
Kryteria oceniania z matematyki w roku szkolnym 2019/2020 
 

Kryteria wymagań na poszczególne oceny: 
  

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, a braki nie 
przekreślają mu możliwości uzyskania podstawowej wiedzy z matematyki w ciągu dalszej 
nauki 

 rozwiązuje - często przy pomocy nauczyciela - zadania typowe, o niewielkim stopniu 

trudności 
 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który 

 opanował: podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym 
uczeniu się matematyki 

 rozwiązuje zadania typowe, o średnim stopniu trudności 
 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 
 opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumienie większości 

relacji miedzy elementami wiedzy z matematyki 

 poprawnie posługuje się terminologią i symboliką matematyczną 

 rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne 

 sprawnie wykonuje obliczenia rachunkowe 

 sprawnie posługuje się kalkulatorem 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 
 ma opanowany pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania 

 sprawnie posługuje się definicjami, terminologią i symboliką matematyczną 

 posiada umiejętność czytania i rozumienia tekstów matematycznych, analizowania, 
uogólniania i wyciągania wniosków 

 sprawnie rozwiązuje zadania typowe 

 samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania 

 potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych 
sytuacjach 

 bierze aktywny udział w lekcji 

 posiada umiejętność stosowania i wykorzystania zdobytej wiedzy w życiu codziennym 

  

Ocenę celującą otrzymuje uczeń który: 
 posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania  
 biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych 

lub praktycznych z programu danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe 

 rozwiązuje zadania dodatkowe wykraczające poza program nauczania 

 przedstawia przejrzyste i wyczerpujące rozwiązanie zadania dodatkowego 

 samodzielnie rozwija zainteresowania matematyczne, poszerza zdobytą wiedzę poprzez 
korzystanie z różnych opracowań encyklopedycznych i popularnonaukowych oraz 
programów komputerowych 

 osiąga sukcesy w konkursach matematycznych  
 
 

 

Opracowane przez nauczycieli dla uczniów klas IV-VIII. 
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