SZKOŁA PODSTAWOWA W WIERZCHACH
nauczyciel: A. Kiełpińska

I.

Dokumenty określające PSO:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy, oraz
przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych;
Program nauczania matematyki;
Wymagania edukacyjne wynikają z:
o podstawy programowej przedmiotu matematyka, realizowanego programu nauczania „Matematyka z plusem” nr DKOW 5002 – 37/08 zgodny z podstawą
programową z 23 sierpnia 2007 r.
o standardów egzaminacyjnych określających sprawdzian zewnętrzny z zakresu
przedmiotów matematyczno - przyrodniczych po szkole podstawowej,
o oraz kształtowanych u uczniów umiejętności kluczowych;
Wewnątrzszkolny system oceniania.

II.

Cele edukacji matematycznej:
Poznanie podstawowych pojęć matematycznych;
Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem tekstów, zawierających podstawowe
pojęcia matematyczne;
Prawidłowe posługiwanie się podstawowymi pojęciami matematycznymi przy
rozwiązywaniu zadań;
Wyrobienie nawyku sprawdzania otrzymanych rozwiązań;
Rozwijanie umiejętności precyzyjnego formułowania odpowiedzi do zadań;
Uzyskanie sprawności w prostych obliczeniach pamięciowych;
Uzyskanie sprawności w stosowaniu algorytmów działań pisemnych;
Zdobycie umiejętności przydatnych w życiu codziennym:
o posługiwanie się zegarem i kalendarzem
o szacowanie wyników
o posługiwanie się kalkulatorem
o odczytywanie informacji z wykresów, diagramów
o posługiwanie się podstawowymi jednostkami długości, wagi, objętości
o posługiwanie się skalą
o posługiwanie się pieniędzmi, planowanie wydatków i gospodarowanie pieniędzmi
Rozwijanie pamięci i wyobraźni;
Dostrzeganie sytuacji problemowych, umiejętność rozwiązywania tych sytuacji;
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Posiadanie umiejętności gromadzenia, przetwarzania informacji i danych (zbieranie,
porządkowanie, opisywanie, szacowanie i analiza danych);
Rozwijanie umiejętności abstrakcyjnego myślenia i logicznego rozumowania;
Rozwijanie umiejętności kluczowych:
o planowanie, organizowanie i ocenianie własnej pracy;
o efektywna współpraca w zespole;
o umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce;
o umiejętność skutecznego porozumiewania się, prezentacji własnego punktu widzenia i
branie pod uwagę poglądów innych ludzi.
III.
Procedury osiągania celów
Działania ucznia prowadzące do realizacji celów edukacyjnych to:
Systematyczne uczęszczanie na lekcje matematyki;
Uważny i aktywny udział w lekcji;
Prowadzenie zeszytu i zeszytu ćwiczeń;
Wykorzystanie podręcznika do utrwalania nowych pojęć, wiadomości umiejętności
Wykorzystywanie innych (oprócz podręcznika) źródeł wiedzy, np. encyklopedii
matematyczno –przyrodniczych, Internetu itp.
Rozwiązywanie zadań z treścią:
o głośne czytanie ze zrozumieniem
o powtarzanie treści zadań własnymi słowami
o formułowanie pytań i odpowiedzi
o rozwiązywanie zadań z treścią różnymi metodami (rysunki, grafy, równania)
stosowanie matematyki w praktyce życia codziennego
przynosząca wymierne efekty praca w grupach
dyskusja i poszukiwanie najlepszej drogi do rozwiązania problemu, wybór trafnej metody
prezentowanie własnego punktu widzenia
dostrzeganie racji kolegów i branie ich pod uwagę
systematyczne odrabianie prac domowych
przyjmowanie odpowiedzialności za planowanie, organizowanie i ocenianie własnej pracy i
wiedzy (uczenie się przez działanie)
planowanie i dokonywanie prostych zakupów
rozwiązywanie łamigłówek, rebusów, budowanie modeli figur przestrzennych
uczestniczenie w zajęciach pozalekcyjnych
IV.

