
ZASADY OCENIANIA

Z MATEMATYKI
I. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

Dla klasy IV

Ocenę celującą uczeń otrzymuje, gdy:

1. Odczytuje i zapisuje liczby wielocyfrowe.
2. Posługuje się osią liczbową do prezentowania własności działań, porównywania liczb 

naturalnych i ułamków.
3. Posługując się znakami rzymskimi, sam buduje liczby wielocyfrowe.
4. Sprawnie zamienia liczby z zapisu, używając cyfr rzymskich i arabskich.
5. Usprawnia rachunki pamięciowe, wykorzystując prawa matematyczne (np. 

przemienności dodawania, rozdzielności dzielenia i mnożenia) również w 
trudniejszych przypadkach.

6. Oblicza sumy, różnice,  iloczyny i ilorazy wieloma sposobami, korzysta z ułatwień i 
skróconych zapisów.

7. Powiększa lub pomniejsza dane figury.
8. Wnioskuje o wynikach, rozpatrując charakter liczb w działaniu (np.: gdy jeden z 

czynników równy jest zeru).
9. Wykorzystuje znajomość cech podzielności 2,3, 4, 5, 9, 10, 25, 100, w praktyce, 

odnajdując dzielniki i wielokrotności liczb.
10. Ujmuje rozwiązania zadań złożonych w jeden zapis, używając nawiasów, prezentuje 

je za pomocą symboli, przedstawień graficznych.
11. Dodaje i odejmuje ułamki i liczby mieszane (proste przykłady).
12. Zamienia ułamki zwykłe na dziesiętne i odwrotnie.
13. Mnoży i dzieli ułamki dziesiętne przez 10,100,1000, itd.
14. Objaśnia równość ułamków - proste przykłady.
15. Wykorzystuje równania, rozwiązując zadania problemowe.
16. Oblicza wymiary rzeczywiste obiektów na planie i mapie.
17. Znajduje różnice przy omawianiu właściwości figur.
18. Dobiera odpowiednie przyrządy pomiarowe i sprawnie się nimi posługuje.
19. Tworzy wzory na obliczanie obwodów i pól prostokąta. kwadratu.
20. Rozumie pojęcie objętości prostopadłościanu, znajduje sposób na jego obliczenie

Ocenę bardzo dobrą uczeń otrzymuje, gdy:

1. Biegle odczytuje i zapisuje liczby w zakresie miliarda.
2. Określa znaczenie cyfry w zależności od jej pozycji w liczbach wielocyfrowych.
3. Odczytuje informacje z osi liczbowej.
4. Wykorzystuje obliczenia upływu czasu w sytuacjach praktycznych.
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5. Rysuje oś liczbową o podanym odcinku jednostkowym lub sam dobiera jednostkę, 
zaznacza liczby i proste ułamki na kilka sposobów.

6. Odczytuje i zapisuje liczby wielocyfrowe w systemie rzymskim.
7. Sprawnie posługuje się algorytmami działań pisemnych, mnoży i dzieli przez liczby 

trzycyfrowe.
8. Posługuje się nazwami: suma, różnica, iloczyn, iloraz.
9. Stosuje rozdzielność mnożenia i dzielenia, obliczając trudniejsze przypadki tych 

działań.
10. Stosuje właściwa kolejność przy obliczaniu działań, sam wstawia nawiasy we 

właściwych miejscach, by otrzymać wskazany wynik.
11. Porównuje proste ułamki o jednakowych licznikach.
12. Zapisuje ułamki w postaci ilorazu i iloraz w postaci ułamka.
13. Dodaje i odejmuje liczby mieszane.
14. Stosuje skalę do sporządzenia planu.
15. Sprawnie posługuje się kalkulatorem, sprawdzając poprawność uzyskanych wyników.
16. Zna cechy podzielności przez: 2, 3, 4, 5, 9, 10,  25, 100.
17. Wykorzystuje cechy podzielności przewidując wyniki.
18. Znajduje z uzasadnieniem dzielniki i wielokrotności liczb w zakresie 100.
19. Zapisuje wyrażenia dwumianowane w postaci ułamków dziesiętnych.
20. Wykonuje działania łączne na wyrażeniach dwumianowanych.
21. Zamienia i porównuje jednostki miar.
22. Określa własności figur geometrycznych.
23. Zna wzory na obliczanie obwodów wielokątów i stosuje je rozwiązując zadania.
24. Oblicza bok wielokąta, gdy dany jest obwód i długość innych boków.
25. Określa własności prostopadłościanu i oblicza jego pole powierzchni.
26. Tworzy siatkę prostopadłościanu i składa z niej bryłę.
27. Oblicza rzeczywiste wymiary na podstawie rysunków w skali (w prostych 

przypadkach).
28. Posługuje się skalą, rysuje prosty plan (klasa, pokój).
29. Rozumie pojęcie objętości prostopadłościanu.
30. Używa symboli graficznych i literowych do zapisywania i prezentowania danych.
31. Rozwiązuje, układa i przekształca zadania złożone i problemowe trzy- lub 

czterodziałaniowe z porównywaniem różnicowym i ilorazowym, przedstawia dane i 
rozwiązania za pomocą prostych schematów lub symboli literowych.

