
 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY

KLASA III GIMNAZJUM

NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ

Liczby i wyrażenia algebraiczne

 działania w zbiorze liczb wymiernych;

 pojęcie potęgi o wykładniku naturalnym;

 pojęcie pierwiastka II i III stopnia;

 podstawowe działania na potęgach;

 podstawowe działania na pierwiastkach;

 pojęcie procentu oraz proste obliczenia procentowe (zamiana procentu na ułamek i odwrotnie, 
obliczanie procentu danej liczby);

 proste działania na wyrażeniach algebraicznych (redukcja wyrazów podobnych, mnożenie sumy 
algebraicznej przez jednomian);

 pojęcie równania i rozwiązywanie prostych równań stopnia pierwszego z jedną niewiadomą oraz 
układu dwóch równań liniowych z dwiema niewiadomymi (dowolną metodą);

Funkcje

 odczytywanie informacji z wykresu;

 pojęcie funkcji i jej miejsca zerowego;

 przedstawienie funkcji za pomocą opisu słownego, wzoru, grafu, wykresu i tabelki;

 proporcjonalność prosta (sporządzanie wykresu, znajdowanie miejsca zerowego, sprawdzanie czy 
punkt należy do wykresu funkcji),

 odczytywanie zbioru argumentów, dla których funkcja przyjmuje wartości dodatnie, a dla których 
ujemne,

Figury geometryczne

 trójkąty: suma miar kątów wewnętrznych, wzór na pole, tw. Pitagorasa i odwrotne, wzory na 
obliczanie wysokości i pola trójkąta równobocznego – zastosowanie w prostych przykładach;

 czworokąty: rozpoznawanie i znajomość wzorów na pola raz umiejętność obliczania obwodów i 
pól;

 koła i okręgi: rozpoznawanie oraz znajomość wzorów na obliczanie obwodu i pola, pojęcie łuku i 
wycinka, kąta środkowego – proste przykłady;

 wielokąty i okręgi: pojęcie okręgu opisanego i wpisanego w wielokąt;

 konstrukcje: sześciokąta i ośmiokąta foremnego wpisanego w okrąg, symetralnej odcinka i 
dwusiecznej kąta, okręgu wpisanego i opisanego na trójkącie;

 umiejętność rysowania obrazu figury w symetrii osiowej, środkowej – proste przykłady;

 pojęcie osi symetrii i środka symetrii figury;

Figury podobne

 pojęcie figur podobnych i skali podobieństwa;

 umiejętność rysowania prostych figur podobnych w danej skali;



Bryły

 pojęcie i opis graniastosłupów, ostrosłupów, walca, stożka i kuli;

 znajomość wzorów i obliczanie pól i objętości graniastosłupów, ostrosłupów, walca, stożka i kuli 
(proste przykłady);

Matematyka w zastosowaniach

 odczytywanie diagramów i map (pojęcie skali);

 znajomość różnych jednostek masy, długości, pola i objętości;

 przekształcanie wzorów.

NA OCENĘ DOSTATECZNĄ

te same zagadnienia co na ocenę dopuszczającą, ale o wyższym stopniu trudności oraz:

Liczby i wyrażenia algebraiczne

 porównywanie liczb wymiernych;

 przybliżenia dziesiętne, szacowanie wyników;

 pojęcie potęgi o wykładniku całkowitym ujemnym;

 notacja wykładnicza;

 usuwanie niewymierności z mianownika ułamka;

 obliczanie liczby z danego jej procentu oraz ile procent jednej liczby stanowi druga liczba;

 zastosowanie umiejętności obliczeniowych w zbiorze liczb wymiernych do obliczeń 
procentowych;

 mnożenie sum algebraicznych przez jednomian;

 wyłączanie czynnika przed nawias;

 przekształcanie wyrażeń algebraicznych stosując wzory skróconego mnożenia;

 znajomość pojęć: układ oznaczony, nieoznaczony, sprzeczny;

 rozwiązywanie układu sprzecznego  i nieoznaczonego;

 odczytywanie wielkości wprost i odwrotnie proporcjonalnych;

Funkcje

 pojęcie dziedziny, argumentu i wartości funkcji;

 podawanie miejsca zerowego funkcji;

 wyznaczanie argumentu dla danej wartości funkcji i odwrotnie;

 odczytywanie z wykresu zbioru argumentów, dla których funkcja przyjmuje wartości ujemne lub 
dodatnie;

 obliczanie dla jakich argumentów funkcja liczbowa przyjmuje wartości ujemne lub dodatnie;

 pojęcie proporcjonalności odwrotnej i rozpoznawanie jej wykresu;

