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Ocenianie przedmiotowe z matematyki dla klas 4-8 
Nauczyciel: mgr Anna Kocjan 

OCENIANIE  PRZEDMIOTOWE  Z MATEMATYKI W KLASACH IV – VIII 

 
1. Ocenianie przedmiotowe z matematyki zostało opracowane w oparciu o: 

- Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków  i sposobu oceniania,    

  klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych wraz  

  z późniejszymi zmianami; 

- Ocenianie Wewnątrzszkolne jakie obowiązuje w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej; 

- Podstawę programowa nauczania matematyki w szkole podstawowej; 

- Pogram nauczania matematyki; 

2. Celem oceniania przedmiotowego jest: 

- monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu  się poprzez wskazanie, 

co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć, 

- motywowanie ucznia do pracy, 

- wyrabianie nawyku systematycznej pracy, samokontroli i samooceny, 

- wskazywanie sukcesów i braków w zakresie opanowanych umiejętności,  

- ukierunkowanie samodzielnej pracy oraz doskonalenie metod uczenia się,  

- jasne określenie zasad, którymi będzie kierował się nauczyciel przy wystawianiu ocen z matematyki. 

3. Ocenianiu podlegają: 

- umiejętności i wiadomości, 

- twórcza praca uczniów, 

- aktywność i zaangażowanie. 

4. Uczniowie i rodzice na początku roku szkolnego zostają zapoznani z ocenianiem przedmiotowym z matematyki. 

5. W sprawach nie określonych niniejszym ocenianiem przedmiotowym obowiązują przepisy oceniania wewnątrzszkolnego. 

   

I. Ogólne zasady oceniania: 

1) Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 

2) Sprawdziany, kartkówki i odpowiedzi ustne są obowiązkowe. 

3)  Sprawdziany są zapowiadane, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i podany jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiadomości. 

4)  Kartkówki nie muszą być zapowiadane i nie są poprawiane (podobnie jak odpowiedzi ustne ). 

5)  Uczeń nieobecny na sprawdzianie musi go napisać w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

6)  Każdy sprawdzian można poprawić. Poprawa jest dobrowolna dla  uczniów, którzy uzyskali ze sprawdzianu ocenę wyższą niż   

     niedostateczna i obowiązkowa dla uczniów, którzy ze sprawdzianu dostali ocenę niedostateczną. Poprawa odbywa się w ciągu 2 tygodni  

     od dnia podania informacji o ocenie. Uczeń poprawia pracę tylko raz. 
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7)  Uczeń informowany jest o przewidywanej dla niego ocenie śródrocznej i rocznej najpóźniej na co najmniej 3 tygodnie przed   

      klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej (w przypadku oceny ndst. miesiąc przed klasyfikacją). 

8)  Jeżeli proponowana ocena śródroczna  lub roczna zdaniem ucznia lub rodzica (prawnego opiekuna) jest obniżona, uczeń ma prawo  

     do zdawania egzaminu sprawdzającego. 

9)  W ciągu jednego semestru uczeń ma prawo do trzykrotnego zgłoszenia nieprzygotowania się do lekcji.(tzn.: brak zeszytu,  

brak ćwiczeń, brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak przyborów). 

  10) Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej uczeń otrzymuje za każde nie przygotowanie ocenę niedostateczną. 

     11)Aktywność na lekcji (tzn.: częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi, rozwiązywanie zadań dodatkowych w czasie lekcji, 

aktywną prace w grupach ) i dodatkowa (dobrowolna) praca domowa nagradzana jest „plusami". Za 5 zgromadzonych „plusów" uczeń otrzymuje ocenę 

bardzo dobrą. 

12)Przy ocenianiu, nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia i uwzględnia zalecenia zawarte w opinii (orzeczeniu) poradni  psychologiczno-

pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej. 

  II. Pomiar osiągnięć uczniów odbywa się za pomocą następujących narzędzi: 

1. sprawdziany, 

2. kartkówki, 

3. testy, 

4. odpowiedzi ustne, 

5. prace domowe, 

6. prace długoterminowe, 

7. inne formy aktywności np.: udział w konkursach matematycznych, wykonywanie pomocy dydaktycznych, 

8. obserwacja ucznia: przygotowanie do lekcji,  aktywność na lekcji,  praca w grupie, 

9. prowadzenie zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń.  