32. Ujmuje rozwiązania zadań w jednym zapisie.
33. Odczytuje z tabel i diagramów różne informacje.

Ocenę dobrą uczeń otrzymuje, gdy:

1. Bezbłędnie odczytuje i zapisuje liczby w zakresie miliona.
2. Buduje liczby o podanych własnościach.
3. Określa znaczenie cyfry w zależności od jej pozycji w liczbie.
4. Określa liczbę dziesiątek, setek, itd. w liczbach wielocyfrowych.
5. Rozumie pojęcie osi liczbowej, ilustruje na niej sumy i różnice liczb w zakresie 100.
6. Zaznacza na osi liczbowej liczby naturalne i proste ułamki.
7. Wskazuje na rysunkach ułamki równe.
8. Zapisuje i odczytuje liczby w systemie rzymskim.
9. Poprawnie dokonuje obliczeń w pamięci w zakresie 1000.
10. Dodaje i odejmuje, mnoży i dzieli liczby w zakresie 1000 różnymi sposobami.
11. Sprawnie posługuje się algorytmami działań pisemnych, w tym mnożenia i dzielenia 

przez liczbę dwucyfrową.
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12. Wykonuje algorytm pisemnego mnożenia przez liczbę trzycyfrową, uwzględniając 
zapis z wysuniętym zerem.

13. Korzysta z praw łączności i przemienności dodawania w konkretnych obliczeniach.
14. Wyjaśnia dzielenie z resztą.
15. Oblicza wartość liczbową wyrażeń arytmetycznych z zachowaniem kolejności działań.
16. Wpisuje znaki działań lub brakujące liczby, by otrzymać wskazany wynik.
17. Zapisuje ułamki zwykle.
18. Dodaje i odejmuje ułamki o jednakowych mianownikach.
19. Zna pojęcie liczby mieszanej.
20. Znajduje dzielniki liczb i ich wielokrotności.
21. Zna cechy podzielności przez 2, 5, 10, 100.
22. Rozumie ułamki dziesiętne w kontekście wyrażeń dwumianowanych.
23. Dodaje i odejmuje ułamki dziesiętne.
24. Wyjaśnia zamianę jednostek czasu, długości, masy.
25. Porównuje jednostki przez zamianę.
26. Zna własności figur geometrycznych.
27. Rysuje odcinki prostopadle i równolegle za pomocą ekierki.
28. Kreśli figury geometryczne z podaną dokładnością.
29. Rozumie pojęcia: średnica, cięciwa, promień okręgu i koła.
30. Oblicza obwody wielokątów różnymi sposobami.
31. Znajduje pola powierzchni prostokąta w wybrany sposób.
32. Rysuje figury w podanej skali.
33. Zna własności prostopadłościanu, wskazuje na modelach ściany równolegle i 

prostopadle.
34. Samodzielnie rysuje siatki prostopadłościanów, oblicza pole jego powierzchni.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, gdy:

1. Prawie bezbłędnie zapisuje i odczytuje liczby do 1000000.
2. Odczytuje współrzędne punktu na osi, w nietrudnych przypadkach sam podpisuje, 

porządkuje liczby.
3. Odczytuje i zapisuje liczby dwucyfrowe w systemie rzymskim.
4. Prawie bezbłędnie dodaje i odejmuje, mnoży i dzieli w pamięci liczby w zakresie 100.
5. Dodaje i odejmuje, mnoży i dzieli liczby w zakresie 1000 dowolnie wybranym 

sposobem.
6. Mnoży i dzieli pisemnie przez liczbę dwucyfrową.
7. Wykonuje dzielenie z resztą.
8. Oblicza na podstawie skali długość odcinka na planie, mapie.
9. Rozumie pojęcie odwrotności działań.
10. Sprawdza otrzymane wyniki, również za pomocą  kalkulatora.
11. Rozumie pojęcia: wielokrotność i dzielnik liczby naturalnej.
12. Rozumie cechy podzielności przez 2.
13. Rozróżnia liczby parzyste i nieparzyste.
14. Posługuje się podstawowymi jednostkami długości, czasu, pojemności, masy.
15. Zapisuje miary za pomocą wyrażeń dwumianowanych.
16. Wykonuje działaniu we właściwej kolejności i korzysta z pomocy nauczyciela.
17. Rozumie pojęcie ułamka jako podziału na równe części.
18. Opisuje ułamkiem wskazane części (np. na ilustracjach).
19. Porównuje ułamki przedstawione na rysunku.
20. Kreśli podstawowe figury geometryczne: kwadraty, prostokąty, koła, okręgi, z podaną

dokładnością.
21. Oblicza upływ czasu związany z kalendarzem i zegarem.
22. Rysuje odcinki równoległe i prostopadłe.

