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SPOSOBY SPRAWDZANIA DYDAKTYCZNYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 

Zasady oceniania 

1) Uczeń jest oceniany według tradycyjnej skali ocen od 1 do 6, zgodnie z ogólnymi kryteriami 

ocen z matematyki oraz poziomami wymagań określonymi w planie realizacji materiału 

nauczania matematyki w poszczególnych klasach. Dopuszcza się stosowanie plusa lub 

minusa przy ocenach cząstkowych. W przypadku wybranych form aktywności oceny są 

wystawiane na podstawie zgromadzonych przez ucznia plusów i minusów. 

2) Ocenę semestralną i roczną uczeń otrzymuje za systematyczną pracę w ciągu całego 

semestru (roku). Na koniec semestru nauczyciel nie przeprowadza żadnych dodatkowych 

prac klasowych ani sprawdzianów. Wyłącza się sytuacje wyjątkowe, np. długotrwała 

choroba. 

3) Każdy uczeń ma prawo do dodatkowych ocen za wykonane prace nadobowiązkowe, 

polecone przez nauczyciela. 

4) Uczeń, który uzyskał ocenę niedostateczną za pierwszy semestr zobowiązany jest do 

uzupełnienia poziomu wiedzy i umiejętności w terminie i na zasadach uzgodnionych 

z nauczycielem przedmiotu. W przypadku nie uzupełnienia zaległości, uczeń otrzymuje 

ocenę niedostateczną w klasyfikacji rocznej.  

5) Na lekcjach matematyki oceniane będzie: 

 Rozumienie pojęć matematycznych 

 Znajomość i stosowanie poznanych praw matematycznych 

 Analiza treści zadania 

 Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem poznanych metod 

 Posługiwanie się symbolami i językiem matematycznym, odpowiednim 

do danego etapu kształcenia 

 Czytanie tekstów matematycznych ze zrozumieniem 

 Modelowanie matematyczne,  

 Umiejętność zastosowania nabytej wiedzy matematycznej w praktyce 

 Aktywność na lekcjach 

 Praca w grupach i w zespole klasowym oraz własny wkład pracy ucznia 

 Prezentowanie wyników swojej pracy w różnych formach i estetyka 

wykonywanych prac. 

Pomiar osiągnięć 

Pomiar osiągnięć ucznia odbywa się za pomocą następujących narzędzi: 

1) Diagnozy 

2) Sprawdzian zewnętrzny 

3) Prace klasowe (sprawdziany) 

4) Kartkówki 

5) Odpowiedzi ustne 

6) Prace domowe 

7) Zeszyty ćwiczeń 

8) Prace długoterminowe 

9) Inne formy aktywności: 

 udział w konkursach 

 wykonywanie pomocy dydaktycznych  
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 aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych związanych z matematyką 

10) Obserwacja: 

 przygotowania ucznia do lekcji 

 sposobu prezentowania swoich wiadomości 

 jego aktywności na lekcji 

 pracy w grupie i w zespole klasowym 

Przygotowanie się do zajęć. 

1) Uczeń ma obowiązek systematycznie przygotowywać się do zajęć.  

2) Uczeń ma obowiązek systematycznie prowadzić zeszyt. Przez przygotowanie się do zajęć 

rozumiemy: 

 wykonanie zadania domowego 

 wykonanie zadania długoterminowego 

 przygotowanie się do odpowiedzi ustnej 

 przyniesienie zeszytu 

 przynoszenie przyrządów geometrycznych na każdą lekcję i innych pomocy 

potrzebnych do zajęć 

3) Uczeń ma prawo do dwukrotnego zgłoszenia w ciągu semestru nieprzygotowania się do 

zajęć. Musi to uczynić na samym początku lekcji. Po dwukrotnym wykorzystaniu nie 

przygotowania się do zajęć za każde następne uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, 

o ewentualnej możliwości poprawy decyduje nauczyciel. 

Prace pisemne 

1) Wszystkie prace pisemne są obowiązkowe. 

2) Ocenę za pracę pisemną nauczyciel wystawia na podstawie liczby zdobytych punktów, 

informujących o spełnieniu wymagań na poszczególne oceny. 

3) Zazwyczaj nauczyciel korzysta z następującej skali przeliczania punktów na oceny: 

 0 % do 33 % - ocena niedostateczna 

 34 % do 50 % - ocena dopuszczająca 

 51 % do 71 % - ocena dostateczna 

 72 % do 90 % - ocena dobra 

 91 % do 99 % - ocena bardzo dobra 

 100 %  - ocena celująca. 

Nauczyciel w zależności od stopnia trudności pracy pisemnej, ma prawo użycia innej 

skali niż powyższa. 

4) Każda praca pisemna jest dokumentem szkolnym. Uczeń starannie prezentuje w niej swoje 

wiadomości i dba o jej estetykę. Oceniając pracę nauczyciel uwzględnia możliwości ucznia. 

Wyjątkiem są uzasadnione sytuacje (np. dysgrafia, opinie z Poradni Psychologiczno 

Pedagogicznych). 

5) Jeśli praca pisemna jest nieczytelna lub nieestetyczna, nauczyciel nie sprawdza jej - uczeń 

otrzymuje wtedy ocenę niedostateczną, bez możliwości jej poprawy, lub nauczyciel ma 

prawo obniżyć ocenę o jeden stopień chyba, że zdecyduje inaczej. 

6) Nauczyciel ma prawo przerwać pracę pisemną uczniowi lub całej klasie, jeśli stwierdzi na 

podstawie zachowania ucznia niesamodzielność jego pracy. Stwierdzenie faktu 
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odpisywania podczas pracy pisemnej jest podstawą postawienia uczniowi oceny 

niedostatecznej.  