III. Na lekcjach matematyki oceniane są następujące obszary aktywności ucznia: 
1) Rozumienie pojęć matematycznych i znajomość ich definicji. 

2) Znajomość i stosowanie poznanych twierdzeń. 

3) Prowadzenie rozumowań zada tekstowych. 

4) Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem poznanych metod. 

5) Posługiwanie się symboliką i językiem matematyki adekwatnym do danego etapu kształcenia. 

6) Analiza tekstów w których występują terminy i pojęcia matematyczne. 

7) Stosowanie i zintegrowanie wiedzy przedmiotowej w różnych sytuacjach praktycznych. 

8) Prezentowanie wyników swojej pracy w różnych formach. 

9) Aktywność na lekcjach, praca w grupie i własny wkład pracy ucznia. 

IV. Obszar aktywności ucznia a wymagania na ocenę



 

 

Obszary 

aktywności 
dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą 

Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: 

Rozumienie pojęć 

matematycznych 

i znajomość ich 

definicji. 

- intuicyjnie  rozumie  pojęcia,  

- zna  ich  nazwy,  

-  potrafi  podać  przykłady  dla  tych  

pojęć. 

- potrafi   przeczytać  

definicje zapisane  za   

pomocą  symboli. 

- potrafi  formułować definicje,   

zapisać  ją,  

- operować pojęciami, stosować 

je 

- umie  klasyfikować  pojęcia,     

 - podaje  szczególne  

przypadki. 

- uogólnia,                                         

- wykorzystuje  uogólnienia   i 

analogie. 

Znajomość  

i stosowanie  

poznanych twierdzeń. 

- intuicyjnie  rozumie podstawowe       

twierdzenia           

- potrafi  wskazać  założenie  i tezę,  

- zna  symbole  matematyczne. 

- potrafi  stosować  

twierdzenia w  typowych  

zadaniach,              - potrafi  

podać  przykład 

potwierdzający  

prawdziwość twierdzenia. 

- potrafi  sformułować 

twierdzenie  proste i odwrotne,   

-potrafi  przeprowadzić  proste 

wnioskowania. 

- uzasadnia twierdzenia   

  w   nieskomplikowanych 

przypadkach,                                 

 - stosuje uogólnienia i 

analogie do formułowanych  

hipotez. 

- operuje twierdzeniami  i  j e  

dowodzi. 

 

Prowadzenie 

rozumowań  

zadań tekstowych 

- potrafi  wskazać  dane   i  niewiadome,                               

- wykonuje   rysunki z oznaczeniami do 

typowych zadań. 

- potrafi  naśladować  

podane rozwiązania  w  

analogicznych  sytuacjach. 

- analizuje  treść  zadania,  

- układa  plan  rozwiązania,         

- samodzielnie  rozwiązuje  

zadani. 

- umie  analizować i 

doskonalić swoje  

rozwiązania. 

 

- potrafi oryginalnie  rozwiązać 

zadanie, także  o podwyższonym  

stopniu trudności. 

Rozwiązywanie  zadań  

z  wykorzystaniem 

poznanych  metod. 

- zna  zasady  stosowania 

podstawowych   algorytmów,   

- stosuje je  z  pomocą nauczyciela. 

- stosuje  podstawowe 

algorytmy  w  typowych 

zadaniach. 

- stosuje  algorytmy  w  sposób 

efektywny,  

- potrafi  sprawdzić  wyniki po 

ich  zastosowaniu. 

- stosuje  algorytmy 

uwzględniając  nietypowe 

rozwiązania,   szczególne  

przypadki   i  uogólnienia. 

- przetwarza  dane  z  tekstów, 

diagramów,  rysunków,  tabel, 

wykr. 

- stosuje  algorytmy   w  zadaniach  

nietypowych 

Posługiwanie się 

symboliką  i  językiem 

matematyki 

adekwatnym  

do danego etapu 

kształcenia. 

- tworzy,  z  pomocą nauczyciela,  

proste  wypowiedzi w stylu 

matematycznym. 

