
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI   KLASY 4 – 8 

 

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych stopni: 

stopień niedostateczny – uczeń:  nie opanował podstawowych wiadomości wynikających z podstawy programowej 

oraz nie radzi sobie ze zrozumieniem najprostszych pojęć, algorytmów, twierdzeń, popełnia rażące błędy  

w rachunkach, nie potrafi (nawet przy pomocy nauczyciela) wykonać najprostszych ćwiczeń i zadań, nie wykazuje 

najmniejszych chęci współpracy w celu uzupełnienia braków i nabycia podstawowej wiedzy i umiejętności, 

stopień dopuszczający – uczeń: ma braki w opanowaniu podstawy programowej, ale braki te nie przekreślają 

możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z matematyki, rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne 

typowe o niewielkim stopniu trudności, jego praca jest wspomagana przez nauczyciela, intuicyjnie rozumie 

podstawowe twierdzenia potrafi wskazać dane, niewiadome, wykonuje rysunki z oznaczeniami do typowych zadań, 

sporadycznie wykazuje aktywność, nie opanował w pełni podstawowych pojęć, 

stopień dostateczny – uczeń: rozwiązuje niezbyt sprawnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim 

stopniu trudności, często robi błędy, zadania o większym stopniu trudności rozwiązuje tylko przy pomocy 

nauczyciela, samodzielnie formułuje proste wnioski wykazuje małą aktywność,   opanował podstawowe wiadomości 

określone podstawą programową, 

stopień dobry – uczeń:  poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub 

praktyczne (czasami robi błędy), trudniejsze zadania rozwiązuje przy niewielkiej pomocy nauczyciela, sprawnie 

posługuje się językiem matematycznym, w sytuacjach problemowych wyszukuje i przedstawia argumenty  

i kontrargumenty na potwierdzenie swojego rozumowania, nie opanował w pełni wiadomości określonych podstawą 

programową, 

stopień bardzo dobry – uczeń: sprawnie i samodzielnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie 

rozwiązuje złożone zadania, swobodnie działa zarówno na konkretach, jak również w sytuacjach abstrakcyjnych, 

posługuje się terminologią matematyczną w wypowiedziach pisemnych i ustnych, opanował w pełni wiadomości 

określone podstawą programową, 

stopień celujący – uczeń: stosuje umiejętności matematyczne do rozwiązywania skomplikowanych, problemów  

z innych dziedzin, samodzielnie rozwija własne zainteresowania, jest twórczy, operuje twierdzeniami i dowodzi je, 

osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach matematycznych na szczeblu międzyszkolnym, regionalnym  

i krajowym, posiadaną wiedzą dzieli się z rówieśnikami, opanował w pełni wiadomości określone podstawą 

programową (wiedza częściowo wykracza poza ramy podstawy programowej). 

Ocena klasyfikacyjna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych lecz tzw. „średnią ważoną”. Największą wagę 

mają oceny z pisemnych sprawdzianów, a następnie z kartkówek i odpowiedzi ustnych.   

Uczeń jest zobowiązany zgłosić przed rozpoczęciem zajęć ewentualne nieprzygotowanie do lekcji. W ciągu każdego 

okresu dopuszcza się dwa nieprzygotowania do lekcji, z wyjątkiem zapowiedzianych sprawdzianów i kartkówek 

oraz lekcji powtórzeniowych. 

Uczeń ma obowiązek zgłosić przed rozpoczęciem lekcji ewentualny brak zadania domowego (zaniedbywanie 

obowiązku wykonywania zadań domowych będzie miało wpływ na ocenę z zachowania). Dopuszcza się trzy braki 

zadań w ciągu każdego okresu. 

Obowiązkiem ucznia jest napisać w terminie do 2 tyg. zapowiedziane sprawdziany i kartkówki, jeśli był nieobecny 

z powodów usprawiedliwionych; w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności lub przekroczenia terminu, 

nauczyciel ma prawo bez zapowiedzi i na dowolnej lekcji odpytać z danego zakresu materiału. 

Uczeń może poprawić niedostateczną i dopuszczającą ocenę cząstkową, po uprzednim uzgodnieniu terminu  

(w czasie do 2 tygodni od uzyskania takiej oceny). 

 

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów: 

1. Ocena wiedzy i umiejętności ucznia odbywać się będzie poprzez następujące formy aktywności: zadania 

klasowe i testy, kartkówki, odpowiedzi ustne, praca na lekcji, zadania domowe, udział  i sukcesy w konkursach. 

2. Kryteria oceniania prac pisemnych: 

>100%  punktacji – celujący                                                                                                                

100% - 90%  – bardzo dobry 

89% - 75%  – dobry               

74% - 51% – dostateczny 

50% - 25% – dopuszczający 

 < 25%  – niedostateczny  

 

Warunki i tryb postępowania w przypadku ubiegania się o otrzymanie wyższej niż przewidywana, rocznej 

oceny klasyfikacyjnej, są zgodne ze Statutem Szkoły i przepisami prawa oświatowego. 


