
KARTA PRACY NR 1 MATEMATYKA KL.7 

WRZESIEŃ -  PAŹDZIERNIK             LICZBY I DZIAŁANIA

L.p. Tematyka Wiedza i umiejętności STR.

1.

LICZBY

 znam pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej
 rozumiem rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne
 umiem porównywać liczby wymierne
 umiem zaznaczać liczbę wymierną na osi liczbowej
 umiem znajdować liczbę wymierną leżącą pomiędzy 

dwiema
danymi na osi liczbowej

 umiem zamieniać ułamek zwykły na dziesiętny i odwrotnie
 umiem znajdować liczby spełniające określone warunki
 umiem porządkować liczby wymierne

10 - 14

2.

ROZWINIĘCIA
DZIESIĘTNE

LICZB
WYMIERNYCH

 znam pojęcia: rozwinięcie dziesiętne skończone, 
nieskończone, okres

 umiem zapisać liczby wymierne w postaci rozwinięć 
dziesiętnych skończonych i rozwinięć dziesiętnych 
nieskończonych okresowych

 znam warunek konieczny zamiany ułamka zwykłego na 
ułamek dziesiętny skończony

 umiem porównywać liczby wymierne
 umiem określić na podstawie rozwinięcia dziesiętnego, czy 

dana liczba jest liczbą wymierną
 umiem przedstawić rozwinięcie dziesiętne nieskończone 

okresowe w postaci ułamka zwykłego
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3.

ZAOKRĄGLANIE
LICZB,

SZACOWANIE
WYNIKÓW

 znam sposób zaokrąglania liczb
 umiem zaokrąglić liczbę do danego rzędu
 umiem zaokrąglić liczbę o rozwinięciu dziesiętnym 

nieskończonym okresowym do danego rzędu
 umiem szacować wyniki działań
 umiem dokonać porównań poprzez szacowanie w zadaniach

tekstowych

18 - 23

4.
DODAWANIE 

I
ODEJMOWANIE

LICZB
DODATNICH

 znam algorytm dodawania i odejmowania liczb wymiernych
dodatnich

 umiem dodawać i odejmować liczby wymierne dodatnie 
zapisane w jednakowej postaci  i w różnych postaciach 

 umiem rozwiązywać zadania na zastosowanie dodawania 
i odejmowania liczb wymiernych

24 - 27

5.

MNOŻENIE 
I DZIELENIE

LICZB DODATNICH

 znam algorytm mnożenia i dzielenia liczb wymiernych 
dodatnich

 umiem podać liczbę odwrotną do danej
 umiem mnożyć i dzielić przez liczbę naturalną
 umiem mnożyć i dzielić liczby wymierne dodatnie
 umiem obliczać ułamek danej liczby 
 umiem obliczać liczbę na podstawie danego jej ułamka
 umiem zamieniać jednostki długości, masy
 znam przedrostki mili i kilo

28 - 34



6.

WYRAŻENIA
ARYTMETYCZNE

 znam kolejność wykonywania działań
 umiem wykonywać działania łączne na liczbach 

wymiernych dodatnich
 umiem obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych 

zawierających większą liczbę działań
 umiem zapisać podane słownie wyrażenia arytmetyczne i 

obliczać jego wartość
 umiem tworzyć wyrażenia arytmetyczne na podstawie treści

zadań i obliczać ich wartość

34 - 37

7.

DZIAŁANIA NA
LICZBACH

DODATNICH I
UJEMNYCH

 umiem dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić dwie liczby 
ujemne oraz o różnych znakach

 znam pojęcie liczb przeciwnych
 umiem obliczać potęgi liczb wymiernych
 umiem stosować prawa działań
 umiem obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych
 umiem obliczać wartości ułamków piętrowych 
 umiem uzupełniać brakujące liczby lub nawiasy w 

dodawaniu, odejmowaniu, mnożeniu i dzieleniu tak, by 
otrzymać ustalony wynik
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8.

OŚ LICZBOWA, 
ODLEGŁOŚĆ LICZB

NA OSI
LICZBOWEJ

 umiem odczytać z osi liczbowej liczby spełniające 
określony warunek

 umiem opisać zbiór liczb za pomocą nierówności
 umiem zaznaczyć na osi liczbowej liczby spełniające 

określoną nierówność
 umiem zapisać nierówność, jaką spełniają liczby 

zaznaczonego na osi liczbowej zbioru
 znam pojęcie odległości między dwiema liczbami na osi 

liczbowej
 umiem na podstawie rysunku osi liczbowej określić 

odległość między liczbami
 umiem obliczyć odległość między liczbami na osi liczbowej
 umiem zaznaczać na osi liczbowej zbiór liczb, które 

spełniają jednocześnie dwie nierówności
 umiem znaleźć liczby znajdujące się w określonej 

odległości na osi liczbowej od danej liczby
 umiem wykorzystywać wartość bezwzględną do obliczeń 

odległości liczb na osi liczbowej
 umiem znaleźć rozwiązanie równania z wartością 

bezwzględną

42 - 45

Źródło: podręcznik Matematyka 7 z plusem, wyd. GWO, str. 10 – 45

Zadania treningowe do sprawdzianu:  str. 46 - 54

Po zakończeniu tej kart pracy planowany jest sprawdzian z jej zakresu. 