7) Prace klasowe (sprawdziany) 

 Prace klasowe lub sprawdziany są przeprowadzane po zakończeniu każdego 

działu. 

 Prace klasowe trwają 45 minut i obejmują co najmniej jeden dział programowy. 

 Praca klasowa jest zapowiadana tydzień wcześniej, podawany jest wówczas 

zakres materiału, który jest utrwalony na lekcji powtórzeniowej. 

 Nauczyciel sprawdza prace klasowe w czasie nie przekraczającym dwóch 

tygodni. 

 Poprawa pracy klasowej odbywa się po lekcjach w terminie ustalonym przez 

nauczyciela. Do dziennika wpisane będą wówczas dwie oceny. 

 Uczeń ma prawo do poprawy pracy pisemnej tylko raz. 

8) Kartkówki  

 Kartkówki trwają od 5 do 20 minut i w przypadku nowych treści dotyczą trzech 

ostatnich tematów. Nie muszą być zapowiadane. 

 Kartkówki po sprawdzeniu i ocenieniu są oddawane uczniom. 

 Nauczyciel jest zobowiązany do poprawy kartkówek wciągu dwóch tygodni. 

Odpowiedzi ustne 

1) Termin odpowiedzi nie jest podawany do wiadomości ucznia.  

2) Odpowiedzi ustne sprawdzają wiadomości z trzech ostatnich tematów. 

3) Dodatkowe pytanie naprowadzające obniża ocenę. 

Prace domowe 

1) Praca domowa jest obowiązkowa. 

2) W każdym przypadku braku pracy domowej uczeń ma obowiązek odrobienia pracy 

na najbliższą godzinę lekcyjną. Jeśli tak się nie stanie, uczeń otrzymuje ocenę 

niedostateczną. 

3) Uczeń nie otrzymuje oceny niedostatecznej za brak pracy domowej, gdy przed lekcją 

zgłosił, iż nie potrafił sam wykonać zadanej pracy i pokazał pisemne próby rozwiązania 

wszystkich przykładów lub wykonał dwukrotnie więcej przykładów ze zbioru zadań 

dotyczących danego działu. 

Aktywność na lekcji 

1) Przez aktywność rozumiemy: 

 Częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi 

 Rozwiązywanie zadań dodatkowych 

 Aktywną pracę w grupach. 

Zasady współpracy z uczniami, rodzicami i pedagogiem szkolnym w celu poprawy 

niezadowalających wyników nauczania 

1) Ustalenie wspólnie z uczniem, jakie partie materiału wymagają nadrobienia 

2) Ustalenie, w jaki sposób zaległości mają zostać nadrobione (np. pomoc koleżeńska, pomoc 

nauczyciela, dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, praca własna) 
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3) Współpraca z pedagogiem szkolnym – wspólne ustalenie sposobu pracy z uczniami 

mającymi problemy dydaktyczne i wychowawcze. 

Zasady informowania o osiągnięciach 

1) Uczeń jest na bieżąco informowany o otrzymywanych ocenach. 

2) Każda ocena jest jawna. Uczeń ma prawo wiedzieć, za co i jaką ocenę otrzymał oraz ma 

obowiązek wpisania jej do tabeli z tyłu zeszytu i pokazania rodzicom. 

3) Rodzice są informowani o osiągnięciach swoich dzieci podczas zebrań i konsultacji. 

4) Zarówno uczeń, jak i rodzice mają prawo wglądu do prac pisemnych oraz ocen ucznia 

w dzienniku. 

5) W zależności od potrzeb nauczyciel przeprowadza rozmowy indywidualne, telefoniczne 

lub osobiste, informujące rodziców o postępach w nauce ich dzieci. 
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OGÓLNE KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI 

1) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 Potrafi zastosować poznaną wiedzę matematyczną do rozwiązywania 

nietypowych problemów matematycznych z różnych dziedzin życia. 

 Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych i praktycznych.  

 Wykazuje stałą gotowość i chęć do poszerzania wiedzy. Reprezentuje szkołę 

w konkursach i olimpiadach przedmiotowych z matematyki. Bierze w nich 

czynny udział i odnosi sukcesy kwalifikując się do finałów. Samodzielnie 

i twórczo rozwija własne uzdolnienia, bierze aktywny i systematyczny udział 

w zajęciach pozalekcyjnych związanych z matematyką. Rozwiązuje 

samodzielnie zadania dodatkowe. Jest aktywny i zawsze przygotowany do lekcji. 

Dzieli się wiedzą z innymi uczniami. 

2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 Opanował wiadomości i umiejętności zawarte w programie nauczania danej 

klasy na poziomie dopełniającym. 

 Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie 

problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi 

zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych 

sytuacjach, sprawnie korzysta ze wskazówek nauczyciela do rozwiązywania 

zadań wykraczających poza program nauczania danej klasy. 

 Zawsze ma odrobione zadanie domowe, rozwiązuje samodzielnie zadania 

dodatkowe, pomaga innym. Jest aktywny na lekcjach. Uczestniczy w szkolnych 

i pozaszkolnych konkursach przedmiotowych z matematyki. 

3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 Opanował w stopniu rozszerzającym wiadomości objęte programem nauczania 

w danej klasie. 

 Poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje typowe zadania teoretyczne 

i praktyczne z niewielką pomocą nauczyciela. 

 Bierze czynny udział w lekcjach matematyki, zawsze jest do nich przygotowany 

i systematycznie odrabia zadania domowe. 

4) Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 Opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej 

klasie na poziomie podstawowym. 