- tworzy  proste  

wypowiedzi w stylu 

matematycznym. 

 

- tworzy teksty w stylu 

matematycznym z użyciem 

symboli. 

- samodzielnie  potrafi 

formułować  twierdzenia  

 i definicje. 

 

- samodzielnie  potrafi 

formułować definicje   i  

twierdzenia  z  użyciem symboli  

matematycznych. 

 

Analizowanie  tekstów 

w których  występują 

terminy  i  pojęcia 

 matematyczne. 

- odczytuje,  z  pomocą nauczyciela, 

dane  z  prostych tekstów,   diagramów, 

rysunków,  tabel. 

 

- odczytuje  dane  z  

prostych tekstów, 

diagramów, rysunków, 

tabel. 

- odczytuje dane  z  tekstów, 

diagramów,  rysunków,  tabel. 

 

- odczytuje  i  porównuje  

dane z  tekstów,  diagramów, 

rysunków,  tabel,  wykresów. 

- odczytuje  i  analizuje  dane     z  

tekstów,  diagramów, rysunków,  

tabel,  wykresów. 

 

Stosowanie  wiedzy 

przedmiotowej  

w  różnych  sytuacjach 

praktycznych. 

- stosuje umiejętności matematyczne                            

do  rozwiązywania  problemów  

praktycznych        z  pomocą  

nauczyciela. 

- stosuje  umiejętności 

matematyczne                             

do   rozwiązywania   

typowych problemów   

- stosuje  umiejętności 

matematyczne  do  

rozwiązywania  różnych 

problemów  praktycznych. 

-  stosuje  umiejętności 

matematyczne  do  

rozwiązywania 

nietypowych   problemów   

- stosuje umiejętności 

matematyczne                             do  

rozwiązywania 

skomplikowanych problemów z  
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 praktycznych.  z  innych  dziedzin. innych  dziedzin. 

Prezentowanie 

wyników   swojej  

pracy w  różnych  

formach. 

- prezentuje  wyniki  swojej pracy  w  

sposób  narzucony przez nauczyciela. 

 

- prezentuje  wyniki  swojej 

pracy  w  sposób  jednolity, 

wybrany  przez  siebie. 

 

- prezentuje  wyniki  swojej 

pracy  na  różne  sposoby,      

nie  zawsze  dobrze  dobrane 

do  problemu. 

- prezentuje  wyniki  swojej 

pracy  we  właściwie  

wybrany przez  siebie  

sposób. 

- prezentuje  wyniki  swojej pracy  

w   różnorodny  sposób,  - dobiera  

formę  prezentacji    do problemu. 

 

Aktywność  

na  lekcjach,               

praca  w  grupie                 

i  własny  wkład  pracy 

ucznia. 

- jest  zainteresowany  pracą   na  lekcji 

 

- stara  się  zrozumieć  

zadany problem. 

 

- zadaje  pytania  związane         

z  postawionym  problemem,    

- stara  się  stworzyć  przyjazną 

atmosferę  i  zachęca  innych  

do  pracy. 

- wskazuje  pomysły  na 

rozwiązanie problemu,                

 - dba  o  jakość  pracy, 

przypomina  reguły  pracy 

grupowej. 

- wspiera  członków  grupy 

potrzebujących  pomocy. 

 

 

 V.  CZĘSTOTLIWOŚĆ POMIARU: 

1. Sprawdzian  (zgodne z harmonogramem) obejmujące cały omówiony dział, są poprzedzone lekcją powtórzeniową i zapowiedziane co 

najmniej tydzień wcześniej. Zadania mają różny stopień trudności. Praca klasowa zawiera zadania z poziomu podstawowego (P) i zadania z 

poziomu ponadpodstawowego (PP).  

Maksymalną ilość punktów przydziela się za bezbłędnie rozwiązane zadanie oraz właściwą metodę rozwiązania.  