Kontrakt z uczniami.
Ocenianie uczniów na lekcjach matematyki dotyczy przyswojonej przez ucznia wiedzy,
umiejętności, wysiłku włożonego w przygotowanie pracy i aktywności na lekcjach;
Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń, nosić potrzebne
przybory oraz odrabiać prace domowe;
Brak pracy domowej lub nie przygotowanie się do lekcji uczeń powinien zgłosić
nauczycielowi jeszcze przed rozpoczęciem danej lekcji;
Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru minimum 5 ocen;
Prace pisemne tj. sprawdziany i prace klasowe są obowiązkowe;
Prace klasowe są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i podany jest ich
zakres, a ich termin wpisywany jest ołówkiem w dzienniku lekcyjnym z odpowiednim
wyprzedzeniem;
Praca klasowa jest przewidziana po każdym dziale programowym, oraz w razie potrzeby po
ważniejszym rozdziale (o czym uczniowie będą powiadomieni).
Formą oceniania jest system punktów z przeliczeniem na ocenę;
Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową z przyczyn losowych, to powinien napisać ją w ciągu
dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły (o ile nauczyciel nie zwolni go z pisania tej pracy);
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Uczeń, który w terminie dwutygodniowym nie napisał zaległej pracy kontrolnej, po tym
terminie pisze tę pracę jako poprawkową;
Jeżeli uczeń jest niezadowolony ze swojej oceny może ją poprawić w terminie do 2-tygodni
od oddania sprawdzonych prac, poza swoimi zajęciami lekcyjnymi prac (w terminie
późniejszym tylko za zgodą nauczyciela);
Przy poprawianiu prac klasowych i pisaniu w drugim terminie kryteria ocen mogą ulec
zmianie, a otrzymana ocena jest wpisywana do dziennika obok uzyskanej wcześniej;
W przypadku, gdy uczeń nie pisał pracy klasowej i nie napisze jej w drugim ustalonym
terminie otrzymuje ocenę niedostateczną (za wyjątkiem zwolnienia lekarskiego).
Pracę klasową można poprawiać tylko jeden raz;
Nauczyciel oddaje sprawdzone prace nie później niż 14 dni od napisania pracy klasowej i 7
dni od napisania kartkówki;
Kartkówki i sprawdziany z 3 ostatnich lekcji nie muszą być zapowiadane;
Uczeń nie może poprawiać kartkówek;
Uczeń nieobecny na minimum 2 kartkówkach może być wywołany do ustnej odpowiedzi z
tego samego zakresu materiału;
Praca domowa jest obowiązkowa i sprawdzana w różnej formie całościowo lub wyrywkowo.
Za brak zadania domowego uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną lub „–„ i ma obowiązek
nadrobić tę czynność na następne zajęcia;
Nauczyciel zastrzega sobie prawo indywidualizacji procesu oceniania ucznia w szczególnych
przypadkach;
Można zgłosić 1 raz w ciągu semestru nieprzygotowanie do lekcji i brak pracy domowej (z
wyłączeniem prac pisemnych);
Nie ocenia się uczniów przez 3 dni po powrocie do szkoły po dłuższej usprawiedliwionej
nieobecności w szkole; po powrocie ze szpitala lub sanatorium – przez 7 dni.
Nie ma możliwości poprawiania ocen na tydzień przed klasyfikacją.
Uczeń który opuścił więcej niż 50% lekcji, nie może być klasyfikowany z matematyki.
W przypadku nieklasyfikowania ucznia przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny;
Uczeń ma prawo do odwołania się od oceny końcowej w przypadku, kiedy uzna, że jest to
ocena niesatysfakcjonująca go;
Uczeń, któremu zagraża ocena niedostateczna na koniec semestru jest o tym informowany
pisemnie na miesiąc przed końcem semestru;
Uczeń, który ma problem ze zrozumieniem tematu może liczyć na pomoc nauczyciela;
Ocena końcoworoczna jest oceną pracy ucznia w ciągu całego roku szkolnego, a nie z
drugiego semestru.
V.

Kontrola i ocena osiągnięć:
Formy i metody:
Ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia:
o odpowiedzi ustne
o prace pisemne
o praca w grupie
o aktywność na lekcji
o wkład pracy własnej ucznia i przygotowanie do lekcji
o zeszyty przedmiotowe
o zeszyty ćwiczeń
o prace domowe (bieżące, długoterminowe, prace nieobowiązkowe)
o zadania dodatkowe
o szczególne osiągnięcia
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Zasady sprawdzania osiągnięć postępów ucznia:
o Sprawdzanie osiągnięć postępów cechuje obiektywizm, indywidualizacja,
konsekwencja, systematyczność i jawność. Przy ocenianiu uwzględnia się zalecenia
Poradni Psychologiczno Pedagogicznej.
o Pisemny sprawdzian godzinny obejmuje materiał z jednego działu. Zapowiedziany
jest co najmniej na tydzień przed planowanym terminem. Praca klasowa poprzedzona
jest lekcją powtórzeniową z podaniem kryteriów i wymagań edukacyjnych.
o Sprawdzian krótki obejmujący zakres wiadomości z 3-5 lekcji powinien być
zapowiedziany.
o Ocenianie prac pisemnych
Punkty uzyskane z prac klasowych, sprawdzianów i kartkówek przeliczane są na
stopnie wg następującej skali:
Stopień
Celujący
Bardzo dobry
Dobry
Dostateczny
Dopuszczający
Niedostateczny