 Spełnia wymagania podstawowe, potrafi rozwiązywać typowe zadania 

o niewielkim stopniu trudności. 

 Zdarza mu się brak pracy domowej, jego aktywność na lekcjach matematyki jest 

niewielka. 

5) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który 

 Opanował wiadomości objęte programem nauczania w danej klasie w stopniu 

koniecznym. Ma braki w opanowaniu wiadomości podstawowych, ale nie 

przekreślają one możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy 

z matematyki w dalszym etapie kształcenia. 

 Przy wydatnej pomocy nauczyciela rozwiązuje bardzo proste zadania. 

 Stara się uzupełnić brakujące wiadomości. Systematycznie bierze udział 

w zajęciach wyrównawczych z matematyki, wykazuje zainteresowanie 

możliwością poprawy ocen.  



Przedmiotowy System Oceniania z matematyki 

9 

 

 Zdarzają mu się braki prac domowych, nie zawsze sporządza notatki, 

nie uczestniczy aktywnie w lekcji. 

6) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 Nie spełnia na poziomie koniecznym wymagań edukacyjnych ujętych 

w programie nauczania, a braki uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy 

z matematyki.  

 Nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności. 

 Często jest nieprzygotowany do lekcji. Nie uczestniczy aktywnie w lekcji, 

nie notuje lub nie prowadzi zeszytu. Wykazuje lekceważący stosunek 

do przedmiotu, często opuszcza lekcje matematyki bez usprawiedliwienia. 

 Nie wykazuje zainteresowania możliwościami poprawienia ocen z matematyki 

stworzonymi mu przez nauczyciela. Nie korzysta z zajęć wyrównawczych lub 

często je opuszcza. 
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SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN DLA KLASY CZWARTEJ. 

1) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 Zna zależności wartości cyfry od jej położenia w liczbie, 

 Zna kolejność działań bez użycia nawiasów, 

 Zna algorytmy czterech działań pisemnych, 

 Umie zapisywać liczby słowami i potrafi odczytać liczby zapisane cyframi, 

 Zna jednostki miary i długości, 

 Rysuje odcinki o danej długości, odcinki równoległe i prostopadłe, 

 Oblicz obwód prostokąta i kwadratu, 

 Rozpoznaje koła i okręgi wśród innych figur płaskich, 

 Zna pojęcie ułamka jako części całości, 

 Umie dodawać i odejmować ułamki o tych samych mianownikach. 

2) Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą 

oraz: 

 Dodaje i odejmuje w pamięci liczby dwucyfrowe bez przekroczenia progu 

dziesiątkowego, 

 Mnoży i dzieli w pamięci liczby przez 2 i przez 5 

 Rozwiązuje i układa zadania tekstowe jednodziałaniowe, 

 Zaznacza liczby na osi liczbowej, 

 Zapisuje wielokrotności liczb i znajduje dzielniki liczb dwucyfrowych, 

 Rozpoznaje liczby podzielne przez 2, 5 i 10, 

 Opisuje część figury za pomocą ułamka, 

 Porównuje dwa ułamki o liczniku jeden i dwa ułamki o jednakowych 

mianownikach, 

 Skraca i rozszerza proste ułamki, 

 Dodaje i odejmuje dwa ułamki o tych samych mianownikach, 

 Zamienia ułamki zwykłe na dziesiętne, 

 Porównuje ułamki dziesiętne o tej samej liczbie cyfr po przecinku, 

 Rysuje proste prostopadłe za pomocą ekierki, 

 Rysuje okrąg o danym promieniu i danej średnicy, 

 Rysuje odcinki i prostokąty w skali, 

 Oblicza pola prostokątów i kwadratów, 

 Rysuje siatkę prostopadłościanów. 

3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dostateczną oraz: 

 Dodaje i odejmuje w pamięci liczby dwucyfrowe z przekroczeniem progu 

dziesiątkowego, 

 Umie zapisać w systemie rzymskim liczby większe niż 100, 

 Mnoży i dzieli liczby z zerami wewnętrznymi, 

 Umie zapisać rozwiązanie zadania za pomocą równania, 

 Rozwiązuje zadania wielodziałaniowe, 

 Dodaje i odejmuje pisemnie ułamki dziesiętne, 

 Mnoży i dzieli ułamki dziesiętne przez 10, 1000, 1000, 

 Zna cechy podzielności przez 3, 9, 4, 25, 

 Rozumie pojęcie najmniejszej wspólnej wielokrotności i największego 

wspólnego dzielnika, znajduje je 

 Porównuje ułamki zwykłe, 

 Odejmuje ułamek od całości i dopełnia całości, 
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 Wie jak obliczyć pole powierzchni sześcianu i prostopadłościanu. 

4) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dobrą oraz: 

 Rozwiązuje i układa zadania wielodziałaniowe, 

 Zapisuje i odczytuje liczby do miliarda, 

 Mnoży i dzieli liczby naturalne sposobem pisemnym przez liczby dwucyfrowe, 

 Stosuje wszystkie poznane cechy podzielności, 

 Zapisuje ułamki w postaci nieskracalnej, 

 Zamienia ułamki zwykłe o mianownikach 2, 4, 5, 25 na ułamki dziesiętne, 

 Dodaje i odejmuje ułamki zwykłe o różnych mianownikach,  

 Rysuje za pomocą linijki i ekierki proste równoległe, 

 Oblicza na podstawie planu i mapy rzeczywiste odległości. 

5) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę bardzo dobra oraz: 

 Rozwiązuje zadania złożone i problemowe 

 Bierze udział w konkursach matematycznych pozaszkolnych i osiąga w nich 

czołowe lokaty. 
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SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN DLA KLASY PIĄTEJ. 

1) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 Zna kolejność działań z użyciem nawiasów i bez nawiasów, w zbiorze liczb 

naturalnych, 

 Zna pojęcie ułamka jako część całości, 

 Wykonuje cztery działania sposobem pisemnym, 

 Sprowadza ułamki do wspólnego mianownika, 

 Dodaje i odejmuje ułamki zwykłe, 

 Zna elementy wielokąta; boki, kąty wewnętrzne, przekątne, 

 Zna pojęcie prostych prostopadłych i równoległych, 

 Zna jednostki pola, 

 Rozróżnia czworokąty, 

 Opisuje trapez, równoległobok i romb, 

 Oblicza pole kwadratu, prostokąta i trójkąta, 

 Zna budowę graniastosłupa prostego, 

 Zna jednostki objętości i wzory na obliczanie objętości sześcianu 

i prostopadłościanu. 

2) Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą 

oraz: 

 Oblicza kwadraty i sześciany liczb naturalnych 

 Rozpoznaje bez wykonywania dzielenia liczby podzielne przez 2, 3, 5, 9, 10, 100 

 Rozkłada liczby na czynniki pierwsze, 

 Porównuje dwie liczby całkowite, 

 Dodaje i odejmuje liczby całkowite, 

 Porównuje dwa ułamki zwykłe, 

 Zapisuje ułamki w postaci nieskracalnej, 

 Zamienia liczbę mieszaną na ułamek niewłaściwy i odwrotnie, 

 Zaznacza ułamki zwykłe i liczby mieszane na osi liczbowej, 

 Dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli ułamki zwykłe i liczby mieszane, 

 Zamienia ułamki zwykłe o mianownikach 2, 4, 5, 25 na ułamki dziesiętne, 

 Wykonuje dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie na ułamkach 

dziesiętnych, 

 Dzieli ułamek dziesiętny przez liczbę naturalną, 

 Zamienia jednostki pola, 

 Oblicza pola i obwody trójkątów i czworokątów, 

 Rysuje siatkę graniastosłupa prostego, 

 Oblicza miary kątów trójkąta. 

3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dostateczną oraz: 

 Mnoży i dzieli ułamki dziesiętne, 

 Zna pojęcie zbioru liczb wymiernych, 

 Opisuje romb i jego własności, 

 Kreśli wysokości trójkąta i wielokąta, zna i zamienia jednostki pola, 

 Oblicza pole równoległoboku, rombu i trapezu, 

 Zna i zamienia jednostki pola, 

 Wskazuje na modelu graniastosłupa krawędzie i ściany boczne, 

 Rysuje siatki graniastosłupów, 

 Oblicza pola powierzchni całkowitej i objętości graniastosłupów. 
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4) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dobrą oraz: 

 Dodaje i odejmuje kilka liczb całkowitych, 

 Wykonuje działania łącznie wielodziałaniowe na ułamkach zwykłych 

i dziesiętnych, 

 Klasyfikuje trójkąty ze względu na kąty i boki, 

 Klasyfikuje czworokąty, 

 Oblicza długości boków lub wysokości trójkątów, gdy dane jest pole i jedna 

z wysokości, 

 Rysuje siatki graniastosłupów w skali, 

 Rozwiązuje zadania tekstowe na obliczanie pól powierzchni i objętości 

graniastosłupów prostych. 

5) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz: 

 Rozwiązuje zadania złożone i problemowe, 

 Bierze udział w konkursach pozaszkolnych i osiąga w nich czołowe lokaty. 
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SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN DLA KLASY SZÓSTEJ. 

1) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 Dodaje, odejmuje, mnoży liczby wymierne, 

 Zapisuje ułamki zwykłe i dziesiętne oraz wykonuje na nich działania, 

 Rozwiązuje proste równania 

 Rozpoznaje ostrosłupy wśród innych figur i potrafi wskazać wierzchołek, ścianę, 

krawędź, 

 Rozwiązuje zadania tekstowe o tematyce zaczerpniętej z życia codziennego, 

wymagające co najmniej dwóch operacji rachunkowych 

2) Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnił wymagania na ocenę dopuszczającą oraz: 

 Dzieli liczby wymierne, 

 Porównuje liczby wymierne, 

 Zamienia ułamki zwykłe na dziesiętne i odwrotnie, 

 Stosuje prawa działań w zbiorze liczb całkowitych, 

 Zaokrągla rozwinięcia dziesiętne do jednego i dwóch miejsc po przecinku, 

 Oblicza wartość prostego wyrażenia algebraicznego, 

 Buduje proste wyrażenia algebraiczne, 

 Odczytuje z tabel wykresów i diagramów, 

 Konstruuje trójkąt o danych bokach, 

3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dostateczną oraz: 

 Zna ułamki dziesiętne okresowe 

 Rozwiązuje zadania z zastosowaniem ułamków, 

 Przedstawia dane w postaci diagramu, 

 Konstruuje kąt o podanej rozwartości, 

 Oblicza pole powierzchni i objętość graniastosłupów, 

 Zaznacza wysokości w ostrosłupach, 

 Rozwiązuje zadania tekstowe o różnej tematyce. 

4) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dobrą oraz: 

 Oblicza wartość wyrażeń arytmetycznych, w których występują liczby 

wymierne, 

 Oblicza wartość potęgi o wykładniku naturalnym, 

 Rysuje diagramy, 

 Buduje trudniejsze wyrażenia algebraiczne, 

 Rozwiązuje zadania tekstowe za pomocą równań, 

 Konstruuje trójkąt o danym boku i dwóch katach, o danym kącie i dwóch bokach, 

równoległobok o danym kącie i bokach oraz kąty o danej wartości, 

 Rozwiązuje zadania tekstowe o graniastosłupach i ostrosłupach. 

5) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz: 

 Rozwiązuje zadania złożone i problemowe, 

 Bierze udział w konkursach matematycznych i osiąga w nich czołowe lokaty. 
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WYMAGANIA PO I SEMESTRZE NAUKI 

Poziom spełnienia wymagań zawartych w podstawie programowej po pierwszym semestrze 

nauki będzie sprawdzany przez specjalistyczne testy diagnostyczne i analizowany 

w szkolnym zespole diagnostycznym.  

Klasa czwarta 

1. Liczby naturalne w dziesiątkowym układzie pozycyjnym. Uczeń: 

1) odczytuje i zapisuje liczby naturalne wielocyfrowe; 

2) interpretuje liczby naturalne na osi liczbowej; 

3) porównuje liczby naturalne; 

5) liczby w zakresie do 30 zapisane w systemie rzymskim przedstawia w systemie 

dziesiątkowym, a zapisane w systemie dziesiątkowym przedstawia w systemie rzymskim. 

 2. Działania na liczbach naturalnych. Uczeń  

1) dodaje i odejmuje w pamięci liczby naturalne, liczby wielocyfrowe w przypadkach, liczbę 

jednocyfrową dodaje do dowolnej liczby naturalnej i odejmuje od dowolnej liczby 

naturalnej;  

2) dodaje i odejmuje liczby naturalne wielocyfrowe pisemnie, a także za pomocą kalkulatora; 

3) mnoży i dzieli liczbę naturalną przez liczbę naturalną jednocyfrową, dwucyfrową lub 

trzycyfrową pisemnie, w pamięci (w najprostszych przykładach) i za pomocą kalkulatora; 

4) wykonuje dzielenie z resztą liczb naturalnych; 

5) stosuje wygodne dla niego sposoby ułatwiające obliczenia, w tym przemienność i łączność 

dodawania i mnożenia; 

6) porównuje różnicowo liczby naturalne; 

10) oblicza kwadraty i sześciany liczb naturalnych; 

11) stosuje reguły dotyczące kolejności wykonywania działań; 

12) szacuje wyniki działań. 

6. Elementy algebry. Uczeń: 

3) rozwiązuje równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą występującą po jednej stronie 

równania (poprzez zgadywanie, dopełnianie lub wykonanie działania odwrotnego). 

7. Proste i odcinki. Uczeń: 

4) mierzy długość odcinka z dokładnością do 1 mm. 

12. Obliczenia praktyczne:  

3) wykonuje proste obliczenia zegarowe na godzinach, minutach i sekundach; 

4) wykonuje proste obliczenia kalendarzowe na dniach, tygodniach, miesiącach, latach; 
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6) prawidłowo stosuje jednostki długości: metr, centymetr, decymetr, milimetr, kilometr; 

7) prawidłowo stosuje jednostki masy: gram, kilogram, dekagram, tona; 

14. Zadania tekstowe. Uczeń: 

1) czyta ze zrozumieniem prosty tekst zawierający informacje liczbowe; 

2) wykonuje wstępne czynności ułatwiające rozwiązanie zadania, w tym rysunek pomocniczy; 

3) dostrzega zależności między podanymi informacjami; 

4) dzieli rozwiązanie zadania na etapy; 

5) do rozwiązania zadania osadzonego w kontekście praktycznym stosuje poznaną wiedzę 

z zakresu arytmetyki oraz nabyte umiejętności rachunkowe, w także własne poprawne 

metody; 

6) weryfikuje wynik zadania, oceniając sensowność rozwiązania. 

Klasa piąta 

W piątej klasie wymagane są umiejętności z klasy czwartej oraz: 

2. Działania na liczbach naturalnych. Uczeń  

1) dodaje i odejmuje w pamięci liczby naturalne dwucyfrowe, liczby wielocyfrowe w 

przypadkach, takich jak np. 230+80 lub 4600-1200; liczbę jednocyfrową dodaje do 

dowolnej liczby naturalnej i odejmuje od dowolnej liczby naturalnej;  

3) mnoży i dzieli liczbę naturalną przez liczbę naturalną jednocyfrową, dwucyfrową lub 

trzycyfrową pisemnie, w pamięci (w najprostszych przykładach) i za pomocą kalkulatora 

(w trudniejszych przypadkach);  

6) porównuje różnicowo i ilorazowo liczby naturalne; 

7) rozpoznaje liczby naturalne podzielne przez 2, 3, 5, 9, 10, 100; 

8) rozpoznaje liczbę złożoną, gdy jest ona jednocyfrowa lub dwucyfrowa, a także, gdy 

na istnienie dzielnika wskazuje poznana cecha podzielności; 

9) rozkłada liczby dwucyfrowe na czynniki pierwsze. 

4. Ułamki zwykłe i dziesiętne. Uczeń  

4) sprowadza ułamki do wspólnego mianownika. 

5. Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych. Uczeń: 

1)dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli ułamki zwykłe o mianownikach jedno- lub dwucyfrowych, 

a także liczby mieszane; 

5) oblicza ułamek danej liczby naturalnej; 

6) oblicza kwadraty i sześciany ułamków zwykłych oraz liczb mieszanych.  
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Klasa szósta 

W szóstej klasie wymagane są umiejętności z klasy piątej oraz: 

1. Liczby naturalne w dziesiątkowym układzie pozycyjnym. Uczeń: 

4) zaokrągla liczby naturalne; 

4. Ułamki zwykłe i dziesiętne. Uczeń  

9) zamienia ułamki zwykłe o mianownikach będących dzielnikami liczb 10, 100, 1000 itd. 

na ułamki dziesiętne skończone dowolną metodą (przez rozszerzenie ułamków zwykłych, 

dzielenie licznika przez mianownik w pamięci, pisemnie lub za pomocą kalkulatora); 

10) zapisuje ułamki zwykłe o mianownikach innych niż w pkt. 9 w postaci rozwinięcia 

dziesiętnego nieskończonego (z użyciem trzech kropek po ostatniej cyfrze), dzieląc licznik 

przez mianownik w pamięci lub za pomocą kalkulatora 

11) zaokrągla ułamki dziesiętne. 

5. Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych. Uczeń: 

7) oblicza wartości prostych wyrażeń arytmetycznych, stosując reguły dotyczące kolejności 

wykonywania działań; 

8) wykonuje działania a ułamkach dziesiętnych, używając własnych, poprawnych strategii lub 

z pomocą kalkulatora. 

12. Obliczenia w praktyce. Uczeń: 

9) w sytuacji praktycznej oblicza: drogę przy danej prędkości i danym czasie, prędkość przy 

danej drodze i danym czasie, czas przy danej drodze i danej prędkości; stosuje jednostki 

prędkości: km/h, m/s. 

13. Elementy statystyki opisowej. Uczeń: 

1) gromadzi i porządkuje dane; 

2) odczytuje i interpretuje dane przedstawione w tekstach, tabelach, diagramach i na 

wykresach.  
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WYMAGANIA PO II SEMESTRZE NAUKI 

Poziom spełnienia wymagań zawartych w podstawie programowej będzie sprawdzany przez 

specjalistyczne testy diagnostyczne przeprowadzane pod koniec roku szkolnego 

i analizowany w szkolnym zespole diagnostycznym.  

Klasa czwarta 

Na koniec roku w klasie czwartej wymagane są umiejętności z I semestru oraz: 

4. Ułamki zwykłe i dziesiętne. Uczeń: 

1) opisuje część danej całości za pomocą ułamka; 

2) przedstawia ułamek jako iloraz liczb naturalnych, a iloraz liczb naturalnych jako ułamek; 

3) skraca i rozszerza ułamki zwykłe; 

5) przedstawia ułamki niewłaściwe w postaci liczby mieszanej i odwrotnie; 

7) zaznacza ułamki zwykłe i dziesiętne na osi liczbowej oraz odczytuje ułamki zwykłe 

i dziesiętne zaznaczone na osi liczbowej; 

8) zapisuje ułamek dziesiętny skończony w postaci ułamka zwykłego; 

9) zamienia ułamki zwykłe o mianownikach będących dzielnikami liczb 10, 100, 1000 itd. 

na\ ułamki dziesiętne skończone dowolną metodą; 

12) porównuje ułamki (zwykłe i dziesiętne). 

5. Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych. Uczeń: 

1) dodaje i odejmuje ułamki zwykłe o mianownikach jedno- lub dwucyfrowych, a także liczby 

mieszane; 

2) dodaje i odejmuje ułamki dziesiętne w pamięci (w najprostszych przykładach), pisemnie 

i za pomocą kalkulatora (w trudniejszych przykładach). 

7. Proste i odcinki. Uczeń: 

1) rozpoznaje i nazywa figury: punkt, prosta, półprosta, odcinek; 

2) rozpoznaje odcinki i proste prostopadłe i równoległe; 

3) rysuje pary odcinków prostopadłych i równoległych. 

8. Kąty. Uczeń: 

1) wskazuje w kątach ramiona i wierzchołek; 

2) mierzy kąty mniejsze od 180 stopni z dokładnością do 1 stopnia; 

3) rysuje kąt o mierze mniejszej niż 180 stopni; 

4) rozpoznaje kąt prosty, ostry i rozwarty; 

5) porównuje kąty. 

9. Wielokąty, koła, okręgi. Uczeń:  
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4) rozpoznaje i nazywa kwadrat, prostokąt; 

5) zna najważniejsze własności kwadratu, prostokąta…; 

6) wskazuje na rysunku, a także rysuje cięciwę, średnicę, promień koła i okręgu. 

10. Bryły. Uczeń: 

1) rozpoznaje [niektóre] graniastosłupy proste; 

2) wskazuje wśród graniastosłupów prostopadłościany i sześciany i uzasadnia swój wybór; 

4) rysuje siatki prostopadłościanów. 

11. Obliczenia w geometrii. Uczeń: 

1) oblicza obwód wielokąta o danych długościach boków; 

2) oblicza pola: kwadratu, prostokąta przedstawionych na rysunku (w tym na własnym 

rysunku pomocniczym) oraz w sytuacjach praktycznych. 

12. Obliczenia praktyczne. Uczeń: 

6) zamienia i prawidłowo stosuje jednostki długości: metr, centymetr, decymetr, milimetr, 

kilometr; 

7) zamienia i prawidłowo stosuje jednostki masy, gram, kilogram, dekagram, tona; 

8) oblicza rzeczywistą długość odcinka, gdy dana jest jego długość w skali, oraz długość 

odcinka w skali, gdy dana jest jego rzeczywista długość. 

Klasa piąta 

Na koniec roku w klasie piątej wymagane są umiejętności z I semestru oraz: 

3. Liczby całkowite. Uczeń: 

1) podaje praktyczne przykłady stosowania liczb ujemnych; 

2) interpretuje liczby całkowite na osi liczbowej; 

4) porównuje liczby całkowite; 

5) wykonuje proste rachunki na liczbach całkowitych. 

