
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI 

OCENIE PODLEGAJĄ: 

 Sprawdziany pisemne ( obejmujące większy zakres materiału) 
 Kartkówki z bieżącego materiału 
 Wypowiedzi ustne 
 Praca na lekcji  
 Prace długoterminowe ( jeżeli takie będą proponowane) 
 Wyniki w konkursach przedmiotowych 

 

ELEMENTY BRANE POD UWAGĘ PODCZAS USTALANIA OCENY SEMESTRALNEJ/ 
KOŃCOWOROCZNEJ: 

 Stopień opanowania przez ucznia techniki obliczeniowej 
 Umiejętność rozwiązywania zadań tekstowych 
 Znajomość pojęć, symboli, konstrukcji geometrycznych, reguł postępowania podczas wykonywania 

obliczeń, umiejętność rozwiązywania zadań o tematyce rozmaitej w tym geometrycznej 
 Zaangażowanie podczas przygotowania się do konkursów przedmiotowych oraz osiągnięte w nich 

wyniki 
 Stopień przygotowania do bieżących lekcji 
 Posiadanie przez ucznia zeszytu przedmiotowego ( pełne zapisy z lekcji, pełne odrabianie zadań 

domowych, estetyka prowadzenia) 
 Posiadanie przez ucznia poprawnie uzupełnionych zeszytów ćwiczeń 
 Zaangażowanie w zajęcia dodatkowe z matematyki- zajęcia ZDW, kółko matematyczne 

 

OCENA CELUJĄCA: 
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 Jest zawsze przygotowany do lekcji i bierze  w niej aktywny udział, 
 Systematycznie podnosi poziom swojej wiedzy matematycznej przez indywidualną pracę w domu z 

własnej inicjatywy i pod kierunkiem nauczyciela, 
 Spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponadto: 
 Rozwiązuje zadania nietypowe, złożone, wykorzystujące wiedzę z różnych dziedzin matematyki i 

mogące wykraczać poza treści programowe, 
 Rozwiązuje zadania problemowe i zadania o podwyższonym stopniu trudności 
 Czynnie uczestniczy w zajęciach kółka matematycznego 
 Przygotowuje się do konkursów, bierze w nich udział i osiąga wysokie wyniki. W przypadku konkursów 

zewnętrznych otrzymuje tytuł Laureata lub Finalisty 
 Podejmuje analizę problemów w sposób oryginalny, z elementami samodzielnych poszukiwań 

 

OCENA BARDZO DOBRA: 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 Przychodzi przygotowany na zajęcia i systematycznie odrabia zadania domowe, 
 W pełni opanował materiał objęty programem nauczania, znacznie wykraczając poza minimum 

programowe, 
 Wykazuje się samodzielnością rozumowania, odkrywczością, pracowitością, systematycznością, 
 Wypowiada się poprawnym językiem matematycznym, a wypowiedzi są logiczne i dobrze uzasadnione 
 Potrafi podjąć rzeczową dyskusję, 
 Osiągnął dużą sprawność obliczeniową, 



 Samodzielnie, sprawnie rozwiązuje typowe zadania  
 Wykazuje się sprawnością w samodzielnym rozwiązywaniu zadań problemowych, złożonych, które 

wymagają zastosowania i połączenia różnych wiadomości matematycznych, ale nie wykraczają poza 
program 

 Bierze udział w konkursach matematycznych i osiąga dobre wyniki 
 

OCENA DOBRA 
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 Opanował materiał objęty programem nauczania w stopniu wykraczającym poza minimum 
programowe 

 Przeważnie jest przygotowany do zajęć 
 Wypowiada się poprawnie językiem matematycznym, wypowiedzi są logiczne, lecz w uzasadnieniach 

pojawiają się usterki 
 Wykazuje się sprawnością obliczeniową 
 Sprawnie samodzielnie rozwiązuje typowe zadania tekstowe i geometryczne 

OCENA DOSTATECZNA 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 Opanował w pełni materiał objęty minimum programowym 
 Wypowiada się w miarę poprawnym językiem matematycznym 
 Wykonuje samodzielnie nieskomplikowane obliczenia 
 Podczas odpowiedzi wymaga pomocy 
 Wykazuje się umiejętnością samodzielnego rozwiązywania najprostszych, podstawowych zadań 

tekstowych 
 Niesystematycznie przygotowuje się do lekcji, ma częste braki zadań 
 Wyraża chęć nadrabiania swoich braków np. przez uczestnictwo w zajęciach ZDW 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 Opanował materiał objęty minimum programowym, jednak wiedza jest słabo przyswojona, a 
umiejętności nie są wyćwiczone 

 Wykazuje dużą ilość pomyłek w obliczeniach, ale zna zasady rachunku pamięciowego, pisemnego 
(liczby naturalne, ułamki dziesiętne), zasady działań na ułamkach zwykłych, na liczbach całkowitych, 
zna podstawowe pojęcia, figury i symbole geometryczne oraz obowiązujące wzory 

 Podczas rozwiązywania zadań rachunkowych, a także przy rozwiązywaniu najprostszych zadań 
tekstowych musi korzystać z dużej pomocy ze strony nauczyciela 

 Często jest nieprzygotowany do lekcji, często nie odrabia zadań domowych 

OCENA NIEDOSTATECZNA 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 Nie opanował materiału objętego minimum programowym 
 Bardzo często jest nieprzygotowany i bez zadań domowych 
 Posiada niestaranny i niekompletny zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń 
 Odmawia z korzystania z oferowanej mu pomocy 
 Na lekcjach nie uważa, nie pracuje i przeszkadza innym uczniom 
 Często opuszcza lekcje i nie nadrabia zaległości 