Prace klasowe i sprawdziany

Kartkówki

Jeśli zostały spełnione warunki
na ocenę bdb i wykonano zad. na
ocenę celującą

-

90% - 100%
poprawnych odpowiedzi
75% - 89%
poprawnych odpowiedzi
50% - 74%
poprawnych odpowiedzi
35% - 49%
poprawnych odpowiedzi
0% - 34%
poprawnych odpowiedzi

90% - 100%
poprawnych odpowiedzi
75% - 89%
poprawnych odpowiedzi
50% - 74%
poprawnych odpowiedzi
31% - 49%
poprawnych odpowiedzi
0% - 30%
poprawnych odpowiedzi

o Ocenianie wypowiedzi ustnych
Elementy oceny:
Zawartość rzeczowa
Argumentacja – wyrażanie sądów, uzasadnienie
Stosowanie języka matematycznego
Razem:

Liczba punktów:
0-10 punktów
0-5 punktów
0-5 punktów
0-20 punktów

Oceny punktowe są przeliczane na ocenę stopniową według skali:
0-5 punktów – ocena niedostateczna
6-9 punktów – ocena dopuszczająca
10-13 punktów – ocena dostateczna
14-17 punktów - ocena dobra
18-20 punktów – ocena bardzo dobra
20 unktów + zadanie wykraczające poza treści programowe- ocena celująca
o Ocenianie innych form aktywności:
Praca w grupach, ocenianie na podstawie obserwacji nauczyciela wg następujących
kryteriów:
 Organizacja grupy przez: akceptację powierzonych ról członkom grupy
(swojej i innych), akceptację powierzonych prac, udział w rozwiązywaniu
ewentualnych konfliktów
 Organizacja pracy w grupie: akceptowanie ustalonych zasad pracy w grupie,
planowanie wspólnych działań, współudział w podejmowaniu decyzji,
przyjmowanie współodpowiedzialności za grupę
4

 Komunikacja w grupie: udział w dyskusji, słuchanie innych, zadawanie pytań,
udzielanie odpowiedzi, uzasadnianie swojego stanowiska
 Prezentowanie rezultatów
 Zgodność otrzymanych wyników z poprawnymi rozwiązaniami
Za każdy podpunkt uczniowie lub nauczyciel przyznają:
0 punktów- jeżeli uczeń nie pracował
1 punkt – jeżeli uczeń pracował, ale słabo
2 punkty – jeżeli pracował dobrze ( na miarę swoich możliwości)
Aktywność matematyczna poza lekcjami matematyki
o za udział w konkursie matematycznym ocena cząstkowa dobra,
o wyniki na poziomie wyższym niż przeciętne – ocena bardzo dobra
o osiągnięcie pierwszego miejsca lub awans do następnego etapu– ocena
celująca
o za systematyczne aktywny i twórczy udział w zajęciach koła
matematycznego w czasie całego semestru ocena cząstkowa celująca
Aktywność na lekcji
o plus (+) uczeń może otrzymać za częste zgłaszanie się i udzielanie
prawidłowych odpowiedzi na lekcji, aktywność w pracy zespoły na lekcji,
krótkie prace domowe.
o minus (-) uczeń może otrzymać za brak zeszytu lub środków dydaktycznych
potrzebnych do lekcji, a wskazanych przez nauczyciela, brak zaangażowania
w pracy na lekcji, nie udzielanie odpowiedzi na krótkie pytanie z zakresu
pracy domowej.
Rozliczanie plusów i minusów odbywa się na bieżąco.
+++++ bdb ; ++++-db. ; +++--dst ; ++----dop ; +----nast
Ocena semestralna i roczna uwzględnia wagę otrzymanych przez ucznia wyników
według podanych niżej kryteriów.
Przydziela się „Wagę” poszczególnym wskaźnikom osiągnięć ucznia
WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ
PRACE KLASOWE

WAGA
5 punktów

SPRAWDZIANY

4 punkty

KARTKÓWKI , ĆWICZENIA PRAKTYCZNE

3 punkty
2 punkty
1 punkt

ODPOWIEDZI USTNE, AKTYWNOŚĆ
PRACE DOMOWE, ZADANIA DODATKOWE, INNE
OCENA ZA I SEMESTR
(uwzględniana przy klasyfikacji końcoworocznej )

4 punkty

Ocenę końcową obliczamy ze wzoru:

OK =

suma iloczynów (suma stopni• „waga” wskaźnika)
suma iloczynów (liczbastopni we wskaźniku • „waga” wskaźnika)
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Przykład:
I semestr

Prace klasowe

Sprawdziany

Kartkówki
Ćwiczenia
praktyczne

dobry

4,4,3,5

-

5,5,4,4

OK =

Odpowiedzi
ustne
Aktywność

Prace domowe
Zadania
dodatkowe

4,1,5

3,4,5

4 * 4 + 5(4 + 4 + 3 + 5) + 3(5 + 5 + 4 + 4) + 2(4 + 1 + 5) + 1(3 + 4 + 5)
=
1 * 4 + 4 * 5 + 4 * 3 + 3 * 2 + 3 *1

Wynik zaokrąglamy według zasad matematycznych.