3



23. Oblicza obwody podstawowych figur geometrycznych wybranym sposobem.
24. Rozumie pojęcie pola powierzchni, oblicza pole prostokąta z zaznaczonymi 

kwadratami jednostkowymi.
25. Sprawnie posługuje się podstawowymi jednostkami miar.
26. Rysuje odcinki w danej skali.
27. Wyróżnia prostopadłościany wśród innych brył, nazywa krawędzie, wierzchołki, 

ściany.
28. Oblicza sumę długości wszystkich krawędzi prostopadłościanu.
29. Rysuje przy pomocy nauczyciela siatkę prostopadłościanu.
30. Rozumie użycie symboli literowych w zapisach matematycznych.
31. Rozwiązuje proste zadania tekstowe jedno- lub dwudziałaniowe, posługując się 

utrwalonymi sposobami rozwiązania.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, gdy:

1. Odczytuje i poprawnie zapisuje liczby naturalne w zakresie 1000.
2. Rozróżnia pojęcia liczba i cyfra.
3. Zaznacza liczby naturalne na osi liczbowej o podanej jednostce.
4. Rozpoznaje cyfry rzymskie, zapisuje nimi proste liczby.
5. Dodaje i odejmuje, mnoży i dzieli w pamięci liczby w zakresie 100.
6. Dodaje i odejmuje pisemnie liczby w zakresie 1000 z przekroczeniem jednego progu 

dziesiątkowego.
7. Wykonuje pisemnie dzielenie i mnożenie przez liczbę jednocyfrową.
8. Podaje kilka przykładów liczb parzystych i nieparzystych.
9. Zna kolejność wykonywania działań.
10. Przy pomocy nauczyciela sprawdza wyniki działań.
11. Dokonuje podziału na równe części w prostych sytuacjach, zakreśla wskazaną część 

figury.
12. Rozpoznaje odcinki równoległe i prostopadle w omawianych figurach.
13. Nazywa podstawowe figury geometryczne: kwadraty, trójkąty, prostokąty oraz 

rozróżnia koła i okręgi.
14. Wskazuje w figurach boki, wierzchołki, kąty.
15. Posługuje się linijką, ekierką, cyrklem, rysując polecone figury.
16. Posługuje się podstawowymi jednostkami miar.
17. Odczytuje wskazania zegara, zapisuje daty.
18. Odczytuje długości odcinków i łamanych.
19. Porównuje długości odcinków przy użyciu cyrkla.
20. Rozpoznaje kat prosty.
21. Mierzy obwody figur, co najmniej prostokąta, kwadratu, oblicza ich obwody.
22. Rozumie znaczenie podstawowych, często spotykanych w życiu symboli.
23. Rozumie pojęcie skali.
24. Próbuje rozwiązywać proste zadania.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie potrafi wykonywać działań pisemnych na
liczbach naturalnych, nie potrafi wykonywać obliczeń na ułamkach zwykłych, nie rozpoznaje
podstawowych figur geometrycznych, nie radzi sobie z odczytywaniem wskazań zegara oraz
nie  wykazuje  zainteresowania  na  lekcji,  nie  odrabia  prac  domowych,  nie wykazuje  chęci
osiągnięcia  podstawowej  wiedzy na zajęciach  wyrównawczych,  nie  jest  w stanie  nawet  z
pomocą  nauczyciela  rozwiązać  zadań  wymagających  elementarnych  wiadomości  z
matematyki na poziomie klasy czwartej.

Dla klasy V
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Ocenę celującą uczeń otrzymuje, gdy:

.1 Spełnia kryteria zawarte w stopniu bardzo dobrym.

.2 Oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych, w których występują liczby wymierne.

.3 Zapisuje w postaci potęgi iloczynu i ilorazu potęg o jednakowych podstawach.

.4 Zapisuje liczby wymierne w postaci rozwinięcia dziesiętnego.

.5 Rozwiązuje zadania tekstowe za pomocą równań.

.6 Oblicza pola wielokątów.

.7 Rozwiązuje  zadania  tekstowe  związane  z  procentami  o  podwyższonym  stopniu
trudności.

.8 Oblicza pola powierzchni i objętości graniastosłupów.

Ocenę bardzo dobrą uczeń otrzymuje, gdy:

1. Spełnia kryteria zawarte w stopniu dobrym.
2. Dodaje i odejmuje kilka liczb całkowitych.
3. Dzieli ułamki dziesiętne.
4. Oblicza wartości wyrażeń wielodziałaniowych, w których występują ułamki zwykle i

dziesiętne.
5. Szacuje wyniki działań.
6. Oblicza  długości  boków  lub  wysokości  trójkątów,  gdy  dane  jest  pole  i  jedna  z

wysokości.
7.  Rysuje  siatki  graniastosłupów  prostych  o  podstawie,  na  przykład  trójkąta

prostokątnego równoramiennego.

