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ZAGADNIENIA PROGRAMOWE I WYMAGANIA EDUKACYJNE DO TESTU 

PRZYROSTU KOMPETENCJI Z MATEMATYKI DLA UCZNIA KLASY I. 

POZIOM PODSTAWOWY  

 

1.  Liczby rzeczywiste. 
 

Uczeń: 

 Zna definicję dzielnika liczby naturalnej i podaje dzielniki danej liczby naturalnej. 

 Zna definicję liczby pierwszej, złożonej, liczby parzystej i nieparzystej. 

 Podaje przykłady liczb pierwszych, złożonych, parzystych i nieparzystych. 

 Zna cechy podzielności liczb naturalnych. 

 Przeprowadza proste dowody dotyczące podzielności liczb. 

 Wymienia i definiuje podzbiory zbioru liczb rzeczywistych. 

 Podaje przykłady liczb naturalnych, całkowitych, wymiernych i niewymiernych. 

 Rozpoznaje liczby naturalne, całkowite, wymierne i niewymierne wśród podanych liczb. 

 Zna kolejność wykonywania działań. 

 Wykonuje działania łączne na liczbach wymiernych. 

 Zamienia ułamek zwykły na dziesiętny i odwrotnie. 

 Zamienia ułamek okresowy na zwykły. 

 Oblicza wartość pierwiastka dowolnego stopnia z liczby nieujemnej i wartość pierwiastka 

nieparzystego stopnia z liczby rzeczywistej. 

 Wyłącza czynnik przed znak pierwiastka. i włącza czynnik pod znak pierwiastka. 

 Zna i stosuje prawa działań na pierwiastkach. 

 Oblicza wartość potęgi liczby o wykładniku naturalnym i całkowitym ujemnym. 

 Zna i stosuje prawa działań na potęgach do obliczania wartości wyrażeń i do upraszczania wyrażeń 

algebraicznych. 

 Zapisuje i odczytuje liczby w notacji wykładniczej. 

 Wykonuje działania na liczbach zapisanych w notacji wykładniczej. 

 Zna regułę zaokrąglania. 

 Definiuje błędy przybliżenia. 

 Zaokrągla liczbę z podaną dokładnością. 

 Oblicza błąd przybliżenia danej liczby oraz ocenia czy jest to przybliżenie z nadmiarem,  

     czy z niedomiarem. 

 Szacuje wyniki działań. 

 Zna i stosuje pojęcie procentu i punktu procentowego w obliczeniach. 

 Oblicza procent danej liczby. 

 Wyznacza liczbę na podstawie danego jej procentu. 

 Oblicza, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba. 

 Wykonuje obliczenia procentowe w zadaniach nawiązujących do życia codziennego (ceny, płace, 

podatki, podwyżki, obniżki, rabaty, porównania procentowe kilku wielkości). 

 Podaje wnioski wynikające z obliczeń procentowych. 

 Wyjaśnia podstawowe terminy związane z lokatą pieniędzy w banku oraz z zaciągnięciem kredytu. 

 Analizuje kredyty oferowane przez banki i podaje argumentację ich opłacalności. 

 

2.  Język matematyki. 
 

Uczeń: 

 Opisuje zbiór słownie i symbolicznie za pomocą układu warunków, które spełniają jego elementy. 

 Tworzy podzbiory danego zbioru. 

 Określa i wyznacza sumy, iloczyny i różnice podanych zbiorów. 

 Wykonuje działania na zbiorach za pomocą diagramów Venne’a. 
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 Zapisuje różnego typu przedziały i interpretuje je na osi liczbowej. 

 Określa za pomocą przedziałów zbiory opisane nierównościami. 

 Wyznacz sumę, iloczyn i różnicę danych przedziałów i interpretuje wyniki tych działań na osi 

liczbowej. 

 Sprawdza, czy dana liczba rzeczywista jest rozwiązaniem nierówności. 

 Rozwiązuje nierówności liniowe z jedną niewiadomą. 

 Zapisuje zbiór rozwiązań nierówności w postaci przedziału. 

 Mnoży sumę algebraiczną przez sumę. 

 Przekształca wyrażenia algebraiczne. 

 Wykonuje działania na liczbach postaci cba  . 

 Zna wzory skróconego mnożenia. 

 Stosuje wzory skróconego mnożenia do przekształcania wyrażeń algebraicznych. 

 Stosuje wzory skróconego mnożenia do wykonywania działań na liczbach postaci cba  . 

 Usuwa niewymierność z mianownika ułamka. 

 Definiuje wartość bezwzględną liczby. 

 Wyznacza wartość bezwzględną liczby / wyrażenia o ustalonym znaku. 

 Zna własności wartości bezwzględnej liczby. 

 Interpretuje wartość bezwzględną liczby na osi liczbowej. 

 Oblicza wartości wyrażeń z zastosowaniem wartości bezwzględnej i poznanych jej własności. 

 Rozwiązuje elementarne równania i nierówności z wartością bezwzględną. 

 Określa i oblicza błąd bezwzględny i względny przybliżenia. 

 

3.  Funkcja liniowa. 
 

Uczeń: 

 Zna pojęcie funkcji i różne sposoby przedstawiania funkcji. 

 Rozpoznaje wśród danych przyporządkowań te, które opisują funkcje. 

 Stosuje pojęcia: funkcja, argument, dziedzina, wartość funkcji, wykres funkcji, miejsce zerowe. 

 Zna definicję funkcji liniowej i interpretuje współczynniki występujące we wzorze funkcji liniowej. 

 Sporządza wykres funkcji liniowej. 

 Wyznacza miejsce zerowe funkcji liniowej (o ile istnieje). 

 Określa monotoniczność funkcji liniowej danej wzorem. 

 Wyznacza współrzędne punktów, w których wykres funkcji liniowej przecina osie układu 

współrzędnych. 

 Wyznacza wartości parametrów, dla których funkcja liniowa ma określone warunki. 

 Zapisuje równanie ogólne i kierunkowe prostej na płaszczyźnie. 

 Odczytuje współczynniki w danym równaniu ogólnym i kierunkowym prostej. 

 Przekształca równanie ogólne na kierunkowe i odwrotnie. 

 Wyznacza równanie kierunkowe prostej przechodzącej przez dwa punkty. 

 Ilustruje geometrycznie różne przypadki wzajemnego położenia dwóch prostych na płaszczyźnie.  

 Określa liczbę punktów wspólnych dwóch narysowanych prostych. 

 Określa warunki równoległości i prostopadłości prostych o równaniach kierunkowych i ogólnych. 

 Bada równoległość i prostopadłość prostych określonych równaniami kierunkowymi i ogólnymi. 

 Wyznacza równanie prostej równoległej i prostopadłej do danej. 

 

 

 

 