VI.

Sposoby gromadzenia i przechowywania informacji o uczniu
Prace klasowe, sprawdziany i kartkówki gromadzone są w szkole. Informacje o uczniu na
prośbę ucznia lub jego rodziców udostępniane są na następujących zasadach:
sprawdzone i ocenione prace klasowe uczeń otrzymuje na omówieniu pracy klasowej, a jego
rodzice ocenę otrzymują w dzienniczku, a do pracy mają wgląd na terenie szkoły po
umówieniu terminu;
wszystkie oceny wpisywane są do dzienniczka ucznia;
oceny i inne informacje zapisywane są w dzienniku lekcyjnym;
informacje przekazywane są rodzicom na spotkaniach indywidualnych, ogólnych, a także
telefonicznie lub listownie.

VII. Wymagania na poszczególne oceny:
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą i prezentuje inne, ważne osiągnięcia edukacyjne
w ramach przedmiotu.
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
Opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w
danej klasie,
Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy
teoretyczne i praktyczne,
Potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych
sytuacjach.
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
Prawidłowo stosuje wiadomości,
Rozwiązuje samodzielnie typowe (czasami z drobnymi wskazówkami nauczyciela) zadania
teoretyczne lub praktyczne.
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
Rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności.
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
Ma braki w opanowaniu podstawowych wiadomości, ale braki te nie przekreślają możliwości
uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki,
Rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności.
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
Nie opanował podstawowych umiejętności określonych wymaganiami programowymi,
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Nie jest w stanie rozwiązać zadań o niewielkim stopniu trudności,
Nie rokuje nadziei na poprawę.
VIII. Sposoby informowania rodziców o postępach
Nauczyciel –uczeń:
• Nauczyciel przekazuje uczniowi komentarz do każdej wystawionej oceny.
• Uczeń ma możliwość otrzymywania dodatkowych wyjaśnień i uzasadnień do
wystawionej oceny.
• Pomaga w samodzielnym planowaniu rozwoju. Motywuje do dalszej pracy.
Nauczyciel –rodzice:
• Podczas zebrań, indywidualnych konsultacji, rozmów interwencyjnych, zawsze gdy
zajdzie taka potrzeba nauczyciel przekazuje rodzicom (opiekunom): informacje o
aktualnym stanie rozwoju i postępów w nauce.
• Dostarcza rodzicom informacji o trudnościach i uzdolnieniach ucznia.
• Przekazuje wskazówki do pracy z uczniem.
Nauczyciel -wychowawca klasy:
• Nauczyciel wpisuje oceny do dziennika klasy.
• Nauczyciel informuje wychowawcę klasy o aktualnych osiągnięciach i zachowaniu
ucznia.

IX.

Wymagania edukacyjne

W wymaganiach edukacyjnych uwzględniono stopień opanowania wiedzy (zapamiętanie i rozumienie)
oraz nabyte umiejętności stosowania wiedzy w sytuacjach typowych i problemowych. Przy ocenianiu
należy wziąć pod uwagę takie umiejętności jak:
korzystanie z różnych źródeł informacji,
czytanie tekstu ze zrozumieniem,
stosowanie wiedzy w praktyce,
współpracę w grupie
twórcze rozwiązywanie problemów.
Dalej podajemy szczegółowe wymagania na poszczególne oceny w klasach IV –VI, w których
uwzględniono wiedzę i umiejętności.
KLASA IV
LICZBY NATURALNE
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
umie dodawać i odejmować pamięciowo w zakresie 100 bez przekraczania progu
dziesiątkowego,
zna tabliczkę mnożenia i dzielenia w zakresie 100,
potrafi zapisywać i odczytywać liczby naturalne w zakresie 1000,
potrafi zapisywać i odczytywać znaki rzymskie w zakresie 20,
potrafi zaznaczać i odczytywać liczby na osi liczbowej,
umie wykonać działania sposobem pisemnym np.: 453+654; 546-234; 132x3; 72:6,
rozumie zależność o 5 więcej o 5 mniej,
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
umie dodawać i odejmować pamięciowo liczby w zakresie 100,
mnoży i dzieli pamięciowo liczby dwucyfrowe przez 2, 3,
mnoży pamięciowo liczby przez 10,
potrafi pamięciowo wykonać dzielenie typu 200:100
7

