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PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI  

 

W KLASACH IV –VI 
 

(STANDARDY WYMAGAŃ w roku szkolnym 2014/2015) 
 

 

 

I. Obszary aktywności ucznia podlegające ocenie. 

 

Na lekcjach matematyki oceniane będą następujące obszary aktywności uczniów: 

 Kształtowanie pojęć matematycznych – sprawdzanie stopnia zrozumienia pojęć matematycznych. 

 Prowadzenie rozumowań – sposób prowadzenia rozumowań. 

 Kształtowanie języka matematycznego – ocenianie języka matematycznego na odpowiednim etapie 

ścisłości. 

 Rozwiązywanie zadań matematycznych – stosowanie odpowiednich metod, sposobów wykonania i 

otrzymanych rezultatów. 

 Rozwiązywanie problemów. 

 Stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych. 

 Praca lekcyjna – indywidualna ( w tym aktywność). 

 Praca w grupach. 

 Wkład pracy ucznia. 

 Przygotowanie do zajęć (przybory, pomoce, zeszyt itp.). 

 

II. Formy i metody kontroli. 

 

W celu kontrolowania osiągnięć uczniów na danym poziomie stosuje się trzy formy prac pisemnych: 

 Kartkówki – (10 minutowe) z aktualnie przerabianego materiału, niezapowiedziane. 

 Sprawdziany – (45 minutowe) z ostatniego działu, zapowiedziane 1 tydzień przed terminem. 

 Prace klasowe – (1 lub 2 godzinne) z materiału semestralnego, zapowiedziane 1 tydzień przed terminem. 

 

Oprócz wyżej wymienionych sprawdzianów stosuje się: 

 Sprawdzanie pisemnych prac domowych. 

 Ocenianie ustnych odpowiedzi ucznia, aktywnego udziału w lekcji, rozwiązywanie problemów, 

przygotowanie do lekcji, wkład pracy ucznia. 

 

III. Ocenianie prac pisemnych z matematyki. 

 

 Sprawdzian – oceniane są trzy elementy rozwiązania: 

M – metoda (wybór prawidłowej drogi postępowania), 

W – wykonanie (podstawienie do wzoru, obliczenia), 

R – rezultat (wynik, sprawdzenie wyników zadania). 

 

 Prace klasowe – ( zadania zamknięte i otwarte) przy ocenianiu brane są pod uwagę różne poziomy 

wymagań: 

K – opanowanie treści koniecznych 

P – podstawowych 

R – rozszerzonych 

U – uzupełniających 

W – wykraczających poza poziom nauczania na danym poziomie 

 

 Przyjmuje się następujące kryteria oceniania prac klasowych i sprawdzianów: 

 

100% - 90% możliwych do zdobycia punktów – stopień bardzo dobry 

89%- 75% możliwych do zdobycia punktów – stopień dobry 

74% - 50% możliwych do zdobycia punktów – stopień dostateczny 

49% - 30% możliwych do zdobycia punktów – stopień dopuszczający 

29%-0% możliwych do zdobycia punktów – stopień niedostateczny 
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IV. Kryteria ocen z matematyki 
  

 

Klasa IV 

 
 

 

1. Na stopień dopuszczający, uczeń potrafi: 

 Czyta i pisze liczby w dziesiątkowym systemie pozycyjnym w zakresie 10 000 oraz zapisywać  

       w systemie rzymskim do XX; 

 Wykonywać pamięciowe działania w zakresie 100 i pisemnie na prostych przykładach; 

 Rozpoznawać prostokąty, okręgi i koła oraz prostopadłościany i sześciany; 

 Zapisywać proste wyrażenia dwumianowane w postaci dziesiętnej; 

 Obliczać na prostych przykładach  pola i obwody prostokąta; 

 Rozumie pojecie ułamka jako części; 

 Porównywać ułamki zwykłe o jednakowych mianownikach i przedstawiać je na osi liczbowej; 

 Dodawać i odejmować ułamki o jednakowych mianownikach na prostych przykładach. 

 

2. Na stopień dostateczny, uczeń ponadto potrafi: 

 Czytać i pisać w dziesiątkowym systemie pozycyjnym w zakresie miliona i w systemie rzymskim  

        do 2000; 

 Wykonywa pamięciowe działania w zakresie 100 i pisemnie w zakresie miliona; 

 Kreśli odcinki prostopadłe i równoległe, prostokąty i koła; 

 Opisywać prostopadłościany i sześciany; 

 Zapisywać wyrażenia dwumianowane w postaci dziesiętnej; 

 Oblicza pola i obwody prostokątów; 

 Oblicza pola powierzchni  prostopadłościanu; 

 Porównywać ułamki o równych mianownikach lub równych licznikach; 

 Dodawać i odejmować ułamki o jednakowych mianownikach. 