4. Ułamki zwykłe i dziesiętne. Uczeń: 

6) zapisuje wyrażenia dwumianowane w postaci ułamka dziesiętnego i odwrotnie; 

9) zamienia ułamki zwykłe będące dzielnikami liczb 10, 100, 1000 itd. na ułamki dziesiętne 

skończone (przez rozszerzanie ułamków zwykłych). 

5. Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych. Uczeń: 

2) dodaje i odejmuje, mnoży i dzieli ułamki dziesiętne w pamięci (w najprostszych 

przykładach), pisemnie i za pomocą kalkulatora (w trudniejszych przykładach); 

3) wykonuje nieskomplikowane rachunki, w których występują jednocześnie ułamki zwykłe 

i dziesiętne; 

4) porównuje różnicowo ułamki; 

6) oblicza kwadraty i sześciany ułamków zwykłych i dziesiętnych oraz liczb mieszanych 
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9) szacuje wyniki działań. 

7. Proste i odcinki. Uczeń: 

5) wie, że aby znaleźć odległość punktu od prostej, należy znaleźć długość odpowiedniego 

odcinka prostopadłego. 

8. Kąty. Uczeń: 

6) rozpoznaje kąty wierzchołkowe i kąty przyległe oraz korzysta z ich własności. 

9. Wielokąty, koła, okręgi. Uczeń:  

1) rozpoznaje i nazywa trójkąty ostrokątne, prostokątne i rozwartokątne, równoboczne 

i równoramienne; 

2) konstruuje trójkąt o trzech danych bokach; ustala możliwość zbudowania trójkąta 

(na podstawie nierówności trójkąta); 

3) stosuje twierdzenie o sumie kątów trójkąta; 

4) rozpoznaje i nazywa kwadrat, prostokąt, romb, równoległobok, trapez; 

5) zna najważniejsze własności kwadratu, prostokąta, rombu, równoległoboku, trapezu 

10. Bryły. Uczeń: 

1) rozpoznaje graniastosłupy proste w sytuacjach praktycznych i wskazuje te bryły wśród 

innych modeli brył; 

3) rozpoznaje siatki graniastosłupów prostych; 

11. Obliczenia w geometrii. Uczeń: 

2) oblicza pola: kwadratu, prostokąta, rombu, równoległoboku, trójkąta, trapezu 

przedstawionych na rysunku (w tym na własnym rysunku pomocniczym) oraz sytuacjach 

praktycznych; 

3) stosuje jednostki pola: m2, cm2, km2, mm2, dm2 , ar, hektar (bez zamiany jednostek 

w trakcie obliczeń); 

4) oblicza objętość i pole powierzchni prostopadłościanu przy danych długościach krawędzi; 

5) stosuje jednostki objętości i pojemności: litr, mililitr, dm3, m3, cm3, mm3; 

6) oblicza miary kątów, stosując przy tym poznane własności kątów i wielokątów. 

12. Obliczenia praktyczne. Uczeń: 

1) interpretuje 100% danej wielkości jako całość, 50% - jako połowę, 25% - jako jedną 

czwartą, 10% - jako jedną dziesiątą, a 1% - jako jedną setną danej wielkości liczbowej; 

2) w przypadkach osadzonych w kontekście praktycznym oblicza procent danej wielkości 

w stopniu trudności typu 50%, 10%, 20%. 

5)odczytuje temperaturę (dodatnią i ujemną).  
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Klasa szósta 

Na koniec roku w klasie szóstej wymagane są umiejętności z I semestru oraz: 

3. Liczby całkowite. Uczeń: 

3) oblicza wartość bezwzględną. 

6. Elementy algebry. Uczeń: 

1) korzysta z nieskomplikowanych wzorów, w których występują oznaczenia literowe, 

zamienia wzór na formę słowną; 

2) stosuje oznaczenia literowe nieznanych wielkości liczbowych i zapisuje proste wyrażenia 

algebraiczne na podstawie informacji osadzonych w kontekście praktycznym; 

10. Bryły. Uczeń: 

1) rozpoznaje graniastosłupy proste, ostrosłupy, walce, stożki i kule w sytuacjach 

praktycznych i wskazuje te bryły wśród innych modeli brył; 

3) rozpoznaje siatki graniastosłupów prostych i ostrosłupów. 

14. Zadania tekstowe. Uczeń: 

2) wykonuje wstępne czynności ułatwiające rozwiązywanie zadania, w tym rysunek 

pomocniczy lub wygodne dla niego zapisanie informacji i danych z treści zadania; 

4) dzieli rozwiązanie zadania na etapy, stosując własne poprawne, wygodne dla niego strategie 

rozwiązania; 

5) do rozwiązywania zadań osadzonych w kontekście praktycznym stosuje poznaną wiedzę 

z zakresu arytmetyki i geometrii oraz nabyte umiejętności rachunkowe; 
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DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ Z MATEMATYKI DLA UCZNIA O SZCZEGÓLNYCH POTRZEBACH 

EDUKACYJNYCH. 

Cele edukacyjne 

1) Przyswojenie podstawowych pojęć i umiejętności matematycznych znajdujących 

zastosowanie w najprostszych sytuacjach praktycznych, a w szczególności opanowanie: 

2) Wykonywanie obliczeń na liczbach naturalnych, ułamkach zwykłych i dziesiętnych, 

3) Umiejętności rozwiązywania zadań prowadzących do obliczeń arytmetycznych, użycia 

wzoru lub łatwego równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą, 

4) Umiejętności wykorzystania najprostszych pojęć z geometrii w sytuacjach praktycznych, 

rozwój wyobraźni przestrzennej, 

5) Wprowadzenie do gromadzenia danych, ich uporządkowanie i tworzenie najprostszej 

prezentacji. 