zna tabliczkę mnożenia i dzielenia w zakresie 100,
potrafi zapisywać i odczytywać liczby naturalne w zakresie 1000000,
potrafi zapisywać i odczytywać znaki rzymskie do 100,
rozwiązuje proste zadania tekstowe,
zna kolejność działań,
oblicza wartość wyrażeń dwudziałaniowych,
umie dodawać i odejmować sposobem pisemnym,
umie mnożyć i dzielić sposobem pisemnym przez liczby jednocyfrowe,
zna pojęcia : suma, różnica, iloczyn, iloraz,
wykonuje obliczenia typu: o 4 więcej (mniej0, 3 razy więcej (mniej),
rozwiązuje proste równania np.: x + 7 = 42, x : 5 = 8 itp.
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
potrafi zapisywać i odczytywać liczby naturalne do 1 000 000 000,
potrafi zapisywać i odczytywać znaki rzymskie większe od 100,
zna i stosuje prawa działań,
potrafi obliczyć kwadrat i sześcian liczby,
układa i rozwiązuje zadania tekstowe z uwzględnieniem porównywania ilorazowego i
różnicowego,
sprawnie wykonuje obliczenia wymagające znajomości algorytmów działań pisemnych
potrafi sprawdzić poprawność obliczeń korzystając z działań odwrotnych ( w tym dzielenie z
resztą),
potrafi szacować wyniki przy obliczeniach pamięciowych,
zamienia jednostki czasu, długości, wagi wyższego rzędu na niższego rzędu.
Ocenę bardzo Obrą otrzymuje uczeń, który:
sprawnie posługuje się wiadomościami takimi jak przy ocenie dobrej ponadto rozwiązuje
zadania bardziej złożone i problemowe.
UŁAMKI ZWYKŁE
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
zapisuje i odczytuje ułamki zwykłe,
potrafi wskazać w zapisie licznik i mianownik,
porównuje ułamki o tych samych mianownikach,
dodaje ułamki o tych samych mianownikach,
odejmuje ułamki o tych samych mianownikach bez zamiany całości na ułamek,
potrafi wskazać dany ułamek jako część całości np. zamalować daną część koła, dciąć dany
ułamek kwadratu itp.
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
potrafi odczytać i zaznaczyć część figury za pomocą ułamka,
zapisuje ułamek w postaci ilorazu i odwrotnie,
skraca i rozszerz proste ułamki,
dodaje i odejmuje ułamki o jednakowych mianownikach,
rozpoznaje ułamki właściwe i niewłaściwe, zaznacza ułamki na osi liczbowej,
zapisuje całość jako ułamek o dowolnym mianowniku.
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
zaznacza ułamki o mianowniku 3, 6 na osi liczbowej
porównuje ułamki,
skraca i rozszerza ułamki,
rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem pojęcia ułamka zwykłego.
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
sprawnie posługuje się wiadomościami takimi jak przy ocenie dobrej ponadto rozwiązuje
zadania bardziej złożone i problemowe.
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UŁAMKI DZIESIĘTNE
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
zapisuje i odczytuje proste ułamki dziesiętne np.: 1,7 3,5 7,4...
dodaje i odejmuje ułamki sposobem pisemnym.
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
zapisuje wyrażenia dwumianowane w postaci ułamków dziesiętnych np.: 2cm i 3mm, 4m i 15
cm...
zapisuje i odczytuje ułamki dziesiętne z ograniczeniem do części dziesiętnych i setnych
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
zapisuje wyrażenia dwumianowane w postaci ułamków dziesiętnych,
sprawnie odczytuje i zapisuje ułamki dziesiętne,
zaznacza i odczytuje ułamki z osi liczbowej,
mnoży i dzieli ułamki dziesiętne przez 10, 100, 1000,
rozwiązuje proste równania typu: x + 1,4 = 6,7; 21,6 –x = 4,7 itp
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
sprawnie posługuje się wiadomościami takimi jak przy ocenie dobrej ponadto rozwiązuje
zadania bardziej złożone i problemowe.
GEOMETRIA
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
umie wykreślić odcinek i zmierzyć jego długość,
umie posługiwać się jednostkami metr, centymetr
potrafi zmierzyć długość klasy, ławki itp.,
odróżnia proste równoległe od prostych prostopadłych w swoim otoczeniu i na rysunku,
zna i potrafi rozróżnić kąty proste, ostre, rozwarte
umie zmierzyć kąt ostry,
rozpoznaje kwadraty i prostokąty,
umie obliczyć obwód prostokąta dowolnym sposobem ( np. mierząc i dodając długości
wszystkich boków),
rozpoznaje prostopadłościany
umie posługiwać się cyrklem, kreśli okręgi.
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
rozpoznaje prostą, półprostą, łamaną i odcinek,
zna jednostki długości,
rysuje proste równoległe i proste prostopadłe wykorzystując linijkę i ekierkę,
potrafi mierzyć kąty i rysować kąty o danej mierze
zna własności prostokątów,
zna pojęcie skali, potrafi rysować odcinki i prostokąty w skali 2:1, 1:1, 1:3,
umie obliczać obwód prostokąta i kwadratu oraz jego pole,
w prostopadłościanie potrafi wskazać wierzchołki, krawędzie i ściany,
potrafi odróżnić koło i okrąg,
zna pojęcia: promień, średnica, cięciwa, półokrąg, półkole,
potrafi zaprojektować siatkę prostopadłościanu.
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
zna jednostki długości i potrafi je sprawnie zamieniać,
zna pojęcia kąta pełnego i półpełnego oraz ich miary,
sprawnie oblicza obwody i pola prostokątów,
potrafi obliczyć bok kwadratu mając jego obwód lub pole,
umie opisać prostopadłościan i sześcian,
potrafi narysować koło mając jego średnicę,
potrafi odczytać rzeczywiste wymiary z planu lub mapy,
potrafi wskazać, która siatka jest, a która nie jest siatką prostopadłościanu lub sześcianu.
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Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
sprawnie posługuje się wiadomościami takimi jak przy ocenie dobrej ponadto rozwiązuje
zadania bardziej złożone i problemowe

