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1. Oceny bieżące, semestralne oraz roczne oceny klasyfikacyjne z matematyki w kl. IV-VI
ustala się w stopniach wg skali:
- stopień celujący − 6
- stopień bardzo dobry − 5
- stopień dobry − 4
- stopień dostateczny − 3
- stopień dopuszczający − 2
- stopień niedostateczny − 1
Dopuszcza się stosowanie plusów i minusów przy ocenach bieżących. Oceny są jawne. Do
dziennika wpisuje się każdą ocenę.

2. Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych ocen w szkole podsta-
wowej w klasach IV-VI.
Jeżeli uczeń posiada opinię z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej to poniżej wymie-
nione wymagania edukacyjne są dostosowywane indywidualnie uwzględniając dysfunkcję
lub niepełnosprawność ucznia zgodnie z zaleceniami Poradni.

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia większość z poniższych kryteriów:

• posługuje się terminologią matematyczną i informacjami na poziomie całkowitego
opanowania treści zawartych w programie nauczania w danej klasie;

• potrafi dobrać odpowiednią metodę rozwiązania problemów oraz zadań, często pro-
ponuje nietypowe rozwiązania zadań;

• potrafi rozwiązać trudny problem praktyczny i teoretyczny wymagający metod lub
technik matematycznych wynikających z indywidualnych zainteresowań

• rozwija samodzielnie własne zainteresowania;
• biegle rachuje oraz posługuje się wiadomościami służącymi do rozwiązania zadania;
• dostrzega analogie, zależności między obiektami matematycznymi, dokonuje porów-

nań i uogólnień wykorzystując wiadomości dodatkowe;
• osiąga sukcesy w konkursach matematycznych.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia większość z poniższych kryteriów:

• opanował pełen zakres treści określonych programem nauczania na danym szczeblu
kształcenia;

• potrafi dobrać odpowiednią metodę rozwiązania problemów oraz zadań;
• biegle rachuje oraz posługuje się wiadomościami służącymi do rozwiązania zadania;
• samodzielnie rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne z zakresu programu na-

uczania;
• posługuje się poprawnym językiem matematycznym, zdobytą wiedzę wykorzystuje

do rozwiązywania problemów w nowych sytuacjach;
• potrafi uogólniać oraz wyciągać wnioski.



Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia większość z poniższych kryteriów:

• zna definicje, twierdzenia, własności z zakresu programu nauczania danej klasy oraz
poprawnie je stosuje;

• samodzielnie rozwiązuje większość typowych zadań teoretycznych i praktycznych;
• posługuje się poprawnym językiem matematycznym, zdobytą wiedzę wykorzystuje

do samodzielnego rozwiązywania problemów.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia większość z poniższych kryteriów:

• zna definicje, twierdzenia, własności z zakresu programu nauczania danej klasy;
• samodzielnie rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudno-

ści;
• samodzielnie rozwiązuje łatwiejsze problemy matematyczne, natomiast trudniejsze

rozwiązuje z pomocą nauczyciela lub kolegów;
• dokonuje uzasadnienia uogólnień z pomocą nauczyciela, stosuje podstawową wiedzę

w sytuacjach problemowych z pomocą nauczyciela lub kolegów.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który spełnia większość z poniższych kryteriów:

• zna definicje, twierdzenia, własności z zakresu programu nauczania danej klasy;
• ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności rachunkowych jednak nie są prze-

szkodą do uzyskania przez ucznia w ciągu dalszej nauki podstawowych umiejętności
i wiedzy;

• sprawność wykonywania rachunków pozwala na rozwiązanie typowych zadań teo-
retycznych i praktycznych i niewielkim stopniu trudności oraz poradzenie sobie z
większością łatwych przypadków, jednak może mieć problem z wyborem właściwej
metody rozwiązania zadania czy problemu i potrzebować pomocy nauczyciela;

• nawet w łatwych sytuacjach problemowych może potrzebować pomocy nauczyciela.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia większość z poniższych kryteriów:

• nie opanował wiadomości i umiejętności określonych dla danej klasy przez podstawę
programową danego etapu edukacyjnego;

• nie potrafi rozwiązać nawet najprostszych zadań i problemów, nawet z pomocą na-
uczyciela;

• braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności rachunkowych są przeszkodą do opa-
nowania podstawowej wiedzy podczas kontynuowania nauki.

3. Sposoby sprawdzania wiadomości z matematyki opanowanych przez ucznia to:

• sprawdziany;
• kartkówki ;
• odpowiedzi ustne;
• aktywność na lekcji;
• zadania domowe;
• praca w grupach;
• udział i sukcesy w konkursach z matematyki



Kryteria oceniania Zasady organizowania i oceniania prac ucznia na lekcji matematyki.