W przypadku niepełnego rozwiązania lub błędów przydziela się za zadanie odpowiednio mniej punktów. W celu uzyskania ostatecznej 

oceny za sprawdzian zlicza się ogólną ilość zdobytych punktów i ocenia według skali: 

            

             100% - 98%     celujący 

             97% - 90%       bardzo dobry  

             89% - 75%       dobry  

             74% - 50%       dostateczny  

             49% - 30%       dopuszczający  

             29% -   0%       niedostateczny      Dopuszcza się możliwość stawiania plus (+) lub minus (-) przy ocenie. 

2.  Kartkówki sprawdzające opanowanie i rozumienie wiadomości bieżących z co najwyżej 3 ostatnich tematów. Nauczyciel nie ma obowiązku 

zapowiadania kartkówek. Ocen z kartkówek uczeń nie poprawia. Kartkówki ocenia się tak, jak prace klasowe. 

3.   Odpowiedzi ustne nie mniej niż 1 u każdego ucznia w ciągu półrocza.  

4.   Prace domowe nie mniej niż 1 u każdego ucznia w ciągu półrocza. Jeżeli uczeń  zgłosi  nauczycielowi na początku lekcji brak pracy 

domowej w ramach możliwości zgłoszenia nieprzygotowania nie otrzymuje oceny niedostatecznej ale ma obowiązek uzupełnić brakującą pracę 

domową na następną lekcję. Przy ustalaniu oceny z pracy domowej stosuje się kryteria jak przy sprawdzianach i kartkówkach. 

 5.  Testy kompetencji lub próbne egzaminy nie mniej niż jeden w ciągu roku. Przy ustalaniu oceny stosuje się kryteria jak przysprawdzianach. 

 

  VI.  Kryteria  oceny  śródrocznej  i rocznej 

 



 

 

1)  Ocena śródroczna i roczna jest oceną podsumowującą osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym. 

2)  Na co najmniej trzy tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, uczeń ( jego rodzice -prawni opiekunowie), 

zostaje zapoznany z proponowaną oceną śródroczna lub roczną. 

3)  O zagrożeniu  oceną  niedostateczną  nauczyciel  informuje  ucznia,  jego rodziców  oraz  wychowawcę klasy na  miesiąc   

przed  klasyfikacją. 

4)  Ocenę śródroczną (roczną)  wystawia  nauczyciel  najpóźniej na  tydzień  przed  terminem  klasyfikacji  śródrocznej (rocznej). 

5)  Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne wystawiane są z ocen cząstkowych. Oceny te nie muszą być średnią arytmetyczną ocen 

cząstkowych. 

6)  Przy wystawianiu oceny śródrocznej (rocznej) należy uwzględnić hierarchię ocen cząstkowych: 

      a) sprawdzianów, testów kompetencji, 

      b) odpowiedzi ustnych i karkówek, 

      c) prac domowych i prac długoterminowych, z aktywności,  przygotowania do lekcji  i  prac dodatkowych, 

      d) udział i osiągnięcia w konkursach, 

7)  Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie), którzy nie zgadzają się z proponowaną przez nauczyciela oceną śródroczną    

     (roczną), mogą wnioskować pisemnie o egzamin sprawdzający. 

8)  Uczeń, który opuścił ponad połowę zajęć aby uzyskać ocenę śródroczna lub roczną musi zdawać egzamin klasyfikacyjny.  

 

VII. KOMUNIKOWANIE WYNIKÓW: 

 

1) Wyniki ze sprawdzianów i kartkówek omawiane są na lekcjach.  

2)  Prace pisemne są do wglądu.  

3)  Informacje o osiągnięciach uczniów przekazywane są rodzicom (prawnym opiekunom)  na zebraniach,  

      podczas „dni otwartych” , konsultacji oraz w dzienniku elektronicznym. 

  

     VIII. Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie  

 

Ocena celująca (6) 

        Wiedza i umiejętności twórcze ( poziom wykraczający = W = ) 

1. Wiedza ucznia: Uczeń: 

− posiada wiedzę znacznie wykraczającą poza zakres materiału programowego;  

− dodatkową wiedzę zdobywa w wyniku samodzielnych poszukiwań i przemyśleń. 