KLASA V
LICZBY NATURALNE
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
dodaje i odejmuje w pamięci liczby dwucyfrowe i jednocyfrowe z przekroczeniem progu
dziesiątkowego np.: 36 + 9, 81 -7 ...
mnoży i dzieli liczbę dwucyfrową przez 2, 3, 5,
oblicza wartość wyrażenia arytmetycznego dwudziałaniowego z zachowaniem kolejności
wykonywania działań, oblicza kwadraty liczb jednocyfrowych,
dodaje i odejmuje liczby naturalne sposobem pisemnym,
mnoży i dzieli liczby naturalne sposobem pisemnym przez liczby jednocyfrowe,
rozpoznaje liczby podzielne przez 2, 5, 10, 100.
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
dodaje i odejmuje w pamięci liczby dwucyfrowe z przekroczeniem progu dziesiątkowego,
mnoży i dzieli liczby dwucyfrowe przez liczby jednocyfrowe,
oblicza wartość wyrażeń arytmetycznych, w których występują liczby jedno i dwucyfrowe,
oblicza kwadraty i sześciany liczb naturalnych,
mnoży i dzieli liczby naturalne sposobem pisemnym,
zna podstawowe cechy podzielności liczb ( przez 2, 3, 4, 5, 9, 10, 25, 100),
rozróżnia liczby pierwsze i złożone,
rozkłada liczby na czynniki pierwsze.
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
sprawnie wykonuje cztery działania pamięciowo,
rozwiązuje i układa zadania tekstowe z uwzględnieniem porównywania różnicowego i
ilorazowego,
sprawnie oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych zawierających dwa nawiasy i liczby
trzycyfrowe
oblicza potęgi o wykładniku naturalnym
sprawnie wykonuje cztery działania pisemne,
oblicza NWW i NWD.
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
sprawnie posługuje się wiadomościami takimi jak przy ocenie dobrej ponadto rozwiązuje
zadania bardziej złożone i problemowe.
UŁAMKI ZWYKŁE
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
umie wskazać dany ułamek jako część figury geometrycznej
oblicza proste ułamki z liczb np. ⅓ godziny ile to minut,
skraca i rozszerza proste ułamki,
potrafi zamienić liczbę mieszaną na ułamek niewłaściwy i odwrotnie dla prostych przypadków
dodaje i odejmuje ułamki o jednakowych mianownikach
wykonuje proste przykłady dodawania i odejmowania ułamków o różnych mianownikach,
wykonuje proste przykłady mnożenia i dzielenia ułamków.
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
zna pojęcie ułamka zwykłego jako ilorazu dwóch liczb naturalnych
potrafi przedstawić proste ułamki o różnych mianownikach na osi liczbowej,
potrafi wyrażać różne wielkości za pomocą ułamków np. 3 kwadranse to ... godziny
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rozszerza i skraca ułamki,
sprowadza ułamki do wspólnego mianownika,
zamienia liczbę mieszaną na ułamek niewłaściwy i odwrotnie,
wykonuje cztery działania na ułamkach zwykłych.
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
sprawnie wykonuje cztery działania na ułamkach zwykłych,
stosuje działania na ułamkach do rozwiązywania zadań tekstowych,
odczytuje i zaznacza na osi liczbowej ułamki o różnych mianownikach dobierając odpowiednio
jednostkę,
rozwiązuje proste równania z zastosowaniem ułamków zwykłych wykorzystując prawa działań,
potrafi zapisać treść zadania w postaci prostego równania,
potrafi obliczyć wartość wyrażeń arytmetycznych zawierających więcej niż dwa nawiasy.
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
sprawnie posługuje się wiadomościami takimi jak przy ocenie dobrej ponadto rozwiązuje
zadania bardziej złożone i problemowe.
UŁAMKI DZIESIĘTNE
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
zaznacza i odczytuje ułamki dziesiętne na osi liczbowej,
porównuje ułamki dziesiętne zawierające tę samą liczbę miejsc po przecinku,
zamienia proste wyrażenia dwumianowane na postać dziesiętną
dodaje i odejmuje ułamki dziesiętne o tej samej liczbie miejsc po przecinku sposobem
pisemnym,
mnoży i dzieli pamięciowo ułamki dziesiętne przez 10, 100,
mnoży i dzieli pisemnie ułamki dziesiętne przez liczby naturalne,
