
Matematyka 
 

 

• Liczy do tyłu przekraczając 0, używając liczb negatywnych. 

• Porównuje i porządkuje liczby powyżej 1000. 

• Porównuje i porządkuje liczby do dwóch miejsc po przecinku. 

• Odczytuje liczby rzymskie w zakresie 100. 

• Podaje liczbę o 1000 więcej/mniej do dowolnie wymienionej liczby. 

• Liczy wielokrotnościami liczb 6, 7, 9, 25 oraz 100. 

• Zna na pamięć i właściwie stosuje tabliczkę mnożenia oraz dzielenia 

w zakresie liczb 1 – 12. 

• Posługuje się dziesiątkowym systemem liczb dla liczb 4 cyfrowych. 

• Zaokrągla każda liczbę do najbliższej 10, 100 oraz 1000. 

• Zaokrągla ułamek dziesiętny z jednym miejscem po przecinku do 

najbliższej całości. 

• Dodaje i odejmuje liczby 4 cyfrowe używając pisemnej metody 

dodawania słupkowego. 

• Mnoży liczby: 

o 2 cyfrowe z 1 cyfrowymi 

o 3 cyfrowe z 1 cyfrowymi 

• Liczy setkami do przodu i do tyłu. 

• Rozpoznaje i pisze rozszerzenia ułamków. 

• Dodaje i odejmuje ułamki o tym samym mianowniku. 

• Odczytuje, zapisuje i zamienia wskazania zegara analogowego        

i elektronicznego w formacie 12  i 24 godz. 

 

 

     

 

 

Szkoła Podstawowa  

Selby Abbey CE (VC) 

 

Oczekiwania wobec dzieci kończących  

klasę 4 

  

  

   Ta książeczka zawiera informacje dla rodziców oraz opiekunów dzieci 

uczęszczających do klasy 4. Informacje te pokrywają się z wymaganiami 

zawartymi w państwowym programie nauczania i stanowią minimum 

potrzebne do osiągnięcia prawidłowego oraz wymaganego postępu 

dziecka.  

   Wyszczególnione zagadnienia będą realizowane podczas zajęć 

lekcyjnych w roku szkolnym.  Państwo jako rodzice możecie wspomóc 

proces edukacyjny pomagając dziecku w osiągnięciu poszczególnych 

zagadnień  z tej książeczki. Za tą pomoc z góry dziękujemy.  

   Jeśli mają Państwo jakiekolwiek  pytania dotyczące zagadnień z tej 

książeczki lub chcą państwo maksymalnie Pomóc swojemu dziecku            

w procesie nauczania, proszę skontaktować się z wychowawcą. 



 

Czytanie 

 

• Wyraża własna opinię na temat przeczytanego tekstu. 

• Wyjaśnia co się działo w przeczytanym tekście. 

•  Wnioskuje na podstawie przeczytanego tekstu                     

i osądza co się może dalej wydarzyć.  

• Czytając używa właściwej intonacji dla rożnych 

bohaterów.  

• Rozpoznaje stosowane apostrofu przynależności                

w liczbie mnogiej. 

• Zauważa sposób, dzięki któremu można zmienić zdanie 

np. poprzez zmianę szyku wyrazów, zmianę czasów, 

dodając/ usuwając słowa lub zmieniając interpunkcję. 

• Tłumaczy dlaczego autor użył rożnych rodzajów zdań oraz 

w jaki sposób szyk wyrazów w zdaniu wywiera efekt na 

czytającym. 

• Przebiega wzrokiem i skanuje czytany tekst aby znaleźć 

informację potrzebną do odpowiedzi na zadane pytanie. 

 

 

Pisanie 

 

• Różnicuje rozpoczynanie zdań. 

• Używa określeń przymiotnikowych (np. gryzący, zimny 

wiatr). 

• Poprawnie używa rzeczowników i przyimków.  

• Używa wyrażeń przysłówkowych rozpoczynając zdanie 

(np. Zanim słońce wzeszło, Ania zjadła śniadanie). 

• Używa  apostrofu przynależności  w liczbie mnogiej. 

• Poprawnie używa wyrażenia przysłówkowe, stawiając po 

nich przecinek (np. Później tego dnia, usłyszałem złą 

wiadomość.) 

• Używa przecinków w zdaniach złożonych. 

• Używa cudzysłowu aby oznaczyć mowę bezpośrednią. 

• Używa paragrafów do opisania rożnych myśli na dany 

temat. 

• Używa poprawnych przysłówków aby połączyć paragrafy. 

• Pisze ze wzrastającą spójnością, wyrazistością                       

i płynnością. 

 


