
MATEMATYKA 

Wymagania na egzamin klasyfikacyjny z matematyki, dla szkoły 

podstawowej, klasa IV 

Wymagania do egzaminu klasyfikacyjnego z matematyki, przygotowane na 

podstawie programu nauczania „Matematyka z kluczem 4” (M. Braun, A. 

Mańkowska, M. Paszyńska), Nowa Era, Warszawa. 
 

Nazywam się Wioletta Hanus jestem nauczycielką matematyki 

i informatyki w Niepublicznym Zespole Szkolno- Przedszkolnym 

w Sołonce. Ukończyłam studia na Uniwersytecie Rzeszowskim o 

specjalności matematyka nauczycielska z informatyką. W wolnych 

chwilach czytam ksiązki, oglądam filmy. Lubię także podróże.  Można się 

ze mną skontaktować poprzez adres e-mail:wiola.hanus@wp.pl 

 

 

Dział I – Liczby naturalne – część 1 

Uczeń: 

1. Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie w pamięci. 

2. Dobieranie jednostek oraz zaznaczanie liczby na osi liczbowej. 

3. Wykonywanie porównywań różnicowych i ilorazowych. 

4. Dzielenie z resztą. 

5. Rozwiązywanie zadań tekstowych z zastosowaniem porównywania różnicowego i ilorazowego. 

6. Obliczanie wartości wielodziałaniowego wyrażenia arytmetycznego. 

7. Rozwiązywanie prostych równań z jedną niewiadomą. 

8. Rozwiązywanie zadań tekstowych wielodziałaniowe. 

 

Dział II – Liczby naturalne – część 2 

Uczeń: 

1. Rozwiązywanie zadań tekstowych wykorzystujących obliczenia kalendarzowe i zegarowe. 

2. Obliczanie kwadratów i sześcianów liczb naturalnych. 

3. Rozpoznawanie liczb naturalnych podzielne przez 2,3,5,9,10,100. 

4. Zastosowanie reguł dotyczących kolejności wykonywania działań. 

5. Szacowanie wyników działań. 

6. Odczytywanie i zapisywanie liczb naturalne wielocyfrowe. 

 

Dział III – Działania pisemne 

Uczeń: 

1. Stosowanie algorytmów działań pisemnych – dodawanie i odejmowanie liczby z przekroczeniem 

kolejnych progów dziesiątkowych, mnożenie przez liczby jednocyfrowe, wielocyfrowe, z zerami 

wewnętrznymi i z zerami na końcu, dzielenie przez liczby jednocyfrowe, wielocyfrowe, z zerami na 

końcu. 

2. Obliczanie wartości wielodziałaniowego wyrażenia arytmetycznego. 

3. Rozwiązywanie zadań tekstowe z zastosowaniem działań pisemnych. 

 

Dział IV – Figury geometryczne – część 1 

Uczeń:  

1. Rysowanie odcinków o zadanej długości oraz mierzenie odcinki. 

2. Rozpoznawanie punktów, prostych, półprostych i odcinków. 

3. Kreślenie prostych prostopadłych i prostych równoległych. 
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4. Podstawowe własności kwadratu i prostokąta. 

5. Zamienianie jednostek długości. 

6. Obliczanie obwodów wielokąta. 

7. Obliczanie długość boku kwadratu, gdy dany jest jego obwód. 

8. Obliczanie długość boku prostokąta, gdy dany jest jego obwód i długość drugiego boku. 

9. Kreślenie okrągu o danej średnicy. 

10. Kreślenie promienia, średnicy i cięciwy okręgu i koła. 

11. Kreślenie figury w skali 

 

Dział V – Ułamki zwykłe  

Uczeń: 

1. Zapisywanie część całości za pomocą ułamka. 

2. Zaznaczanie określonym ułamkiem część figury. 

3. Odczytywanie współrzędnych ułamka zaznaczonego na osi liczbowej. 

4. Skracanie ułamków zwykłych, rozszerzanie ułamków zwykłych. 

5. Porównywanie ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach lub licznikach. 

6. Zamiana liczb mieszanych na ułamek niewłaściwy i odwrotnie. 

7. Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych i liczby mieszane o jednakowych mianownikach. 

8. Mnożenie ułamków zwykłych przez liczbę naturalną. 

9. Obliczanie wartości wielodziałaniowego wyrażenia arytmetycznego z zastosowaniem działań na 

ułamkach. 

10. Rozwiązywanie zadań tekstowych z zastosowaniem dodawania i odejmowania ułamków zwykłych, 

mnożenia liczby naturalnej przez ułamek zwykły. 

 

Dział VI – Ułamki dziesiętne 

Uczeń: 

1. Zamiana liczby w postaci dziesiętnej na ułamki zwykłe lub liczby mieszane. 

2. Zapisywanie ułamków zwykłych o mianowniku 10, 100, 1000 w postaci dziesiętnej. 

3. Porównywanie ułamków dziesiętnych, odczytywanie ułamków dziesiętnych na osi liczbowej. 

4. Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym. 

5. Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000 … 

6. Obliczanie wartości wyrażenia arytmetycznego zawierającego ułamki dziesiętne. 

7. Zamieniana wyrażenia jednomianowane na dwumianowane i odwrotnie. 

8. Rozwiązywanie zadań tekstowych z zastosowaniem działań na ułamkach dziesiętnych.  

 

Dział VII – Figury geometryczne – część 2 

Uczeń: 

1. Obliczanie pól i obwodów kwadratu o danym boku, 

2. Obliczanie pól prostokąta o danych bokach, 

3. Obliczanie boków prostokąta, gdy dane jest jego pole i jeden z boków. 

4. Obliczanie długości boku i obwód kwadratu, gdy dane jest jego pole. 

5. Potrafi obliczać pole figury złożonej z kilku prostokątów. 

6. Posługuję się jednostkami pola. 

7. Rozpoznawanie graniastosłupów prostych, ostrosłupów, walców, stożków i kul w sytuacjach 

praktycznych, 

8. Wskazywanie wierzchołków, krawędzi i ścian w sześcianie i prostopadłościanie, 

9. Posługiwanie się jednostkami objętości i pojemności, 

10. Obliczanie objętości prostopadłościanu za pomocą sześcianu jednostkowego. 

11. Kreślenie siatkek sześcianu, prostopadłościanu. 