Figury geometryczne

 umiejętność stosowania nierówności trójkąta;

 rozwiązywanie trójkątów prostokątnych o kątach 90º, 45º, 45º oraz 90º, 60º, 30º;



 obliczanie długości odcinka w układzie współrzędnych;

 obliczanie pola koła znając jego obwód i odwrotnie;

 znajomość i umiejętność stosowania wzorów na obliczanie długości łuku i pola wycinka koła;

 obliczanie obwodu figury złożonej z łuków i odcinków;

 obliczanie pola figury złożonej z wielokątów i wycinków koła;

 określanie wzajemnego położenia okręgów na podstawie promienia i odległości między środkami;

 obliczanie odległości między środkami okręgów, znając ich promienie i położenie;

 rozwiązywanie zadań z okręgami w układzie współrzędnych;

 obliczanie miary kąta wewnętrznego wielokąta foremnego;

 ilustracja okręgu opisanego na trójkącie i wpisanego w trójkąt;

 znajomość i umiejętność zastosowania wzorów na promień okręgu opisanego i wpisanego dla 
kwadratu, trójkąta równobocznego i sześciokąta foremnego;

 rozróżnianie figur środkowo i osiowo symetrycznych;

 ilustracja symetrii osiowej i środkowej w układzie współrzędnych;

 umiejętność rysowania obrazu figury w obrocie o dany kąt;

 umiejętność określenia kąta obrotu;

 posługiwanie się podstawowymi jednostkami długości, masy, pola, objętości przy rozwiązywaniu 
różnych zagadnień, w tym praktycznych;

Figury podobne

 wzór na stosunek pól oraz obwodów figur podobnych;

 cechy podobieństwa trójkątów prostokątnych i prostokątów;

 stosowanie własności figur podobnych w zadaniach rachunkowych i konstrukcyjnych;

 własności figur podobnych;

Bryły

 zasady zamiany jednostek;

 obliczanie długości odcinków w graniastosłupach, ostrosłupach i bryłach obrotowych;

 obliczanie pola przekroju osiowego bryły obrotowej.

NA OCENĘ DOBRĄ

te same zagadnienia co na ocenę dostateczną, ale o zwiększonym stopniu trudności oraz:

Liczby i wyrażenia algebraiczne

 rozwiązywanie zadania tekstowego związanego z działaniami na liczbach lub procentami;

Funkcje

 przedstawianie wykresu funkcji spełniającej określone warunki;

 podawanie argumentów, dla których funkcja przyjmuje wartości dodatnie lub ujemne;

 sporządzanie wykresu funkcji liczbowej, której dziedziną nie jest zbiór R;



 rozwiązywanie zadań tekstowych dotyczących proporcji prostej i odwrotnej oraz ich wykresów,

Figury geometryczne

 określanie długości boków trójkąta prostokątnego podobnego, znając skalę podobieństwa;

 rozwiązywanie zadań tekstowych związanych z trójkątami, wielokątami, okręgami opisanymi i 
wpisanymi w wielokąty foremne oraz z wzajemnym położeniem dwóch okręgów; 

Figury podobne

 rozwiązywanie zadań tekstowych związanych z podobieństwem;

Matematyka w zastosowaniach

 rozwiązywanie zadań tekstowych związanych z oprocentowaniem i inflacją.

NA OCENĘ BARDZO DOBRĄ

te same zagadnienia co na ocenę dobrą, ale o zwiększonym stopniu trudności oraz:

 zastosowanie przekształceń wyrażeń algebraicznych w zadaniach tekstowych;

 rozwiązywanie zadań tekstowych związanych z zastosowaniem równań lub układów równań;

 odczytywanie z wykresów dla jakich argumentów dwie funkcje liniowe przyjmują jednocześnie 
wartości dodatnie lub ujemne;

 obliczanie pola figury ograniczonej wykresami funkcji oraz osiami układu współrzędnych;

 rozwiązywanie zadań tekstowych związanych z parabolą lub hiperbolą;

 wyznaczanie wzoru funkcji liniowej znając dwa punkty wykresu;

 rozwiązywanie zadań tekstowych związanych z przesunięciem o wektor oraz ze złożeniem 
przesunięć;

 obliczanie pola przekroju kuli o danym promieniu, wykonanego w danej odległości od środka;

 rozwiązywanie zadań tekstowych związanych z bryłami złożonymi z walców, z walców i stożków 
oraz związane ze zmianą kształtu brył przy stałej objętości;

 obliczanie pola powierzchni oraz objętości nietypowej bryły powstałej w wyniku obrotu danej 
figury wokół osi;

 rozwiązywanie zadań tekstowych związanych z mapą;

 rozwiązywanie zadań problemowych łączących wiadomości z różnych działów i dziedzin życia;

 uzasadnianie poznanych twierdzeń i własności.

NA OCENĘ CELUJĄCĄ

te same zagadnienia co na ocenę bardzo dobrą, ale o zwiększonym stopniu trudności oraz:

 graficzne rozwiązywanie układu nierówności;

 rozwiązywanie zadań tekstowych związanych ze stożkiem ściętym;

 analizowanie i przetwarzanie informacji;

 znajomość zagadnień wykraczających poza program gimnazjum;

 umiejętność łączenia zagadnień z różnych dziedzin;

 udział w konkursach matematycznych szkolnych oraz pozaszkolnych i zdobywanie w nich 
punktowanych miejsc.