Ocenę dobrą uczeń otrzymuje, gdy:
 

1. Kryteria zawarte w stopniu dostatecznym.
2.  Obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych, w których występują liczby naturalne

wielocyfrowe.
3. Określać procentowo zacieniowane części figur.
4. Odczytywać diagramy procentowe.
5.  Mnożenie i dzielenie liczb naturalnych przez liczby wielocyfrowe.
6.  Porównywanie liczb całkowitych.
7.  Porównywanie ułamków zwykłych.
8. Zamiana ułamków zwykłych na ułamki dziesiętne.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, gdy:

1. Spełnia kryteria zawarte w stopniu dopuszczającym.
2. Oblicza  wartości  wyrażeń  arytmetycznych,  w  których  występują  liczby  naturalne

jedno-i dwucyfrowe.
3. Oblicza kwadraty i sześciany liczb naturalnych.
4. Mnoży i dzieli liczby naturalne  sposobem pisemnym przez liczby dwucyfrowe.
5.  Rozpoznaje - bez wykonywania dzielenia – liczby podzielne przez 2,3, 4, 5, 9, 10, 25,

100.
6.  Rozkłada liczby złożonych na czynniki pierwsze.
7.  Porównuje liczb całkowitych.
8.  Zaznacza na osi liczbowej liczby całkowite i odczytuje współrzędne punktów.
9.  Dodaje i odejmuje dwie liczby całkowite.
10. Porównuje dwa ułamki zwykłe.
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11. Zapisuje ułamki w postaci nieskracalnej.
12. Sprowadza ułamki do wspólnego mianownika.
13. Zamienia liczby mieszane na ułamek niewłaściwy i odwrotnie.
14.  Zaznacza ułamki zwykłe i liczby mieszane na osi liczbowej.
15.  Dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli ułamki zwykłe i liczby mieszane.
16. Zamienia  ułamki  zwykłe  o  mianownikach  2,  4,  5,  25  i  tym  podobne  na  ułamki

dziesiętne.
17.  Zamienia jednostki – typu: 1 cm = 0,01 m; 35 g = 0,035 kg; l kg 125 g =1,125 kg.
18.  Dodaje i odejmuje ułamki dziesiętne sposobem pisemnym.
19.  Mnoży ułamki dziesiętne.
20. Dzieli ułamki dziesiętne przez liczby naturalne.
21. Oblicza  wartości  wyrażeń  jednodziałaniowych,  w  których  występują  jednocześnie

ułamki zwykłe i dziesiętne.
22.  Zamienia jednostki pola.
23. Oblicza obwody trójkątów i czworokątów.
24. Oblicza długość boku kwadratu przy danym obwodzie.
25.  Oblicza miary kątów trójkątów, gdy dane są miary dwóch kątów lub, gdy dana jest

miara jednego kąta w trójkącie równoramiennym.
26. Oblicza pole trójkąta, równoległoboku i trapezu.
27.  Rysuje siatki graniastosłupów prostych czworokątnych.
28.  Oblicza objętość prostopadłościanu.
29.  Zamienia jednostek objętości.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, gdy:

1. Dodaje  i  odejmuje  w  pamięci  liczby  dwucyfrowe  z  przekroczeniem  progu
dziesiętnego.

2. Mnoży i dzieli w pamięci liczby dwucyfrowe przez liczby jednocyfrowe.
3. Rozwiązuje i układa proste zadania tekstowe.
4. Oblicza  wartość  prostych  wyrażeń  arytmetycznych  w  których  występują  liczby

naturalne.
5. Zapisuje i odczytuje liczby wielocyfrowe.
6. Dodaje i odejmuje liczby naturalne sposobem pisemnym.
7. Mnoży i dzieli liczby naturalne sposobem pisemnym przez liczby jedno-
      i dwucyfrowe.
8. Zna cechy podzielności przez 2, 3, 4, 5, 9, 10, 25, 100.
9. Rozkłada liczb złożonych na czynniki pierwsze -proste przykłady.
10.Porównuje ułamki o jednakowych mianownikach.
11.Skraca i rozszerza ułamki zwykłe - proste przykłady.
12.Sprowadza ułamki do wspólnego mianownika - proste przykłady.
13.Zamienia liczby mieszane na ułamek niewłaściwy i odwrotnie - proste przykłady.
14.Dodaje i odejmuje ułamki o różnych mianownikach - proste przykłady.
15.Dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli ułamki zwykłe i liczby mieszane - proste przykłady.
16.Zamienia ułamki dziesiętne na zwykłe i odwrotnie - proste przykłady.
17.Dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli ułamki dziesiętne sposobem pisemnym.
18.Oblicza wartość prostych, jednodziałaniowych wyrażeń, w których występują ułamki

zwykłe i dziesiętne.
19.Oblicza obwody i pola trójkątów i czworokątów - proste przykłady.
20.Rysuje siatki prostopadłościanów.
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21.Oblicza pola powierzchni i objętość prostopadłościanu.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie potrafi wykonywać działań pisemnych na
liczbach naturalnych i ułamkach dziesiętnych, nie potrafi wykonywać obliczeń na ułamkach
zwykłych  i  dziesiętnych,  nie  umie  wykonywać  obliczeń  na  liczbach  całkowitych,  nie
rozpoznaje  podstawowych  figur  geometrycznych,  nie  umie  obliczać  obwodów i  pól  figur
płaskich, nie potrafi  obliczać pola powierzchni i objętość prostopadłościanu, nie wykazuje
zainteresowania  na  lekcji,  nie  odrabia  prac  domowych,  nie wykazuje  chęci  osiągnięcia
podstawowej wiedzy na zajęciach wyrównawczych, nie jest w stanie nawet z pomocą 

nauczyciela  rozwiązać  zadań  wymagających  elementarnych  wiadomości  z  matematyki  na
poziomie klasy piątej.