 

3. Na stopień dobry, uczeń ponadto potrafi: 

 Sprawnie wykonywać cztery działania w rachunku pamięciowym oraz pisemnym na liczbach 

wielocyfrowych przestrzegając kolejność działań oraz wykorzystując prawa i własności działań; 

 Rozwiązywać zadania tekstowe uwzględniając porównywanie różnicowe i ilorazowe; 

 Sprawnie kreślić poznane figury płaskie i określić ich własności; 

 Narysować siatkę prostopadłościanu i sześcianu oraz obliczy ich pola powierzchni; 

 Przeliczać jednostki długości; 

 Sprawnie przedstawiać ułamki i liczby mieszane na osi liczbowej; 

 Swobodnie dodawać i odejmować ułamki o jednakowych mianownikach.  

 

4. Na stopień bardzo dobry, uczeń ponadto: 

 Ma opanowany pełny zakres wiedzy i umiejętności dotyczący sposobów zapisywania liczb oraz 

działań na nich; 

 Samodzielnie rozwiązuje zadania typowe i nietypowe dla danych wiadomości; 

 Ma opanowany pełny zakres wiedzy i umiejętności dotyczący znajomości ułamków zwykłych, ich 

porównywania, dodawania i odejmowania; 

 Sprawnie posługuje się regułami, terminologią i symboliką matematyczną. 

 

5. Na stopień celujący, uczeń: 

 Ma wiadomości wykraczające poza program w omawianym zakresie; 

 Rozwiązuje zadania wymagające uzasadnień i wiedzy wykraczającej poza poznany materiał; 

 Samodzielnie rozszerza zainteresowania matematyczne; 

 Osiąga sukcesy w konkursach matematycznych. 
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Kryteria ocen z matematyki 

 

 

KLASA V 

 

 
1. Na stopień dopuszczający, uczeń: 

 Wykonuje działania na liczbach naturalnych sposobem pisemnym i oblicza wartości wyrażeń 

o małym stopniu trudności; 

 Rozumie pojęcie liczby ujemnej; 

 Rozumie pojęcie ułamka, skraca i rozszerza proste ułamki zwykłe, dodaje i odejmuje ułamki (proste 

przykłady), mnoży i dzieli ułamki zwykłe przez liczbę naturalną (proste przykłady), mnoży i dzieli 

ułamki dziesiętne przez 10, 100, 1000, ...; 

 Rozróżnia odcinki, proste równoległe i prostopadłe; 

 Rozpoznaje kąt prosty, ostry i rozwarty; 

 Umie rozpoznać trójkąty i czworokąty, potrafi narysować przy pomocy ekierki trójkąt, prostokąt, 

kwadrat, równoległobok, trapez; 

 Oblicza pole trójkąta i prostokąta; 

 Rozróżnia wśród brył sześcian, prostopadłościan i graniastosłup o danej podstawie, wskazuje ściany 

równoległe i prostopadłe. 

 

2. Na stopień dostateczny, uczeń ponadto: 

 Swobodnie wykonuje cztery działania na liczbach naturalnych i poprawnie oblicza wartości wyrażeń; 

 Przedstawia liczby ujemne na osi liczbowej, potrafi wskazać liczbę przeciwną; 

 Wykonuje algorytmy dodawania i odejmowania ułamków zwykłych i dziesiętnych; 

 Zna cech podzielności liczb przez 2, 5, 4, 3, 9 i 10 

 Zamienia ułamki zwykłe na ułamki dziesiętne; 

 Mnoży i dzieli ułamki zwykłe i dziesiętne przez liczby naturalne; 

 Sprawnie mierzy kąty; 

 Oblicza pola trójkątów i czworokątów na prostych przykładach; 

 Rysuje siatki prostopadłościanu, oblicza pola powierzchni i objętość prostopadłościanu. 

 

3. Na stopień dobry, uczeń ponadto: 

 Umie objaśnić algorytmy dodawania i odejmowania ułamków zwykłych i dziesiętnych; 

 Sprawnie oblicza ułamek z danej wielkości oraz wartości wyrażeń zawierających ułamki zwykłe 

i dziesiętne; 

 Porównuje liczby całkowite; 

 Rozwiązuje typowe zadania formułując do nich pytania i odpowiedzi; 

 Rozwiązuje typowe zadania rachunkowe dotyczące kątów, pól trójkątów i czworokątów; 

 Rozpoznaje kąty przyległe, wierzchołkowe i naprzemianległe; 

 Rozwiązuje typowe zadania dotyczące pól powierzchni i objętości graniastosłupów; 

 Rysuje siatki graniastosłupów prostych. 

