
Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych 

i rocznych ocen klasyfikacyjnych, sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz 

warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna 

z matematyki  w Szkole Podstawowej w Chabówce (dla klas IV-VIII oraz III klasy 

gimnazjum). 

1.Wymagania edukacyjne z matematyki: 

Ocena niedostateczna: Ocenę otrzymuje uczeń, który nie opanował podstawowych 

wiadomości i umiejętności wynikających z podstawy programowej oraz: 

 Nie zna podstawowych pojęć, wzorów, algorytmów i twierdzeń, 

 popełnia rażące błędy w rachunkach, 

 nie potrafi (nawet z pomocą nauczyciela, który między innymi zadaje pytania 

pomocnicze) wykonać najprostszych ćwiczeń i zadań, 

 nie wykazuje najmniejszych chęci współpracy w celu uzupełnienia braków i nabycia 

podstawowej wiedzy i umiejętności, 

 nie korzysta z żadnej z form pomocy, w celu uzupełnienia zaległości. 

Ocena dopuszczająca: Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą 

programową w takim zakresie, że potrafi: 

 samodzielnie lub z niewielką pomocą nauczyciela wykonywać ćwiczenia i zadania 

o niewielkim stopniu trudności, 

 wykazać się znajomością i rozumieniem najprostszych pojęć, algorytmów i wzorów, 

 wykonywać proste  obliczenia i przekształcenia matematyczne., 

Ocena dostateczna: 

Ocenę tę otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą 

programową, co pozwala mu na: 

 wykazanie się znajomością i rozumieniem podstawowych pojęć i algorytmów, 

wzorów. 

 stosowanie poznanych wzorów i twierdzeń w rozwiązywaniu typowych ćwiczeń i 

zadań; 

 wykonywanie prostych obliczeń i przekształceń matematycznych. 

Ocena dobra: 

Ocenę tę otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą 

programową, a także potrafi: 

 samodzielnie rozwiązać typowe zadania; 

 wykazać się znajomością i rozumieniem poznanych pojęć i twierdzeń oraz 

algorytmów; 

 posługiwać się językiem matematycznym, który może zawierać jedynie nieliczne 

błędy i potknięcia; 

 sprawnie rachować; 

 przeprowadzić proste rozumowania dedukcyjne. 

 



Ocena bardzo dobra: 

Ocenę tę otrzymuje uczeń, który opanował pełen zakres wiadomości przewidziany podstawą 

programową oraz potrafi: 

 sprawnie rachować; 

 samodzielnie rozwiązywać zadania; 

 wykazać się znajomością definicji i twierdzeń oraz umiejętnością ich zastosowania w 

zadaniach; 

 posługiwać się poprawnym językiem matematycznym; 

 samodzielnie zdobywać wiedzę; 

 przeprowadzać rozmaite rozumowania dedukcyjne. 

Ocena celująca: 

Ocenę tę otrzymuje uczeń, którego wiedza wykracza poza obowiązujący program nauczania 

oraz: 

 twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania, 

 pomysłowo i oryginalnie rozwiązuje nietypowe zadania, 

 bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach matematycznych, 

 z prac pisemnych otrzymuje oceny bardzo dobre i celujące, 

 uzyskuje oceny celujące z dodatkowej pracy zadanej j przez nauczyciela, 

2. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych: 

 Sprawdziany i testy. 

 Wypowiedź ustna. 

 Kartkówki obejmują maksymalnie trzy jednostki tematyczne oraz materiał będący 

tematem pracy domowej. Kartkówki mogą być niezapowiadane. 

 Prace domowe.  

 Praca na lekcji.  

 Praca w grupie. 

 Samodzielna praca na lekcji. 

3.  ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI: 

 Sprawdziany i testy. 

Sprawdziany i testy,  które uczeń pisze są obowiązkowe. Termin sprawdzianu nauczyciel 

podaje z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem (odnotowany jest w dzienniku 

elektronicznym). W przypadku nieobecności na pisemnym sprawdzianie, (odnotowanej w 

dzienniku w postaci nb),  uczeń ma obowiązek napisać sprawdzian w określonym przez 

nauczyciela terminie, nieprzekraczającym dwóch tygodni. Poprawa sprawdzianu jest 

obowiązkowa dla uczniów, którzy otrzymali ocenę niedostateczną. Nauczyciel jest 

zobowiązany ocenić i udostępnić uczniom pisemne prace w ciągu dwóch tygodni. Termin 

poprawy ustala nauczyciel (do dwóch tygodni od oddania pracy klasowej) i jest taki sam 

dla wszystkich uczniów poprawiających. 

 Wypowiedź ustna.  