1. Sprawdziany - to trwające całą godzinę lekcyjną (45 minut) pisemne sprawdzenie opa-
nowania wiadomości z każdego działu. Są zapowiadane przynajmniej tydzień wcześniej z
podaniem zakresu materiału jaki będą obejmować, sprawdziany są obowiązkowe. Uczeń
nieobecny na sprawdzianie z przyczyn losowych jest zobowiązany napisać ten sprawdzian
podczas najbliższych konsultacji po powrocie do szkoły. Jeśli nieobecność była dłuższa,
wtedy uczeń może napisać sprawdzian do tygodnia po powrocie do szkoły. W sytuacji,
gdy mija 2 tygodnie od powrotu ucznia do szkoły i nie zgłasza się on na konsultacje w
celu napisania sprawdzianu - dostaje ten sprawdzian do napisania na pierwszej lekcji na
której jest obecny po upływie terminu. Sprawdzian można poprawić jednokrotnie na kon-
sultacjach do jednego miesiąca po oddaniu poprawionego przez nauczyciela sprawdzianu.
Do dziennika wpisywane są obie oceny: ocena ze sprawdzianu oraz ocena ze sprawdzianu
poprawkowego. Oceny ze sprawdzianów przyznawane są po przeliczeniu punktów na oce-
ny następująco:
[98%; 100%] - celujący;
[90%; 98%] − bardzo dobry;
[70%; 90%) − dobry;
(50%; 70%) − dostateczny
(33%; 50%] − dopuszczający;
[0%; 33%] − niedostateczny;

2. Kartkówki - to krótkie prace pisemne obejmujące 1-4 ostatnich lekcji. Nie są zapowiadane.
Punkty są przeliczane na oceny jak w przypadku sprawdzianów. Można je jednorazowo
poprawić jednak tylko na najbliższych konsultacjach po otrzymaniu oceny.;

3. Odpowiedzi ustne - obejmują materiał z ostatniego tygodnia. Uczeń dostaje trzy pytania.
Ma czas na zastanowienie się i odpowiedź jednak uczeń powinien się zmieścić z zaprezen-
towaniem odpowiedzi w ciągu 10 do 15 minut. Każda podpowiedź, naprowadzenie przez
nauczyciela na właściwą odpowiedź skutkuje obniżeniem oceny.

4. Aktywność na lekcji jest premiowana punktami odnotowywanymi w zeszycie ucznia, 20
punktów odpowiada ocenie bardzo dobrej.

5. Zadania domowe - uczeń może trzy razy w semestrze zgłosić brak zadania/nieprzygotowanie
do lekcji (oprócz sprawdzianów), które odnotowywane jest wpisem bz/np w dzienniku i
nie skutkuje obniżeniem oceny. Każdy kolejny brak zadania/nieprzygotowanie wpływa
na obniżenie końcowej oceny, zatajenie braku zadania domowego skutkuje wpisaniem
do dziennika oceny niedostatecznej. Nieumiejętność samodzielnego wykonania zadania
domowego nie skutkuje ocena negatywną, jednak muszą być ślady w zeszycie, że uczeń
próbował rozwiązać dane zadanie. W takim wypadku uczeń dostaje dodatkowe wskazówki
oraz musi odrobić tą pracę na następną lekcję.

6. Praca w grupach - oceniana jest według podanych na danej lekcji kryteriów.

7. Udział i sukcesy w konkursach z matematyki - sukcesy ucznia na szczeblu co najmniej
wojewódzkim oraz oceny cząstkowe, z których wynika ocena bardzo dobra przekładają
się na uzyskanie przez ucznia oceny celującej na koniec semestru/roku.

8. Za wykonane prace nadobowiązkowe, każdy uczeń może otrzymać dodatkową ocenę.



Informacja o wynikach prac pisemnych

Prace pisemne z całego roku szkolnego są przechowywane przez nauczyciela. Uczeń ma prawo
uzyskania informacji o swojej ocenie wraz z omówieniem i uzasadnieniem w momencie oddawa-
nia prac, a w razie potrzeby po uzgodnieniu z nauczycielem również w terminie późniejszym.
Rodzice ucznia mają możliwość wglądu do prac ucznia podczas konsultacji dla rodziców, a w
razie potrzeby także w innych terminach po uzgodnieniu z nauczycielem. Rodzice i uczeń mają
prawo sporządzenia kopii (np. zdjęcie) pracy pisemnej.

Ocena końcowa (semestralna/roczna) jest wystawiana na podstawie całej pracy ucznia,
z uwzględnieniem jego wkładu pracy i możliwości. W przypadku oceny końcoworocznej brane
pod uwagę są wszystkie oceny z roku szkolnego. Oceny semestralne i końcoworoczne nie są
średnią arytmetyczną ocen cząstkowych ani nie wynikają ze średniej ważonej. Ocenę propo-
nuje nauczyciel, biorąc pod uwagę poszczególne oceny, wkład pracy ucznia, zaangażowanie,
systematyczność pracy oraz postępy w nauce.

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyj-
nej

Szczegółowe warunki i tryb uzyskania wyższej oceny klasyfikacyjnej ustalane są każdorazo-
wo przez nauczyciela, ucznia i jego rodziców (w razie potrzeby z uwzględnieniem opinii dyrekcji
szkoły, psychologa lub pedagoga szkolnego) i muszą być zgodne z zasadami prawa oświatowego
oraz statutem szkoły.


