może przeznaczyć na utrwalanie materiału lub o które zmniejszy się liczba lekcji z powodu wycieczek, imprez
szkolnych czy nieobecności nauczyciela.

Przewidywane osiągnięcia uczniów
Klasa IV
Uczeń kończący klasę IV powinien umieć:
♦ wykonywać proste działania pamięciowe w zakresie 100;
♦ zapisywać liczby w dziesiątkowym systemie pozycyjnym w zakresie
milionów;
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♦
♦
♦
♦

zapisywać liczby w systemie rzymskim w zakresie 30;
porównywać liczby wielocyfrowe;
dodawać i odejmować liczby wielocyfrowe;
mnożyć i dzielić pisemnie liczby wielocyfrowe przez jednocyfrowe
i dwucyfrowe;
stosować kolejność wykonywania działań;
odczytywać informacje z tabel i diagramów;
znajdować nieznane liczby występujące w działaniach;
szacować wyniki działań;
posługiwać się kalendarzem, zegarem i jednostkami czasu;
posługiwać się jednostkami długości i masy;
rozumieć i stosować pojęcie ułamka zwykłego;
porównywać ułamki zwykłe o równych licznikach
lub mianownikach;
skracać i rozszerzać ułamki zwykłe;
dodawać i odejmować ułamki zwykłe o jednakowych
mianownikach;
zamieniać ułamki o mianownikach 10, 100, 1000 z postaci zwykłej
na dziesiętną i odwrotnie;
stosować ułamki dziesiętne do zapisu ceny, długości i masy;
rozpoznawać podstawowe figury geometryczne: punkt, prostą,
półprostą, odcinek, łamaną oraz koło, okrąg, kwadrat, prostokąt;
rozpoznawać i rysować proste i odcinki prostopadłe i równoległe;
mierzyć długości odcinków, obliczać długości łamanych;
rysować odcinki o danej długości, rysować odcinki w skali;
rysować kwadraty, prostokąty, koła;
wskazywać własności prostokątów i kwadratów;
obliczać obwody prostokątów i kwadratów;
rozpoznawać i mierzyć kąty proste, ostre i rozwarte;

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Klasa V
Uczeń kończący klasę V powinien umieć:
♦ zapisywać i odczytywać liczby wielocyfrowe w systemie
dziesiątkowym (w zakresie miliardów);
♦ wykonywać w pamięci i sposobem pisemnym dodawanie,
odejmowanie, mnożenie, dzielenie liczb naturalnych;
♦ znać kolejność wykonywania działań i stosować ją w obliczeniach
wartości wyrażeń arytmetycznych;
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♦ szacować wyniki działań;
♦ posługiwać się kalkulatorem przy obliczaniu wartości wyrażeń

arytmetycznych;
♦ tworzyć diagramy i tabele, wykorzystując wielkości dane w tekście;
♦ obliczać nieznane liczby występujące w działaniach (za pomocą
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

działań odwrotnych);
rozpoznawać liczby naturalne podzielne przez 2, 3, 5, 9, 10, 100;
rozpoznawać liczby pierwsze i złożone;
rozkładać liczby naturalne dwucyfrowe na czynniki pierwsze;
skracać, rozszerzać i sprowadzać do wspólnego mianownika ułamki
zwykłe;
przedstawiać ułamki zwykłe na osi liczbowej;
dodawać i odejmować ułamki zwykłe;
mnożyć i dzielić ułamki zwykłe przez liczby naturalne;
obliczać wartości prostych wyrażeń zawierających ułamki zwykłe,
wykorzystując prawa działań oraz zasady kolejności wykonywania
działań;
zamieniać ułamki zwykłe o mianownikach będących dzielnikami
liczb 10, 100, 1000 itd. na ułamki dziesiętne skończone i odwrotnie;
dodawać i odejmować (w pamięci i pisemnie) ułamki dziesiętne;
mnożyć i dzielić (w pamięci i pisemnie) ułamki dziesiętne przez
liczby naturalne;
obliczać wartości wyrażeń, w których występują ułamki zwykłe
i dziesiętne;
znać pojęcie %, wskazywać 100%, 50%, 25% danej wielkości
w sytuacjach praktycznych;
rozpoznawać figury geometryczne płaskie i wskazywać ich
własności;
mierzyć kąty i rozpoznawać ich rodzaje;
stosować jednostki pola: mm2, cm2, dm2, m2, km2;
rysować wielokąty za pomocą linijki, ekierki i cyrkla i obliczać ich
obwody i pola;
zapisywać i prawidłowo interpretować wyrażenie algebraiczne
będące wzorem, według którego obliczane jest pole;
stosować skalę podczas rysowania wielokątów;
rozpoznawać prostopadłościany i graniastosłupy proste oraz ich
siatki;
obliczać pole powierzchni prostopadłościanu.
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Klasa VI
Uczeń kończący klasę VI powinien umieć:
♦ dodawać, odejmować, mnożyć, dzielić i potęgować liczby naturalne
w pamięci i pisemnie;
♦ porównywać i wykonywać proste rachunki na liczbach całkowitych
w pamięci;
♦ dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić ułamki zwykłe i dziesiętne;
♦ zapisywać ułamki zwykłe w postaci rozwinięcia dziesiętnego
nieskończonego;
♦ zaokrąglać liczby naturalne oraz rozwinięcia dziesiętne skończone
i nieskończone;
♦ wykonywać nieskomplikowane rachunki, w których występują
jednocześnie ułamki zwykłe i dziesiętne;
♦ zamieniać i prawidłowo stosować jednostki długości, masy, czasu;
♦ rozwiązywać zadania dotyczące prędkości, drogi i czasu;
♦ rozpoznawać podstawowe własności figur geometrycznych
płaskich;
♦ posługiwać się jednostkami miary długości, pola i objętości;
♦ obliczać pola trójkątów i czworokątów;
♦ rozpoznawać graniastosłupy proste, ostrosłupy, walce, stożki i kule;
♦ obliczać objętość i pole powierzchni prostopadłościanu;
♦ odczytywać, zapisywać i interpretować proste wyrażenia
algebraiczne;
♦ rozwiązywać równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą
występującą po jednej stronie równania.

Kontrola i ocena pracy ucznia
Jednym z elementów pracy nauczyciela jest sprawdzanie i ocena osiągnięć
uczniów. Bez sprawdzenia, czy uczeń opanował (lub w jakim stopniu opanował) wiedzę, niemożliwy byłby dalszy proces nauczania. Ocena jest informacją o poziomie osiągnięć edukacyjnych ucznia, jego postępach i jego
trudnościach — informacją skierowaną do ucznia i jego opiekunów. Powinna motywować ucznia do pracy i dawać mu poczucie własnej wartości.
Aby ocena nie zniechęcała ucznia, należy wskazać mu możliwość jej poprawienia.
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