   
Dla klasy VI

Ocenę celującą uczeń otrzymuje, gdy:

1. Spełnia wszystkie wymagania na stopień bardzo dobry.
2. Bezbłędnie wykonuje obliczenia w zbiorze liczb wymiernych.
3. Wykonuje działania na liczbach wymiernych, stosując prawa działań.
4. Rozwiązuje problemy nietypowe.
5. Stosuje  swoją  wiedzę  i  umiejętności  do  twórczego  rozwiązywania  problemów

matematycznych.
6. Stawia hipotezy i weryfikuje je.
7. Aktywnie pracuje na każdej lekcji.
8. Uczestniczy w konkursach matematycznych i zdobywa wysokie wyniki.

Ocenę bardzo dobrą uczeń otrzymuje, gdy:

1. Spełnia wszystkie wymagania na stopień dobry.
2. Zna i stosuje kolejność działań w obliczeniach wielodziałaniowych na ułamkach.
3. Oblicza ułamki piętrowe.
4. Rozwiązuje zadania związane z procentami.
5. Rozwiązuje zadania tekstowe związane ze skalą.
6. Rozwiązuje  zadania  tekstowe  związane  z  obliczaniem  drogi,  prędkości  w  ruchu

jednostajnym.
7. Rozwiązuje zadania typu prędkość – droga – czas.
8. Rozwiązuje  zadania  tekstowe  związane  z  kalendarzem  i  czasem,  z  jednostkami

długości i masy.
9. Dowolną sytuację opisuje wyrażeniem algebraicznym.
10. Upraszcza dowolne wyrażenie algebraiczne.
11. Podaje  własności  podstawowych  rodzajów  wielokątów  i  stosuje  je  przy

rozwiązywaniu zadań z geometrii.
12. Planuje  i  wykonuje  obliczenia,  w  których  występują  ułamki  i  liczby  zapisane

dziesiętnie.
13. Rozwiązuje zadania tekstowe z różnych działów matematyki.
14. Stosuje i wykorzystuje swoje umiejętności w sytuacjach typowych.
15. Rozwiązuje problemy matematyczne na podstawie własnych doświadczeń.
16. Wykonuje prace dodatkowe.
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Ocenę dobrą uczeń otrzymuje, gdy:

1. Spełnia wszystkie wymagania na stopień dostateczny.
2. Zaznacza na osi liczbowej liczby spełniające dany warunek.
3. Zna kolejność działań i wykonuje obliczenia na ułamkach, w których występuje kilka

działań.
4. Opisuje trudniejszą sytuację wyrażeniem algebraicznym.
5. Upraszcza trudniejsze wyrażenia algebraiczne.
6. Porządkuje wielkości podane w różnych jednostkach.
7. Oblicza wartość dowolnego wyrażenia algebraicznego.
8. W dowolnej sytuacji rozpoznaje figury przystające.
9. W dowolnej sytuacji  potrafi określić,  co trzeba zrobić, by nałożyć na siebie figury

przystające.
10. Podaje własności podstawowych rodzajów wielokątów.
11. Potrafi zaokrąglić liczbę dziesiętną.
12. Oblicza pole trójkąta i pola podstawowych czworokątów.
13. Oblicza objętość graniastosłupa i ostrosłupa.
14. Oblicza pole powierzchni całkowitej graniastosłupa i ostrosłupa.
15. Potrafi rozwiązać trudniejsze równanie i sprawdza jego rozwiązanie.
16. Rozwiązuje zadania tekstowe przedstawione w postaci obrazka.
17. Zapisuje potęgę w postaci iloczynu i oblicza jej wartość.
18. Rozstrzyga, czy dwa wyrażenia algebraiczne są równe.
19. Konstruuje trójkąt, mając dane dwa boki i kąt zawarty między nimi.
20. Konstruuje dwie proste prostopadłe i dwie proste równoległe.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, gdy:

1. Spełnia wszystkie wymagania na stopień dopuszczający.
2. Zaznacza na osi liczbowej liczby spełniające prosty warunek.
3. Mnoży i dzieli liczby mieszane.
4. Zna pojęcie prędkości , drogi w ruchu jednostajnym.
5. Określa w procentach jaką część figury zacieniowano.
6. Zamienia ułamek na procent i na odwrót.
7. Wykonuje na ułamkach proste obliczenia, w których występują trzy działania.
8. Umie pisemnie pomnożyć i podzielić dwie liczby dziesiętne.
9. Potrafi pomnożyć i podzielić dwie liczby całkowite.
10. Oblicza liczbę, gdy dany jest jej procent (proste przykłady).
11. Oblicza liczbę, gdy dany jest jej ułamek (proste przykłady).
12. Zaokrągla liczbę dziesiętną do części setnych i tysięcznych.
13. Oblicza pole trójkąta i pola podstawowych czworokątów, gdy wielkości wyrażone są

w jednakowych jednostkach.
14. Potrafi zapisać pole figury podane w jednej jednostce w innej jednostce.
15. Rozpoznaje wśród modeli różnych brył graniastosłupy i ostrosłupy.
16. Nazywa graniastosłupy i opisuje ich własności na podstawie modeli.
17. Nazywa ostrosłupy i opisuje ich własności na podstawie modeli.
18. Oblicza objętość graniastosłupa i ostrosłupa (jednakowe jednostki).
19. Oblicza  pole  powierzchni  całkowitej  graniastosłupa  i  ostrosłupa  z  siatki  lub  rzutu

bryły (jednakowe jednostki).
20. Potrafi rozwiązać proste równanie i sprawdza jego rozwiązanie.
21. Sprawdza, czy rozwiązanie pasuje do treści zadania.
22. Wskazuje podstawę i wykładnik potęgi.
23. Zapisuje kwadraty i sześciany liczb w postaci iloczynu i oblicza ich wartość.
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24. Zapisuje ułamek w postaci dziesiętnej.
25. Zapisuje liczbę dziesiętną w postaci ułamka nieskracalnego.
26. Wskazuje okres w rozwinięciu dziesiętnym nieskończonym ułamka.
27. Znajduje rozwinięcie dziesiętne ułamka.
28. Oblicza średnią arytmetyczną kilku liczb.
29. Rozstrzyga, w prostych sytuacjach, czy dwa wyrażenia algebraiczne są równe.
30. Wskazuje i nazywa cięciwę wyznaczoną przez dwa punkty leżące na okręgu.
31. Wskazuje i nazywa półproste, których początkiem jest dany punkt na prostej.
32. Konstruuje trójkąt, mając dane trzy jego boki.
33. Konstruuje prostą przechodzącą przez punkt, prostopadłą do danej prostej.
34. Konstruuje prostą przechodzącą przez punkt, równoległą do danej prostej.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, gdy:

1. Porównuje i porządkuje liczby całkowite.
2. Potrafi znaleźć liczbę przeciwną do danej.
3. Dodaje i odejmuje liczby całkowite.
4. Mnoży i dzieli ułamki zwykłe bez zamiany na ułamki niewłaściwe.
5. Potrafi znaleźć liczbę odwrotną do danej.
6. Zamienia jednostki czasu, masy, długości.
7. Wykonuje obliczenia dotyczące długości.
8. Dodaje i odejmuje ułamki o różnych mianownikach (proste przykłady).
9. Opisuje sytuację prostym wyrażeniem algebraicznym.
10. Upraszcza niezbyt skomplikowane wyrażenie algebraiczne.
11. Oblicza wartości prostego wyrażenia algebraicznego.
12. Rozróżnia w prostych sytuacjach dwie figury przystające.
13. Umie podać najważniejsze własności podstawowych rodzajów wielokątów.
14. Umie pomnożyć i podzielić pisemnie liczbę dziesiętną przez liczbę naturalną.
15. Umie obliczyć procent danej liczby (proste przykłady).
16. Oblicza ułamek danej liczby (proste przykłady).
17. Zaokrągla liczbę dziesiętną do całości i części dziesiętnych.
18. Wskazywać przykłady zastosowań procentów w życiu codziennym.
19. Zapisywać 25%, 50%, 75% w postaci ułamków.
20. Oblicza pole trójkąta i pola podstawowych czworokątów, gdy ma wszystkie dane
(proste sytuacje, podstawia dane do wzoru).
21. Rozpoznaje graniastosłupy i ostrosłupy.
22. Opisuje podstawowe własności graniastosłupów i ostrosłupów na podstawie modeli.
23. Oblicza objętość graniastosłupa i ostrosłupa (proste przypadki, np. krawędzie 

wyrażone są liczbami naturalnymi w jednakowej jednostce).
24. Oblicza z siatki pole powierzchni graniastosłupa i ostrosłupa (proste przypadki - 

model bryły).
25. Rozwiązuje proste równania.
26. Zapisuje treść prostego zadania w postaci obrazka, schematycznego rysunku lub 

równania.
27. Rozwiązuje proste zadanie tekstowe przedstawione w postaci obrazka.
28. Rozpoznaje potęgę liczby.
29. Odczytuje dane z mapy lub planu.
30. Wykonuje obliczenia za pomocą kalkulatora.
22.Wskazuje przykłady zastosowań procentów w życiu codziennym.
31. Zapisuje 25%, 50%, 75% w postaci ułamków
32. Odczytuje dane z tabeli, diagramu, wykresu.
33. Potrafi zapisać potęgę w postaci iloczynu.

