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WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI 
dla klas IV -  VIII 

 
Na ocenę celującą 
Wiedza ucznia wykracza poza program danej klasy. 
Uczeń: 
biegle rozwiązuje problemy, 
stosuje rozwiązania nietypowe, 
potrafi formułować problemy i dokonywać analizy nowych zjawisk, 
jest samodzielny w twórczym rozwijaniu własnych uzdolnień, 
systematycznie poszerza swoją wiedzę korzystając z literatury, 
jeżeli jest możliwość uczestniczy w zajęciach kółka matematycznego, 
bierze udział w konkursach i olimpiadach matematycznych na szczeblu wyższym niż szkolny. 

 
Na ocenę bardzo dobrą 
Uczeń: 
ma opanowaną wiedzę i umiejętności w pełnym zakresie programu klasy, 
potrafi samodzielnie i logicznie myśleć, 
sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu zadań o dużym stopniu 

trudności, a także potrafi je stosować w nowych sytuacjach, 
potrafi czytać ze zrozumieniem treści zadań i inne treści z podręcznika oraz dokonywać ich 

analizy, 
samodzielnie i umiejętnie korzysta z różnych źródeł wiedzy, 
aktywnie pracuje w grupie, samodzielnie rozwiązuje problemy, 
w większości sprawdziany pisze na oceny bardzo dobre, 
systematycznie przygotowuje się do zajęć i aktywnie w nich uczestniczy, 
bierze udział w konkursach matematycznych na szczeblu szkolnym. 

 
Na ocenę dobrą 
Uczeń: 
posiada wiedzę i umiejętności niewykraczające poza podstawę programową, 
potrafi logicznie myśleć, 
sprawdziany pisze w większości na ocenę dobrą, 
systematycznie przygotowuje się do zajęć i bierze w nich aktywny udział, 
potrafi czytać ze zrozumieniem treści zadań i inne treści z podręcznika, 
wykorzystuje przy samodzielnym rozwiązywaniu zadań dostępne materiały, 
poprawnie posługuje się językiem matematycznym i właściwą terminologią, 
potrafi współpracować w grupie. 

 
Na ocenę dostateczną 
Uczeń: 
posiada wiedzę i umiejętności wynikające z treści podstawy programowej możliwe do 

opanowania przez ucznia przeciętnie zdolnego, przydatne na wyższych etapach kształcenia, 
rozwiązuje samodzielnie zadania matematyczne o niewielkim stopniu trudności, 
sprawdziany pisze na ocenę pozytywną (dostateczną lub co najmniej dopuszczającą), 
przygotowuje się dość systematycznie do zajęć i stara się brać w miarę aktywny udział w lekcji, 
potrafi samodzielnie korzystać z podręcznika i innych dostępnych źródeł, 
potrafi z niewielką pomocą nauczyciela wykorzystać zdobyte wiadomości do rozwiązywania 

zadań i problemów. 
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Na ocenę dopuszczającą 
Uczeń: 
posiada minimum wiadomości i umiejętności wynikające z treści podstawy programowej, 

niezbędne w dalszej edukacji i użyteczne w życiu, 
potrafi samodzielnie przedstawić najważniejsze definicje, twierdzenia, własności, konstrukcje 

z zakresu przerobionego materiału, 
sprawdziany pisze w większości przynajmniej na ocenę dopuszczającą, 
stara się brać udział w zajęciach zespołu wyrównawczego, jeśli taki jest prowadzony, 
wykonuje zadania dodatkowe z poziomu koniecznego, jeśli zostaną zalecane przez nauczyciela, 
w miarę swoich możliwości odrabia zadania domowe, rozwiązuje z pomocą nauczyciela zadania 

o niewielkim stopniu trudności. 
 

 
1.   Obserwacja i pomiar osiągnięć uczniów odbywa się za pomocą następujących narzędzi: 

sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, zadania domowe. 
2.   Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 
3.   Ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności ucznia. 
4.   Sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne i zadania domowe są obowiązkowe. 
5.   Jeżeli uczeń opuścił sprawdzian, to ma obowiązek napisać go w ciągu dwóch tygodni od dnia 

powrotu do szkoły. 
6.   Uczeń może poprawić ocenę ze sprawdzianu w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie po oddaniu 

sprawdzonych prac. Ocena z poprawy wpisywana jest do dziennika lekcyjnego. 
7.   Ocenę z danego sprawdzianu można poprawiać tylko raz. 
8.   Kartkówki obejmują materiał z ostatnich trzech tematów (zagadnień). 
9.   Kartkówki nie podlegają poprawie. 
10. Rzetelność wykonania pracy domowej może być sprawdzana za pomocą kartkówki. 
11. Za niesamodzielną pracę lub korzystanie z niedozwolonych pomocy podczas pomiaru wiedzy 

i umiejętności uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 
12. Sprawdziany i kartkówki uczeń pisze niewymazywalnym długopisem lub piórem. 
13. Wszelkie wątpliwości dotyczące oceny pracy pisemnej uczeń wyjaśnia z nauczycielem na lekcji, 

na której otrzymał ocenioną pracę. 
14. Uczeń ma prawo do dwukrotnego zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji w ciągu semestru 

(nie dotyczy sprawdzianów). Przez nieprzygotowanie do lekcji rozumiemy brak zadania 
domowego (całości lub części), brak przyborów lub nieprzygotowanie do odpowiedzi ustnej. 

15. Jeżeli uczeń nie odrobił pracy domowej na dany dzień, ma obowiązek zrobić ją na następną 
lekcję. 

16. Jeżeli brak potrzebnych przyborów uniemożliwił uczniowi wykonanie ćwiczeń na lekcji, to należy 
wykonać je w domu przed kolejną lekcją. 

17. Plusy przyznawane przez nauczyciela za pracę na lekcji zamieniane są na oceny – pięć 
zgromadzonych plusów wymienia się na ocenę cząstkową bardzo dobrą. 

18. Nie ma możliwości poprawiania uzyskanych ocen cząstkowych na tydzień przed klasyfikacją. 
19. Nie ocenia się ucznia do trzech dni po dłuższej (dłuższej niż 5 dni) usprawiedliwionej nieobecności 

w szkole. 
20. Ocena śródroczna i roczna jest średnią ważoną uzyskanych ocen cząstkowych. 
21. Największe znaczenie mają oceny ze sprawdzianów, drugie w kolejności oceny z kartkówek 

i odpowiedzi, a na trzecim miejscu oceny za zadania domowe. 
22. Wszystkie nieuwzględnione powyżej sytuacje reguluje Statut Szkoły Podstawowej Nr 32. 
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