zapisuje ułamki dziesiętne w postaci ułamków zwykłych,
zamienia najprostsze ułamki zwykle na ułamki dziesiętne
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
potrafi zapisać i odczytać ułamki zwykłe o mianownikach 10, 100, 1000 w postaci dziesiętnej i
odwrotnie,
zaznacza ułamki dziesiętne na osi liczbowej,
porównuje ułamki dziesiętne,
zapisuje wyrażenia dwumianowane w postaci ułamków dziesiętnych,
dodaje i odejmuje ułamki dziesiętne sposobem pisemnym,
mnoży ułamki dziesiętne sposobem pisemnym,
dzieli ułamek dziesiętny przez liczbę naturalną,
zamienia ułamek dziesiętny na ułamek zwykły nieskracalny,
wykorzystując skracanie i rozszerzanie, zamienia ułamki zwykłe na ułamki dziesiętne
oblicza wartość wyrażeń arytmetycznych z zastosowaniem ułamków zwykłych i dziesiętnych, w
których występują nie więcej niż trzy działania.
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
sprawnie wykonuje cztery działania na ułamkach dziesiętnych
potęguje ułamki dziesiętne,
stosuje działania na ułamkach do rozwiązywania zadań tekstowych,
sprawnie zamienia ułamki dziesiętne na zwykłe, w tym wykorzystując dzielenie licznika przez
mianownik,
oblicza wartość wyrażeń arytmetycznych, w których występują: ułamki zwykłe, ułamki
dziesiętne oraz nawiasy.
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
sprawnie posługuje się wiadomościami takimi jak przy ocenie dobrej ponadto rozwiązuje
zadania bardziej złożone i problemowe
oblicza wartość wyrażeń arytmetycznych, w których występuje oprócz czterech działań również
potęgowanie i podwójne nawiasy,
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rozwiązuje zadania problemowe.
LICZBY CAŁKOWITE
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
umie podawać przykłady liczb ujemnych w otaczającej rzeczywistości,
zaznacza na osi liczbowej liczby całkowite.
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
porównuje liczby całkowite,
zna pojęcie liczby przeciwnej i potrafi wskazać liczbę przeciwną do danej
umie dodać i odjąć dwie liczby całkowite.
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
sprawnie dodaje i odejmuje liczby całkowite
umie obliczyć wartości liczbowe wyrażeń arytmetycznych z wykorzystaniem
dodawania i odejmowania na liczbach całkowitych.
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
sprawnie posługuje się wiadomościami takimi jak przy ocenie dobrej ponadto ozwiązuje zadania
bardziej złożone i problemowe.
GEOMETRIA
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
potrafi wskazać boki, wierzchołki, kąty i przekątne wielokąta
kreśli wielokąty przy pomocy kratek w zeszycie
rozpoznaje i nazywa kąty ostre, proste, rozwarte,
potrafi narysować wysokość w trójkącie ostrokątnym,
oblicza pole kwadratu i prostokąta,
rozróżnia prostopadłościany i sześciany,
rysuje siatki prostopadłościanów,
rozpoznaje graniastosłupy o różnych podstawach.
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
oblicza obwody i pola dowolnego wielokąta, podstawiając do wzoru,
rysuje wysokości w trapezie, rombie, równoległoboku,
rysuje wielokąty o podanych własnościach,
rozpoznaje kąty wierzchołkowe, przyległe,
zna własności kątów w trójkącie i czworokącie i potrafi to wykorzystać w zadaniach,
rysuje siatki graniastosłupów o podstawie trójkąta i czworokąta
oblicza pole powierzchni i objętość prostopadłościanu i sześcianu,
zna jednostki pola i objętości.
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
oblicza sprawnie pola i obwody wielokątów z uwzględnieniem przekształcania wzorów
projektuje siatki graniastosłupów o dowolnej podstawie,
oblicza pola figur płaskich złożonych z kilku części sprawnie zamienia jednostki pola i objętości
wykorzystuje własności kątów wierzchołkowych, przyległych, odpowiadających i
naprzemianległych w zadaniach.
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
sprawnie posługuje się wiadomościami takimi jak przy ocenie dobrej ponadto rozwiązuje