9



34. Oblicza kwadraty i sześciany liczb całkowitych.
35. Zapisuje prosty ułamek zwykły w postaci dziesiętnej.
36. Oblicza średnią arytmetyczną dwóch liczb.
37. Wskazuje promień i średnicę okręgu oraz jego środek.
38. Rozpoznaje i rysuje dowolny trójkąt ostrokątny, prostokątny i rozwartokątny.
39. Rozpoznaje proste prostopadłe i równoległe.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie potrafi wykonywać działań pisemnych na
liczbach naturalnych i ułamkach dziesiętnych, nie potrafi wykonywać obliczeń na ułamkach
zwykłych  i  dziesiętnych,  nie  umie  wykonywać  obliczeń  na  liczbach  całkowitych,  nie
rozpoznaje  podstawowych  figur  geometrycznych,  nie  umie  obliczać  obwodów i  pól  figur
płaskich,  nie  potrafi  obliczać  pola  powierzchni  i  objętość  prostopadłościanu,  nie  potrafi
zamieniać procentów na ułamki dziesiętne, nie umie obliczać kwadratów i sześcianów liczb,
nie  rozpoznaje  prostych  prostopadłych  i  prostych  równoległych,  nie  rozwiązuje  prostych
równań  oraz  nie  wykazuje  zainteresowania  na  lekcji,  nie  odrabia  prac  domowych,  nie
wykazuje chęci osiągnięcia podstawowej wiedzy na zajęciach wyrównawczych,  nie jest  w
stanie  nawet  z  pomocą  nauczyciela  rozwiązać  zadań  wymagających  elementarnych
wiadomości z matematyki na poziomie klasy szóstej.

II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Prace pisemne Ogólne zasady

Sprawdziany Przeprowadza się je w formie 
pisemnej, a ich celem jest 
sprawdzenie wiadomości 
i umiejętności ucznia z zakresu 
danego działu. Planuje się na 
zakończenie każdego działu.
Sprawdzian jest zapowiadany 
tydzień wcześniej, jego zakres jest 
omówiony. Poprzedza go lekcja 
(lub dwie lekcje) 
powtórzeniowa, podczas której 
nauczyciel zwraca uwagę 
uczniów na najważniejsze 
zagadnienia z danego działu.
Zadania ze sprawdzianu są przez
nauczyciela omawiane i 
poprawiane po oddaniu prac.
Są obowiązkowe. Jeżeli uczeń 
opuścił sprawdzian z przyczyn 
losowych, powinien go napisać w 
terminie do dwóch tygodni od 
powrotu do szkoły.

Każdą ocenę ndst. ze sprawdzianu 
można poprawić. Poprawa jest 

Punkty  uzyskane  ze  sprawdzianów
przeliczane są na stopnie wg skali:
100 % – 91 % bardo dobry (5)
  90 % -   75 %  dobry (4)
 74 % -   51 %  dostateczny(3)
 50% –   31 %  dopuszczający(2)
 30 % -   0 %  niedostateczny (1)

Uczeń  otrzymuje  ocenę  celującą  ze
sprawdzianu  jeżeli  poprawnie  rozwiąże
zadania  na  ocenę  bardzo  dobrą  oraz
zadanie  dodatkowe  o  podwyższonym
stopniu trudności.

Dla uczniów z dostosowaniem 
wymagań edukacyjnych

Punkty  uzyskane  ze  sprawdzianów
przeliczane są na stopnie wg skali:
100 % – 86 % bardo dobry (5)
 85 % -   69 %  dobry (4)
 68 % -   50 %  dostateczny(3)
 49% –   28 %  dopuszczający(2)
 27 % -   0 %  niedostateczny (1)
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dobrowolna i odbywa się w ciągu 
tygodnia od rozdania prac i tylko 
jeden raz. Przy poprawie uczeń nie 
może uzyskać oceny celującej.

Nauczyciel ma 2 tygodnie na 
poprawę i ocenę sprawdzianu.

Krótkie kartkówki 
( 5 – 15 minut)

Przeprowadza się je w formie 
pisemnej, a ich celem jest 
sprawdzenie wiadomości i 
umiejętności ucznia z zakresu 
programowego 2, 3 ostatnich 
jednostek lekcyjnych.
Jest tak skonstruowana, by uczeń
mógł wykonać wszystkie 
polecenia w czasie nie dłuższym 
niż 15 minut.
Są  obowiązkowe,  nie  muszą  być
zapowiadane  i  nie  podlegają
poprawie.
Nauczyciel  ma  1  tydzień  na
poprawę i ocenę kartkówki.

