
Wymagania Edukacyjne do zaplanowanych form sprawdzania osiągnięć uczniów w klasie VIII 

Sposób sprawdzenia Nazwa Sprawdzane wiadomości i umiejętności 

Praca klasowa – PK1 Statystyka i 

prawdopodobieństwo 
Uczeń: 

 odczytuje dane przedstawione w tekstach i tabelach oraz na 

diagramach 

 interpretuje dane przedstawione w tekstach i tabelach oraz na 

diagramach i prostych wykresach 

 odczytuje wartości z wykresu, wartość największą, wartość 

najmniejszą 

 oblicza średnią arytmetyczną zestawu liczb 

 oblicza średnią arytmetyczną w prostych zadaniach 
planuje sposób zbierania danych 

 zapisuje i porządkuje dane (np. wyniki ankiety) 

 opracowuje dane (np. wyniki ankiety) 

 porównuje ilorazowo wartości przestawione na wykresie liniowym 

lub diagramie słupkowym, zwłaszcza w sytuacji, gdy oś pionowa 

nie zaczyna się od zera 

 ocenia poprawność wnioskowania 

 przeprowadza proste doświadczenia losowe 

 oblicza prawdopodobieństwa zdarzeń w prostych doświadczeniach 

losowych 

Praca klasowa – PK2 Wyrażenia 

algebraiczne i 

równania 

Uczeń: 

 zapisuje wyniki podanych działań w postaci wyrażeń 

algebraicznych jednej lub kilku zmiennych (w najprostszych 

przypadkach) 

 oblicza wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych 

 zapisuje zależności przedstawione w zadaniach w postaci wyrażeń 

algebraicznych jednej lub kilku zmiennych 

 rozpoznaje i porządkuje jednomiany  

 wyodrębnia jednomiany w sumie algebraicznej 

 redukuje wyrazy podobne 

 mnoży sumę algebraiczną przez jednomian 

 mnoży dwumian przez dwumian 

 przedstawia iloczyn w najprostszej postaci 

 wyprowadza proste wzory na pole i obwód figury na podstawie 

rysunku 

 zapisuje rozwiązania prostych zadań w postaci wyrażeń 

algebraicznych 

 rozwiązuje proste równania liniowe 

 sprawdza, czy podana liczba jest rozwiązaniem równania 

 rozwiązuje proste równania liniowe wymagające mnożenia sum 

algebraicznych i redukcji wyrazów podobnych 

 rozwiązuje proste zadania tekstowe (także dotyczące procentów) za 

pomocą równań liniowych 

 przekształca proste wzory geometryczne i fizyczne 

Praca klasowa – PK3 Figury na 

płaszczyźnie 
Uczeń: 

 stosuje pojęcia kątów: prostych, ostrych i rozwartych 

 stosuje pojęcia kątów przyległych i wierzchołkowych; korzysta z 

własności takich kątów (w prostych zadaniach) 

 stosuje twierdzenie o sumie kątów wewnętrznych trójkąta (w 

prostych zadaniach)  

 w trójkącie równoramiennym przy danym kącie wyznacza miary 

pozostałych kątów 

 korzysta z własności prostych równoległych, zwłaszcza stosuje 

równość kątów odpowiadających i naprzemianległych (w prostych 

zadaniach) 

 rozwiązuje proste zadania z wykorzystaniem własności kątów: 

przyległych, odpowiadających, wierzchołkowych 

i naprzemianległych 

 rozwiązuje zadania dotyczące miar kątów, wykorzystując równania 

liniowe 

 wskazuje założenie i tezę w twierdzeniu sformułowanym w formie 



„jeżeli..., to...” 

 odróżnia przykład od dowodu 

 sprawdza, czy istnieje trójkąt o danych bokach 

 na podstawie odległości między punktami ocenia, czy leżą one na 

jednej prostej 

Praca klasowa – PK4 Wielokąty Uczeń: 

 rozróżnia figury przystające 

 rozwiązuje proste zadania związane z przystawaniem wielokątów 

 stosuje cechy przystawania trójkątów do sprawdzania, czy dane 

trójkąty są przystające 

 odróżnia definicję od twierdzenia 

 analizuje dowody prostych twierdzeń  

 wybiera uzasadnienie zdania spośród kilku podanych możliwości 

 rozpoznaje wielokąty foremne 

 oblicza miary kątów wewnętrznych wielokąta foremnego 

 rozwiązuje proste zadania, wykorzystując podział sześciokąta 

foremnego na trójkąty równoboczne 

Praca klasowa – PK5 Geometria 

przestrzenna – 

graniastosłupy 

Uczeń: 