 

4. Na stopień bardzo dobry, uczeń ponadto: 

 Ma opanowany pełny zakres wiedzy uwzględniający poznane wiadomości o ułamkach, 

ich dodawaniu i odejmowaniu; 

 Sprawnie posługuje się terminologią i symboliką matematyczną w omawianym zakresie; 

 Rozwiązuje zadania rachunkowe o złożonej treści dotyczące kątów oraz pól wielokątów; 

 Rozwiązuje zadania tekstowe o złożonej treści dotyczące graniastosłupów; 

 Projektuje siatki graniastosłupów. 

 

5. Na stopień celujący, uczeń: 

 Ma wiadomości wykraczające poza program w omawianym zakresie; 

 Rozwiązuje zadania wymagające uzasadnień i wiedzy wykraczające poza poznany materiał; 

 Rozszerza samodzielnie zainteresowania matematyczne; 

 Osiąga sukcesy w konkursach matematycznych. 
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Kryteria ocen z matematyki 

 

 

Klasa VI 

 
1. Na stopień dopuszczający, uczeń: 

 Oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych o małym stopniu trudności; 

 Oblicza określony procent danej wielkości; 

 Wykonuje proste obliczenia na liczbach całkowitych; 

 Przeprowadza konstrukcje sumy i różnicy odcinków i kątów oraz konstrukcję prostej prostopadłej do 

danej prostej; 

 Rozpoznaje ostrosłup wśród innych figur; 

 Odczytuje  punkty w układzie współrzędnych. 

 

2. Na stopień dostateczny, uczeń ponadto: 

 Oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych zawierających działania na liczbach wymiernych; 

 Oblicza określony procent danej liczby; 

 Przeprowadza konstrukcje sumy i różnicy odcinków, kątów, konstrukcję prostej prostopadłej 

i konstrukcje trójkąta z danych trzech odcinków; 

 Kreśli siatki ostrosłupów; 

 Rozpoznaje rodzaje brył; 

 Odczytuje i zaznacza punkty w układzie współrzędnych; 

 Zapisuje symbolicznie i odczytuje słowami proste wyrażenia algebraiczne. 

 

 

3. Na stopień dobry, uczeń ponadto: 

 Oblicza wartości liczbowe wyrażeń arytmetycznych zawierających działania na liczbach wymiernych, 

potęgach i procentach; 

 Wykazuje znajomość rozwinięć dziesiętnych liczb wymiernych i ich zaokrągleń; 

 Rozwiązuje proste zadania tekstowe z zastosowaniem obliczeń procentowych; 

 Przedstawia dane liczbowe w postaci diagramów procentowych i interpretuje przedstawione 

diagramy; 

 Przeprowadza konstrukcje trójkątów z różnych danych oraz konstrukcje prostej prostopadłej i prostej 

równoległej do danej prostej; 

 Kreśli siatki ostrosłupów i oblicza pole powierzchni całkowitej ostrosłupów; 

 Odczytuje i zaznacza punkty w układzie współrzędnych; 

 Zapisuje wyrażenia algebraiczne i oblicza ich wartości liczbowe. 

 

4. Na stopień bardzo dobry, uczeń ponadto: 

 Oblicza wartości rozbudowanych wyrażeń arytmetycznych; 

 Rozwiązuje złożone zadania tekstowe dotyczące obliczeń procentowych; 

 Rozwiązuje zadania konstrukcyjne dotyczące budowania wielokątów; 

 Rozwiązuje zadania dotyczące obliczania pól i objętości ostrosłupów, także stosując zamianę 

jednostek miar; 

 Projektuje siatki ostrosłupów o zadanych właściwościach; 

 Rozwiązuje równania 

 

 

5. Na stopień celujący, uczeń: 

 Ma wiadomości wykraczające poza program w omawianym zakresie; 

 Rozwiązuje zadania wymagające uzasadnień i wiedzy wykraczającej poza poznany materiał; 

 Rozszerza samodzielnie zainteresowania matematyczne; 

 Osiąga sukcesy w konkursach matematycznych. 

 

 

 

Opracowała: 

Grażyna Jędrzejek 

Elżbieta Janyga 
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