6) Wyrobienie nawyku obserwacji, eksperymentowania, samodzielnego poszukiwania 

i zdobywania informacji. 

Wymagania 

1) Liczby naturalne. Uczeń: 

 Odczytuje i zapisuje liczby naturalne mniejsze niż 9999 w dziesiątkowym 

układzie pozycyjnym, 

 Porównuje liczby naturalne stosując znaki <,>, =, 

 Dodaje, odejmuje, mnoży liczby naturalne w zakresie 100 i w tym zakresie dzieli 

przez liczbę jednocyfrową, 

 Stosuje reguły dotyczące kolejności wykonywania działań na liczbach 

naturalnych w wyrażeniach arytmetycznych, zawierających nie więcej, 

niż 4 działania, 

 Dzieli liczby naturalne w zakresie 100, 

 Podaje przykłady liczby pierwszej i złożonej, 

 Porównuje różnicowo i ilorazowo liczby naturalne w zakresie 1000, 

 Rozwiązuje proste zadania tekstowe prowadzące do obliczeń na liczbach 

naturalnych w zakresie 1000, 

 Zapisuje liczby od 1 do 12 w systemie rzymskim. 

2) Liczby całkowite. Uczeń: 

 Zapisuje i odczytuje liczby całkowite ujemne większe od – 30, zaznacza na osi 

liczbowej liczby całkowite od – 10 do 10. 

 Porównuje liczby całkowite od – 10 do 10. 

3) Ułamki zwykłe. Uczeń: 

 Dzieli całości na 2 i 4 równe części przez zginanie, zgniatanie lub rozcinanie, 

 Zapisuje ułamek, jako iloraz liczb, skraca i rozszerza ułamek przez 2 i 3, 

 Zamienia liczbę mieszaną mniejszą od 20 o mianowniku naturalnym od 1 do 10 

na ułamek niewłaściwy i odwrotnie, 

 Porównuje ułamki o tych samych mianownikach, odczytuje ułamki mniejsze 

od 20 o mianowniku naturalnym do 10 zaznaczone na osi liczbowej, 

 Dodaje ułamki o tych samych mianownikach, odejmuje ułamki o tych samych 

mianownikach, gdy część ułamkowa odjemnej jest większa od części ułamkowej 

odjemnika, mnoży ułamki właściwe i niewłaściwe, mnoży i dzieli ułamki 

właściwe i niewłaściwe przez liczę. 
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4) Ułamki dziesiętne. Uczeń: 

 Zapisuje liczbę w postaci ułamka dziesiętnego do dwóch miejsc po przecinku, 

zapisuje ułamek zwykły o mianowniku 10 i 100 w postaci ułamka dziesiętnego, 

zapisuje ułamek dziesiętny, z co najwyżej dwoma miejscami po przecinku 

w postaci ułamka zwykłego, 

 Zapisuje wyrażenia dwumianowane, złotówki i grosze, centymetry i milimetry 

i ich dziesiętną postać, 

 Zaznacza ułamki dziesiętne na gotowej osi liczbowej. Porównuje ułamki 

dziesiętne, 

 Dodaje odejmuje oraz dzieli ułamki dziesiętne przez liczbę jednocyfrową, 

 Oblicza sumę, różnicę, iloraz i iloczyn ułamków dziesiętnych za pomocą 

kalkulatora. 

5) Figury płaskie. Uczeń: 

 Wskazuje i rysuje punkt, prostą, półprosta i odcinek, 

 Rysuje proste prostopadłe i proste równoległe, 

 Mierzy długości w centymetrach i milimetrach. Zamienia jednostki długości: 

metry na centymetry, centymetry na milimetry, 

 Rysuje i rozpoznaje kąt, mierzy kąty i porównuje Katy od 0 do180 stopni 

 Rysuje i rozpoznaje trójkąt równoboczny i prostokątny 

 Zna sumę miar kątów w trójkącie, 

 Rozpoznaje i rysuje czworokąty: równoległoboki, prostokąty i kwadraty, 

 Rozpoznaje i rysuje wielokąty o liczbie boków mniejszej niż sześć, oblicza 

obwód takiego wielokąta, gdy długości boków wyrażone są liczbami 

naturalnymi,  

 Podaje sposób obliczenia pola kwadratu i prostokąta, równoległoboku i trójkąta. 

Oblicza pola w prostych sytuacjach praktycznych, 

 Rozróżnia i rysuje koło i okrąg, 

 Prawidłowo odczytuje skalę, rozumie pojęcie skali na mapie. 

6) Bryły. Uczeń: 

 Wskazuje podstawy, ściany i ściany boczne oraz krawędzie na modelach 

graniastosłupów prostych trójkątnych i czworokątnych, rysuje siatkę sześcianu 

 Rozpoznaje w sytuacjach praktycznych stożki, ostrosłupy, walce i kule, 

 Oblicza pole powierzchni i objętość sześcianu i prostopadłościanu z użyciem 

jednostek objętości bez zamiany tych jednostek. 

Przewidywane osiągnięcia 

Uczeń: 

1) Wykonuje najprostsze obliczenia pamięciowe i pisemne na liczbach naturalnych, ułamkach 

zwykłych i dziesiętnych, a także za pomocą kalkulatora, 

2) Mierzy i oblicz długości, miary kątów, pola i objętości, czas i wagę w prostych sytuacjach 

praktycznych, 

3) Odczytuje dane z planu i mapy, 

4) Rozwiązuje zadania dotyczące prostych sytuacji praktycznych, prowadzących do obliczeń 

arytmetycznych lub zastosowania wzoru. 

 


