
 Przedstawione kryteria zostały oparte o „Statut Szkoły Podstawowej nr 12 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Rybniku” 

Dokument ten szczegółowo reguluje wszystkie zasady oceniania i jest dostępny na stronie internetowej szkoły. 

Kryteria oceniania z przedmiotu Matematyka dla klas IV-VIII Szkoły Podstawowej 

 

I. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasach IV-VIII:  

 

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który:  

a) posiadł wiedzę i umiejętności w zakresie podstawy programowej i programu nauczania przyjętego 

przez nauczyciela w danej klasie,  

b) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,  

c) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub 

praktycznych uwzględnionych w programie przyjętym przez nauczyciela w danej klasie, proponuje 

rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program opracowany przez 

nauczyciela,  

d) uzyskał tytuł laureata lub finalisty konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad 

wojewódzkim,  

e) osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, lub posiada inne 

sukcesy, osiągnięcia;  

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:  

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przyjętym przez 

nauczyciela w danej klasie,  

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, 

c) rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania przyjętym 

przez nauczyciela, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w 

nowych sytuacjach;  

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który:  

a) nie opanował w pełni wiadomości określonych w programie nauczania przyjętym przez nauczyciela 

w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania ujęte w podstawie 

programowej (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych),  

b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne 

lub praktyczne (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych);  

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:  

a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania przyjętym przez nauczyciela 

w danej klasie na poziomie treści zawartych w podstawie programowej,  

b) rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności; 

 5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:  

a) ma trudności z opanowaniem zagadnień ujętych w podstawie programowej, ale braki te nie 

przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu 

dalszej nauki (z wyjątkiem uczniów klas programowo najwyższych),  

b) rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności;  

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:  

a) nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej, a braki w 

wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu (nie 

dotyczy klas programowo najwyższych),  

b) nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim stopniu trudności. 

Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla klas IV-VIII, są zawarte  

w programie nauczania „Matematyka z plusem” wyd. GWO. Wymagania są dostępne na stronie 

internetowej szkoły lub pod linkiem https://gwo.pl/strony/292/seo_link:rozklady-materialu.  

 

https://gwo.pl/strony/292/seo_link:rozklady-materialu
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II. Zasady przyznawania ocen cząstkowych oraz śródrocznej i rocznej:  

1.W klasach IV – VIII stosuje się następujące wagi dla ocen cząstkowych:  

1) sprawdziany, prace klasowe – waga 5;  

2) kartkówki, odpowiedzi ustne, prace projektowe – waga 3;  

3) aktywność na lekcji – waga 1; 

5) zadania domowe - waga 1-3,  

6) praca w grupach na lekcji – waga 2;  

7) konkursy – wagi od 2 - 5  

2. W klasach IV – VIII ocenę śródroczną i roczną z zajęć edukacyjnych ustala się jako średnią ważoną 

ocen cząstkowych; wynik zaokrąglamy według następujących zasad:  

a) średnia 0 – 1,55 ocena niedostateczna (1),  

b) średnia 1,56 – 2,55 ocena dopuszczająca (2),  

c) średnia 2,56 – 3,55 ocena dostateczna (3),  

d) średnia 3,56 – 4,55 ocena dobra (4),  

e) średnia 4,56 – 5,55 ocena bardzo dobra (5),  

f) średnia 5,56 – 6 ocena celująca (6);  

 

III. Zasady dotyczące prac pisemnych (sprawdzianów, kartkówek) 

1.Sprawdziany są obowiązkowe i zapowiadane są z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 

Nieobecność nieusprawiedliwiona lub odmowa pisania sprawdzianu  powoduje otrzymanie oceny 

niedostatecznej. Uczeń, którego nieobecność była usprawiedliwiona ma obowiązek napisać 

sprawdzian w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły. 

2. Kartkówki obejmują zakres wiedzy i przygotowanie ucznia z bieżącego materiału. Mogą być 

realizowane w dowolnym terminie, bez uprzedzenia. 

3. Uczeń ma prawo do jednorazowej poprawy każdej oceny ze sprawdzianu oraz oceny 

niedostatecznej z kartkówki. Uczeń poprawia pracę pisemną w terminie nie przekraczającym dwóch 

tygodni od dnia otrzymania oceny. Do dziennika wpisywane są obydwie oceny. 

4. Ustala się następujące kryteria oceniania sprawdzianów, prac klasowych i kartkówek:  

1) ocena niedostateczna: 0% - 29% punktów;  

2) ocena dopuszczająca : minimum 30% punktów;  

3) ocena dostateczna: minimum 50% punktów;  

4) ocena dobra: minimum 75% punktów;  

5) ocena bardzo dobra: minimum 90% punktów;  

6) ocena celująca: 100% punktów. 

 

IV. Pozostałe informacje: 

1. Aktywność w czasie lekcji jest nagradzana plusem (+). Polega na zgłaszaniu się  

i udzielaniu poprawnych odpowiedzi. Ocena bdb (5) odpowiada pięciu plusom. 

2. Uczeń może być nieprzygotowany do lekcji matematyki 3 razy w semestrze. Nieprzygotowanie do 

lekcji to: brak zadania domowego lub podręcznika/zeszytu/ zeszytu ćwiczeń lub przyborów 

(kątomierz, cyrkiel, ołówek, linijka, ekierka, itp.). 

3. Uczeń może 3 razy w ciągu semestru zgłosić brak zadania domowego. Musi jednak zgłosić ten fakt 

na początku lekcji (to samo dotyczy nieprzygotowania do lekcji).  

 