 rozpoznaje graniastosłupy 

 podaje liczbę wierzchołków, krawędzi i ścian graniastosłupów 

 wskazuje krawędzie i ściany równoległe w graniastosłupach 

 rozróżnia graniastosłupy proste i pochyłe 

 rozpoznaje graniastosłupy prawidłowe 

 rozwiązuje proste zadania dotyczące graniastosłupów  

 odróżnia przekątną graniastosłupa od przekątnej podstawy 

i przekątnej ściany bocznej 

 oblicza długość przekątnej ściany graniastosłupa 

 oblicza objętość graniastosłupa o danym polu podstawy i danej 

wysokości 

 oblicza objętość graniastosłupa prawidłowego 

 zamienia jednostki objętości, wykorzystując zamianę jednostek 

długości   

 rozwiązuje proste zadania tekstowe z wykorzystaniem objętości i 

odpowiednich jednostek 

 rysuje co najmniej jedną siatkę danego graniastosłupa 

 oblicza pole powierzchni graniastosłupa przy danej wysokości 

i danym polu podstawy 

 oblicza pole powierzchni graniastosłupa na podstawie danych 

opisanych na siatce 

Praca klasowa – PK6 Geometria 

przestrzenna – 

ostrosłupy 

Uczeń: 

 rozpoznaje ostrosłupy 

 podaje liczbę wierzchołków, krawędzi i ścian ostrosłupów 

 rozpoznaje ostrosłupy prawidłowe, czworościan i czworościan 

foremny 

 wskazuje spodek wysokości ostrosłupa 

 rozpoznaje ostrosłupy proste i prawidłowe 

 rozwiązuje proste zadania dotyczące ostrosłupów 

 oblicza wysokość ostrosłupa w prostych przypadkach 

 odczytuje dane z rysunku rzutu ostrosłupa  

 rozwiązuje proste zadania tekstowe na obliczanie odcinków w 

ostrosłupach 

 oblicza objętość ostrosłupa o danym polu podstawy i danej 

wysokości 

 oblicza objętość ostrosłupa prawidłowego 

 zamienia jednostki objętości   

 rozwiązuje proste zadania tekstowe z wykorzystaniem objętości i 

odpowiednich jednostek 

 rysuje co najmniej jedną siatkę danego ostrosłupa 

 oblicza pole powierzchni ostrosłupa przy danej wysokości i danym 

polu podstawy 

 oblicza pole powierzchni ostrosłupa na podstawie danych 

opisanych na siatce 

 oblicza w prostych przypadkach objętości i pola powierzchni brył 



powstałych z połączenia graniastosłupów i ostrosłupów 

Praca klasowa – PK7 Koła i okręgi Uczeń: 

 rozwiązuje proste zadania na obliczanie długości okręgu 

 rozwiązuje proste zadania na obliczanie promienia i średnicy 

okręgu 

 oblicza wartość wyrażeń zawierających liczbę π 

 oblicza pole koła (w prostych przypadkach) 

 oblicza promień koła przy danym polu (w prostych przypadkach) 

 oblicza obwód koła przy danym polu (w prostych przypadkach) 

 podaje przybliżoną wartość odpowiedzi w zadaniach tekstowych 

 rozwiązuje proste zadania tekstowe z wykorzystaniem długości 

okręgu i pola koła   

 rozwiązuje proste zadania tekstowe na obliczanie pola pierścienia 

kołowego 

Sprawdzian – S1 Symetrie Uczeń: 

 wskazuje osie symetrii figury 

 rozpoznaje wielokąty osiowosymetryczne 

 rozpoznaje wielokąty środkowosymetryczne 

 wskazuje środek symetrii w wielokątach foremnych 

 uzupełnia rysunek tak, aby nowa figura miała oś symetrii 

 rozpoznaje symetralną odcinka  

 rozwiązuje proste zadania, wykorzystując własności symetralnej 

 rozpoznaje dwusieczną kąta 

Kartkówka – K1 Średnia arytmetyczna 

i mediana 

Uczeń: 

