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OGÓLNE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI  

W KLASACH IV-VI: 
 

Wymagania edukacyjne, czyli oczekiwanie osiągnięcia uczniów na 

poszczególne stopnie szkolne: 

A). Wymagania wykraczające 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

- posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza podstawę programową 

przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, 

- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje 

rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program 

nauczania tej klasy, poprawnie interpretuje i rozwiązuje zadania problemowe łączące 

wiadomości z różnych dziedzin, 

- osiąga sukcesy w konkursach, zawodach i olimpiadach matematycznych, kwalifikując 

się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo posiada inne 

porównywalne osiągnięcia. 

B). Wymagania dopełniające 

Ocenę bardzo dobrą  otrzymuje uczeń, który: 

- opanował biegle pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania 

przedmiotu w danej klasie, 

- 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, 

- umie ocenić poprawność podanego ogólnego rozumowania i stosować analogie  

w rozwiązywaniu problemów, 

- biegle posługuje się terminologią matematyczną, 

- rozumie teksty matematyczne i potrafi je wykorzystywać. 

C). Wymagania rozszerzające 

Ocenę dobrą  otrzymuje uczeń, który: 

- opanował materiał przewidziany programem nauczania w danej klasie, 

- samodzielnie rozwiązuje typowe zadania (dotyczące programu danej klasy), 

- poprawnie posługuje się językiem matematycznym, 

- opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na zrozumienie 

większości relacji między elementami wiedzy z danego przedmiotu nauczania, 

- poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne 

lub praktyczne. 
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D). Wymagania podstawowe 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy  

w dalszym uczeniu się matematyki, 

- rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, czasem przy pomocy 

nauczyciela, 

- zadania o średnim stopniu trudności rozwiązuje z pomocą nauczyciela. 

E). Wymagania konieczne 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

- ma braki w opanowaniu podstawy programowej, jednak braki te nie przekreślają 

możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z matematyki, 

- rozwiązuje zadania typowe (o niewielkim stopniu trudności) przy pomocy nauczyciela. 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, 

- nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności 

określonych programem nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach 

uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, 

- nie jest w stanie, nawet przy pomocy nauczyciela, rozwiązać typowego zadania  

o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności. 

 

Zasady oceniania 

1. Uczeń oceniany jest zgodnie z przyjętymi wymaganiami w myśl zasad sprawiedliwości.  

2. Ocenie podlegają: 

a) sprawdziany wiadomości i umiejętności po każdym zrealizowanym dziale, zapowiedziane 

tydzień wcześniej, z podanym zakresem (ocena wiodąca), kartkówki.  

b) praca na lekcji 

• ćwiczenia praktyczne, wykonywane podczas zajęć i analizowane pod kątem osiągania 

celów operacyjnych lekcji, 

• odpowiedzi ustne, 

• jakość pracy i aktywność na lekcji, 

• współpraca w grupie; 

• zeszyt przedmiotowy; 

c) osiągnięcia w konkursach szkolnych i innych. 

 

 

Narzędzia i czas sprawdzania osiągnięć uczniów 

1. Sprawdziany w formie kart pracy – po każdym dziale. 

2. Ćwiczenia praktyczne. 

3. Odpowiedzi ustne dotyczące treści znanych i nowych oceniane według znanych uczniom 

kryteriów, np.: rzeczowości, dynamiczności, aktywności myślowej. 

4. Planowa obserwacja postaw ucznia w takich sytuacjach, jak: 

• przygotowanie stanowiska pracy, 
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• aktywność i zaangażowanie na lekcji, 

• współpraca w grupie, 

• tempo pracy, 

• przestrzeganie zasad bezpiecznej i higienicznej pracy. 

5. Inne formy aktywności (np. udział w konkursach, wykonywanie zadań 

nadobowiązkowych). 

 

 