Uczeń powinien co najmniej  raz w półroczu uczestniczyć w tej formie sprawdzania 

wiadomości i umiejętności. Odpowiedź ustna obejmuje zakres materiału z trzech ostatnich 

lekcji, z zadań będących formą zadania domowego, z teorii,  definicji i wzorów będących 

podstawą do rozwiązywania zadań omawianych w bieżącym materiale. Odpowiedź ustna 

może obejmować materiał powtórzeniowy przed sprawdzianem. 

 Kartkówki obejmują maksymalnie trzy jednostki tematyczne oraz materiał będący 

tematem pracy domowej. Kartkówki mogą być niezapowiadane. 

 Prace domowe. Uczeń ma obowiązek zgłosić fakt nie odrobienia zadania domowego 

(nauczyciel odnotowuje brak zadania w dzienniku lekcyjnym). 

 Praca na lekcji. Uczeń może otrzymać ocenę w skali od 1-6 za pracę na lekcji. Jeżeli 

uczeń nie rozwiązuje zadań podczas lekcji, nie robi notatek, nie rozwiązuje wskazanych 

ćwiczeń, wówczas otrzymuje ocenę niedostateczną (1) za pracę na lekcji. 

 W bieżącym ocenianiu dopuszcza się stosowanie wraz z ocenami znaków „+” i „ – „. 

 Sukcesy ucznia w konkursach  i olimpiadach przedmiotowych wpływają na podwyższenie 

oceny z przedmiotu. Uczeń jest zobowiązany do posiadania zeszytu przedmiotowego, 

przyborów, podręcznika oraz  zeszytu ćwiczeń. Uczeń ma prawo 2 razy w półroczy 

zgłosić nieprzygotowanie (np) do lekcji. Obejmuje ono nieprzygotowanie do odpowiedzi 

ustnej, brak zeszytu, brak ćwiczeń, podręcznika, przyborów. Po wykorzystaniu tych 

możliwości uczeń może otrzymać ocenę niedostateczną za nieprzygotowanie do lekcji. 

  Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne 

w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub 

deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym 

wynikającym z programu nauczania. 

 Nauczyciel przedmiotu informuje uczniów i rodziców  o przewidywanej rocznej ocenie 

wpisując ją do dziennika elektronicznego jako ocena przewidywana. 

W pracach  pisemnych, wyniki punktowe przeliczane są na oceny szkolne w następujący 

sposób: 

Liczba procentowa zdobytych punktów Stopień szkolny 

0-29% niedostateczny 

30-49% dopuszczający 

50-69% dostateczny 

70-89% dobry 

90-100% bardzo dobry 

98-100% oraz rozwiązanie zadania 

dodatkowego  
celujący 

 



W przypadku, jeśli uczeń jest nieobecny na lekcji ma obowiązek uzupełnić materiał 

omawiany podczas lekcji.  

4. WARUNKI I TRYB UZYSKIWANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ 

PRZWIDYWANA PRZEZ NAUCZYCIELA. 

O uzyskanie wyższej niż przewidywana roczna ocena nie może ubiegać się uczeń, który  : 

 Ma ponad 30% nieobecności nieusprawiedliwionych, 

 Nie wykorzystał możliwości bieżącego poprawiania ocen zgodnie z przewidywanymi 

możliwościami, 

 Posiada wystarczającą ilość ocen cząstkowych do wystawienia oceny rocznej 

w normalnym trybie klasyfikacji, zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi. 

  W przypadku dopuszczenia ucznia do ubiegania się o uzyskanie wyższej niż 

przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej nauczyciel przeprowadza sprawdzian 

wiedzy i umiejętności z zakresu treści obejmujących całe półrocze. 

 Na wniosek ucznia lub rodzica zgłoszony do Dyrektora szkoły nauczyciel przedmiotu 

uzasadnia na piśmie odmowę możliwości ubiegania się o wyższą niż przewidywana 

roczna ocena klasyfikacyjna. 

 Ocena może być podwyższona o jeden stopień. 

5. ZASADY INFORMOWANIA UCZNIÓW I RODZICÓW O POSTĘPACH 

W UCZENIU SIĘ. 

 Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (opiekunów) 

o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu 

nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów. 

 Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (opiekunów). Sprawdzone 

i ocenione prace pisemne  uczeń i jego rodzice (opiekunowie) otrzymują do wglądu na 

zasadach określonych przez nauczyciela. 

 Rodzice (opiekunowie) informowani są o wynikach pracy ucznia przez nauczyciela na 

bieżąco poprzez e-dziennik,  podczas tzw. wywiadówek półrocznych, na spotkaniach 

indywidualnych (po wcześniejszym umówieniu się z nauczycielem). 

 