 oblicza średnią arytmetyczną i medianę zestawu liczb 

 odczytuje dane przedstawione w tekstach i tabelach oraz na 

diagramach 

Kartkówka – K2 Przekształcanie 

wyrażeń 

algebraicznych 

Uczeń: 
 zapisuje wyniki podanych działań w postaci wyrażeń 

algebraicznych jednej lub kilku zmiennych (w najprostszych 

przypadkach) 

 oblicza wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych 

 zapisuje zależności przedstawione w zadaniach w postaci wyrażeń 

algebraicznych jednej lub kilku zmiennych 

 rozpoznaje i porządkuje jednomiany  

 redukuje wyrazy podobne 

 mnoży sumę algebraiczną przez jednomian 

 mnoży dwumian przez dwumian 

 przedstawia iloczyn w najprostszej postaci 

Kartkówka – K3 Własności kątów Uczeń: 
 stosuje twierdzenie o sumie kątów wewnętrznych trójkąta (w 

prostych zadaniach)  

 w trójkącie równoramiennym przy danym kącie wyznacza miary 

pozostałych kątów 

 rozwiązuje proste zadania z wykorzystaniem własności kątów: 

przyległych, odpowiadających, wierzchołkowych 

i naprzemianległych 

 

Kartkówka – K4 Przystawanie 

trójkątów 
Uczeń: 
 rozróżnia figury przystające 

 stosuje cechy przystawania trójkątów do sprawdzania, czy dane 

trójkąty są przystające 

Kartkówka – K5 Własności 

graniastosłupów 
Uczeń: 

 rozpoznaje graniastosłupy 

 podaje liczbę wierzchołków, krawędzi i ścian graniastosłupów 

 wskazuje krawędzie i ściany równoległe w graniastosłupach 

 rozróżnia graniastosłupy proste i pochyłe 

 rozpoznaje graniastosłupy prawidłowe 

 rozwiązuje proste zadania dotyczące graniastosłupów  

 oblicza objętość graniastosłupa prawidłowego 

 oblicza pole powierzchni graniastosłupa przy danej wysokości 

i danym polu podstawy 

Kartkówka – K6 Jednostki objętości Uczeń: 



 zamienia jednostki objętości, wykorzystując zamianę jednostek 

długości   

Kartkówka – K7 Własności 

ostrosłupów 
Uczeń: 
 rozpoznaje ostrosłupy 

 podaje liczbę wierzchołków, krawędzi i ścian ostrosłupów 

 rozpoznaje ostrosłupy prawidłowe, czworościan i czworościan 

foremny 

 wskazuje spodek wysokości ostrosłupa 

 rozpoznaje ostrosłupy proste i prawidłowe 

 rozwiązuje proste zadania dotyczące ostrosłupów 

 oblicza objętość ostrosłupa o danym polu podstawy i danej 

wysokości 

 oblicza objętość ostrosłupa prawidłowego 

 oblicza pole powierzchni ostrosłupa przy danej wysokości i danym 

polu podstawy 

Kartkówka – K8 Pole i obwód koła Uczeń: 
 rozwiązuje proste zadania na obliczanie długości okręgu 

 rozwiązuje proste zadania na obliczanie promienia i średnicy 

okręgu 

 oblicza pole koła (w prostych przypadkach) 

 rozwiązuje proste zadania tekstowe z wykorzystaniem długości 

okręgu i pola koła   

Kartkówka – K9 Rachunek 

prawdopodobieństwa 
Uczeń: 
 stosuje regułę mnożenia (w prostych przypadkach) 

 prostą sytuację zadaniową ilustruje drzewkiem 

 oblicza prawdopodobieństwo zdarzeń dla kilkakrotnego losowania, 

jeśli oczekiwanymi wynikami są para lub trójka np. liczb 

 oblicza prawdopodobieństwa zdarzeń w prostych doświadczeniach 

polegających na losowaniu dwóch elementów 

 wykonuje obliczenia bez wypisywania wszystkich możliwości 

 przeprowadza proste doświadczenia losowe polegające na rzucie 

monetą lub sześcienną kostką do gry, analizuje i oblicza 

prawdopodobieństwa zdarzeń w prostych doświadczeniach 

losowych 

 

 

 


