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Cele kształcenia – wymagania ogólne 


          



  


  

 
   


  prowadzi proste rozumowanie, składaj  

 ci nauczania – wymagania szczegółowe 

   

      nych postaciach (np. ułamka zwykłego, 
ułamka dziesi   

 oblicza bł  dny i bł   
 posługuje si   ciem przedziału liczbowego, zaznacza przedziały na 



         
zło onych na procent składany i na okres krótszy ni 

    

   

  

      układu równa   


     

    

     





  

  

 odczytuje z wykresu niektóre własno     
przedziały, w których funkcja ro nie, maleje, ma stały znak, punkty, w których 
    

  

            


 interpretuje współczynniki wyst  
  

 interpretuje współczynniki wyst  


            
 

 wykorzystuje własno 
  

  
         


  

   


          
 

     
    dokładn         
  

    

   


    

  

       

 korzysta z własno     


  

 rozpoznaje w graniastosłupach i ostrosłupach k    
    

 rozpoznaje w graniastosłupach i ostrosłupach k    
i płaszczyznami (mi         
 





                 
odcinkami i płaszczyznami (np. k           
    

 rozpoznaje w graniastosłupach i ostrosłupach k   

 wyznacza przekroje prostopadło cianów płaszczyzn 

       długo      
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