
Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie 4 szkoły podstawowej 
 

 

1. W zakresie sprawności rachunkowej uczeń: 
• wykonuje proste działania pamięciowe na liczbach naturalnych, 
• zna i stosuje algorytmy działań pisemnych oraz wykorzystuje te umiejętności w sytuacjach praktycznych, 
• wykonuje dzielenie z resztą liczb naturalnych, 
• stosuje wygodne dla niego sposoby ułatwiające obliczenia, w tym przemienność i łączność dodawania i 

mnożenia, 
• rozpoznaje liczby naturalne podzielne przez 2, 3, 5, 9, 10, 
• oblicza kwadraty i sześciany liczb naturalnych, 
• dodaje i odejmuje ułamki zwykłe o jednakowych mianownikach, 
• dodaje i odejmuje ułamki dziesiętne (w prostych przykładach), 
• stosuje reguły dotyczące kolejności wykonywania działań, 
• szacuje wyniki działań, 
• posługuje się kalkulatorem, 
• interpretuje liczby naturalne na osi liczbowej, 
• porównuje liczby naturalne, 
• mnoży ułamki zwykłe przez liczby naturalne, 
• wykonuje obliczenia związane z czasem oraz jednostkami masy i pieniędzy, 
• dokonuje prawidłowego wyboru modelu matematycznego w celu rozwiązania zadania tekstowego 

(na poziomie elementarnym). 
2. W zakresie wykorzystania i tworzenia informacji uczeń: 

• interpretuje i przetwarza informacje tekstowe, liczbowe, graficzne, w tabelach i na diagramach, 
• rozumie i interpretuje odpowiednie pojęcia matematyczne, 
• zna podstawową terminologię, 
• formułuje odpowiedzi i prawidłowo zapisuje wyniki. 

3. W zakresie modelowania matematycznego uczeń: 
• dobiera odpowiedni model matematyczny do nieskomplikowanej sytuacji, 
• korzysta z prostych wzorów, w których występują oznaczenia literowe, zamienia wzór na formę słowną, 
• oblicza pola kwadratów i prostokątów przedstawionych na rysunkach oraz w sytuacjach praktycznych, 
• stosuje jednostki długości i ich zamianę, 
• przetwarza tekst zadania na działania arytmetyczne. 

4. W zakresie kształcenia wyobraźni geometrycznej uczeń: 
• sprawnie posługuje się przyrządami matematycznymi, wykonując rysunki, 
• rozpoznaje i nazywa podstawowe figury geometryczne, w tym wielokąty, 
• rozpoznaje odcinki, proste prostopadłe i równoległe, 
• rozpoznaje i nazywa wielokąty oraz zna ich najważniejsze własności, 
• wskazuje wśród graniastosłupów prostopadłościany i sześciany. 

5. W zakresie rozumowania i tworzenia strategii uczeń: 
• czyta ze zrozumieniem prosty tekst zawierający informacje liczbowe, 
• odczytuje dane ilościowe przedstawione w różny sposób (tabele, rysunki, mapy, diagramy), 
• dostrzega zależności matematyczne w otaczającym świecie, 
• ustala kolejność czynności (w tym obliczeń) prowadzących do rozwiązania problemu, 
• dostrzega zależności między podanymi informacjami, 
• dzieli rozwiązanie zadania na etapy, stosując własne, poprawne, wygodne dla niego strategie rozwiązania, 
• do rozwiązania zadań osadzonych w kontekście praktycznym stosuje zdobytą wiedzę z zakresu 

arytmetyki i geometrii, nabyte umiejętności rachunkowe oraz własne poprawne metody, 
• weryfikuje wynik zadania tekstowego, oceniając sensowność rozwiązania. 

6. W zakresie praktycznego zastosowania matematyki uczeń: 
• dokonuje właściwego wyboru metod rozwiązywania problemów, 
• wykonuje proste obliczenia zegarowe na godzinach, minutach i sekundach, 
• wykonuje proste obliczenia kalendarzowe dotyczące dni, tygodni, miesięcy, lat. 

 