Punkty uzyskane z kartkówek przeliczane 
są na stopnie wg skali:
100 % – 91 % bardo dobry (5)
  90 % -   75 %  dobry (4)
 74 % -   51 %  dostateczny(3)
 50% –   31 %  dopuszczający(2)
 30 % -   0 %  niedostateczny (1)

Za kartkówki nie przewiduje się oceny
celującej.
.
Dla uczniów z dostosowaniem 
wymagań edukacyjnych

Punkty uzyskane z kartkówek przeliczane
są na stopnie wg skali:
100 % – 86 % bardo dobry (5)
 85 % -   69 %  dobry (4)
 68 % -   50 %  dostateczny(3)
 49% –   28 %  dopuszczający(2)
 27 % -   0 %  niedostateczny (1)

Pozostałe
narzędzia

pomiaru osiągnięć

Ogólne zasady

Praca domowa Jest pisemną formą ćwiczenia umiejętności i utrwalania wiadomości 
zdobytych przez ucznia podczas lekcji.
Pisemną pracę domową uczeń wykonuje w zeszycie, w zeszycie ćwiczeń 
lub w formie zleconej przez nauczyciela.
Błędnie wykonana praca domowa jest sygnałem dla nauczyciela, 
mówiącym o konieczności wprowadzenia dodatkowych ćwiczeń 
utrwalających umiejętności i nie może być oceniona negatywnie.
Przy wystawianiu oceny za pracę domową nauczyciel bierze pod uwagę 
samodzielność, poprawność i estetykę wykonania.
Za zgłoszenie przed lekcją braku zadania domowego uczeń otrzymuje „-” 
wpisywany do zeszytu obserwacji prowadzonego przez nauczyciela.
Takich minusów można mieć w sumie 5 w jednym okresie roku 
szkolnego. Kolejne braki skutkują oceną niedostateczną. Za nie zgłoszenie
braku zadania przed lekcją (lub uzyskanie 5 minusów za braki zadań) 
uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
Ocenę z pracy domowej lub ćwiczenia praktycznego uczeń może 
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poprawić wykonując tę pracę ponownie.
Za prace domowe nie przewiduje się oceny celującej

Odpowiedzi ustne Obejmują zakres programowy aktualnie realizowanego działu. Oceniając 
odpowiedź ustną, nauczyciel bierze pod uwagę:

• zgodność wypowiedzi z postawionym pytaniem,
• prawidłowe posługiwanie się pojęciami,
• zawartość merytoryczną wypowiedzi,
• sposób formułowania wypowiedzi

Nie ocenia się ucznia po dłuższej nieobecności w szkole.
Za odpowiedzi ustne nie przewiduje się oceny celującej Oceny z 
odpowiedzi ustnych mogą być poprawione ustnie 

Zeszyt 
przedmiotowy

Jest obowiązkowy. 
Za zgłoszenie przed lekcją braku zeszytu oraz przetrzymywanie zeszytu 
pożyczonego od kolegi itp. działania uczeń otrzymuje „-” wpisywany do 
zeszytu obserwacji prowadzonego przez nauczyciela.

Za zeszyt nie przewiduje się oceny celującej

Aktywność 
matematyczna Stosuje się system aktywności szkolnej i pozaszkolnej  w formie „+” i „-” 

systematycznie rozliczanych wpisywany do zeszytu obserwacji 
prowadzonego przez nauczyciela. 
Za każde 5 plusów uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą.
Za prace dodatkowe, aktywność na lekcji, gazetki, przygotowanie pomocy
naukowych, pomoc koleżeńską przy rozwiązywaniu zadań itp. działania 
uczeń otrzymuje „+” wpisywany do zeszytu obserwacji prowadzonego 
przez nauczyciela.

Prace praktyczne:
- praca w grupach

Oceniane będą:
- realizacja zadań,
- pełnione role,
- umiejętność pracy w grupie,
- samodzielność

III. Zasady i sposoby udzielania informacji zwrotnej.

Nauczyciel- uczeń:
1. Nauczyciel przekazuje uczniowi informację zwrotną (ustnie lub pisemnie):
• W formie pisemnej do oceny ze: sprawdzianu, testu, pracy klasowej i zadania domowego.
• W formie ustnej lub pisemnej do oceny z kartkówek
• W formie ustnej z: aktywność na lekcji ( pracy na lekcji, prac  praktycznych), odpowiedzi 
ustnej,.

Nauczyciel- rodzice:
Podczas zebrań, indywidualnych konsultacji, rozmów interwencyjnych  nauczyciel 
przekazuje rodzicom (opiekunom):
1. Informacje o aktualnym stanie rozwoju i postępów w nauce.

12



2. Dostarcza informacji o trudnościach i uzdolnieniach ucznia.
3. Przekazuje wskazówki do dalszej pracy z uczniem.

IV. Ewaluacja i monitoring.
 
1. Zasady oceniania z matematyki monitorowane jest na bieżąco i poddawane ewaluacji na 

koniec każdego roku szkolnego.
2. Ewaluacja zasad oceniania z matematyki odbywa się w formie pisemnej poprzez ankiety

skierowane do uczniów.
3. W zasadach oceniania  z  matematyki  dokonuje się  zmian,  które  wynikają  ze zmian  w

STATUCIE SZKOŁY.
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