zadania bardziej złożone i problemowe
KLASA VI
LICZBY WYMIERNE
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
wykonuje cztery działania na prostych ułamkach zwykłych i dziesiętnych,
wykonuje cztery działania na liczbach całkowitych
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oblicza druga i trzecią potęgę liczby całkowitej.
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
sprawnie wykonuje cztery działania na liczbach wymiernych,
oblicza wartość wyrażeń arytmetycznych zawierających nie więcej niż trzy działania i nawias
pojedynczy,
zna pojęcie wartości bezwzględnej
umie potęgować liczbę wymierną
potrafi znaleźć rozwinięcie dziesiętne ułamka zwykłego
zna zasady zaokrąglania liczb.
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
sprawnie oblicza wartości liczbowe wyrażeń arytmetycznych
zna pojęcie ułamka okresowego
odczytuje dane potrzebne do rozwiązania zadania z tekstu źródłowego, planu, schematu, wykresu
rozwiązuje zadania z treścią
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
sprawnie posługuje się wiadomościami takimi jak przy ocenie dobrej,
sprawnie posługuje się umiejętnością zaokrąglania liczb do potrzeb zadania,
rozwiązuje zadania bardziej złożone i problemowe.
ELEMENTY ALGEBRY
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
oblicza wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych dla liczb całkowitych,
potrafi wskazać wyrazy podobne i zredukować je,
rozwiązuje proste równania,
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
potrafi budować i odczytywać proste wyrażenia algebraiczne.,
oblicza wartości prostych wyrażeń algebraicznych,
przekształca wyrażenia algebraiczne do prostszej postaci( dodawanie sum algebraicznych,
odejmowanie sum algebraicznych, mnożenie sum algebraicznych przez jednomian),
rozwiązuje proste równia (niewidome występują po obu stronach równania),
potrafi odczytywać dane z tabel, diagramów, wykresów
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
sprawnie wykonuje przekształcenia wyrażeń algebraicznych
rozwiązuje zadnia tekstowe za pomocą równań,
rozwiązuje proste nierówności,
potrafi podać przykłady punktów w układzie współrzędnych spełniających określone warunki
np.:x = 4, y . 7 ...
porządkuje dane za pomocą tabel, wykresów i diagramów.
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
sprawnie posługuje się wiadomościami takimi jak przy ocenie dobrej ponadto rozwiązuje
zadania bardziej złożone i problemowe.
GEOMETRIA
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
kreśli odcinki i kąty przystające do danych,
potrafi wskazać oś symetrii figury,
rozpoznaje figury osiowosymetryczne,
rozpoznaje i nazywa trójkąty i czworokąty,
zna własności kątów w trójkącie,
rozumie pojęcie pola i obwodu wielokąta,
oblicza pola trójkątów i czworokątów mając wzór i wszystkie dane,
rozpoznaje i nazywa rodzaje brył /graniastosłupy, ostrosłupy, walce, stożki, kule/
potrafi na modelu wskazać wierzchołki, krawędzie, ściany graniastosłupów i ostrosłupów
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Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
konstruuje trójkąt z trzech danych odcinków,
oblicza pola i obwody trójkątów i czworokątów,
projektuje siatki prostopadłościanów
oblicza pole powierzchni i objętość graniastosłupów,
zna jednostki pola i objętości.
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
rozwiązuje zadania korzystając z własności kątów w trójkątach i czworokątach oraz własności
przekątnych w czworokątach,
projektuje siatki ostrosłupów i graniastosłupów,
sprawnie zamienia jednostki pola i objętości
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
sprawnie posługuje się wiadomościami takimi jak przy ocenie dobrej ponadto rozwiązuje
zadania bardziej złożone i problemowe.
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza
wymagania programowe
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