2. Umiejętności ucznia: Uczeń: 

− potrafi samodzielnie korzystać z różnych źródeł informacji; 

− twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania w różnych formach zajęć; 

− nie powiela cudzych poglądów, potrafi krytycznie ustosunkować się do językowej, 

− literackiej i kulturalnej rzeczywistości ; 

− potrafi stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych i problemowych ;  
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− umie formułować problemy i dokonywać analizy lub syntezy nowych zjawisk; 

− proponuje rozwiązania nietypowe; 

− potrafi udowodnić swoje zadanie używając odpowiedniej argumentacji łączącej wiedzę z   kilku  przedmiotów; 

− odnosi sukcesy w konkursach o zasięgu pozaszkolnym.                                                        

Ocena bardzo dobra ( 5 ) 

Wiedza i umiejętności dopełniające (poziom dopełniający = D = ) 

l .Wiedza ucznia: Uczeń : 

− opanował całość materiału przewidzianego w programie nauczania ; 

− posiada wiedzę pozwalającą na samodzielne jej wykorzystanie w nowych sytuacjach. 

2.Umiejętności ucznia: Uczeń: 

− sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez nauczyciela źródeł informacji; 

− samodzielnie rozwiązuje problemy i zadania postawione przez nauczyciela                      

− posługując się nabytymi umiejętnościami; 

− potrafi poprawnie rozumować w kategoriach przyczynowo - skutkowych, logicznie wnioskować i argumentować ; 

− rozwiązuje problemy i zadania dodatkowo stawiane przez nauczyciela ; 

− bierze udział w konkursach wymagających dodatkowej wiedzy i umiejętności . 

    Ocena dobra (4) 

Wiedza i umiejętności rozszerzające ( poziom rozszerzający = R = ) 

1. Wiedza ucznia: Uczeń : 

− opanował zdecydowaną większość materiału programowego ; 

− zna definicje, fakty, pojęcia przewidziane w programie ; 

− stosuje poprawnie terminologię przedmiotu . 

2. Umiejętności ucznia: Uczeń: 

− potrafi korzystać ze wszystkich poznanych w czasie Sekcji źródeł informacji ; 

− samodzielnie rozwiązuje typowe zadania i problemy ; 

− potrafi wykorzystać wskazówki nauczyciela przy rozwiązywaniu trudniejszych za 

− poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo - skutkowych ; 

− rozwiązuje niektóre zadania dodatkowe. 

Ocena dostateczna (3) 

Wiedza i umiejętności podstawowe ( poziom podstawowy = P = ) 

1. Wiedza ucznia: Uczeń: 

− opanował w podstawowym zakresie te wiadomości i umiejętności określone programem, które są konieczne do dalszego kształcenia ; 

− zna podstawowe fakty, definicje, pojęcia pozwalające na zrozumienie najważniejszych zagadnień przedmiotowych. 

2. Umiejętności ucznia: Uczeń : 

− potrafi pod kierunkiem nauczyciela korzystać z podstawowych źródeł informacji; 

− samodzielnie rozwiązuje proste zadania lub problemy ; 



 

 

− wyrywkowo stosuje wiedzę w typowych sytuacjach ; 

− stosuje uproszczoną argumentację. 

Ocena dopuszczająca (2) 

Wiedza i umiejętności konieczne ( poziom konieczny = K = ) 

1. Wiedza ucznia: Uczeń: 

− posiada poważne braki wiedzy określonej programem, ale braki te nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia; 

− ma problemy ze zrozumieniem niektórych zagadnień przedmiotowych. 

  2.   Umiejętności ucznia: Uczeń: 

− potrafi wykonać proste polecenia ; 

− umie zastosować podstawowe umiejętności; 

− korzysta z pomocy oraz wskazówek nauczyciela;  

− posiadane umiejętności umożliwiają edukację na następnym poziomie nauczania. 

Ocena niedostateczna ( 1) 

Wiedza i umiejętności wymagające poprawy 

1. Wiedza ucznia: Uczeń : 

− posiada duże braki w wiedzy określonej programem, która jest niezbędna do dalszego kształcenia; 

− nie rokuje nadziei na usunięcie braków przed zakończeniem roku szkolnego. 

2. Umiejętności ucznia: Uczeń : 

− nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających zastosowania podstawowych  umiejętności nawet przy pomocy nauczyciela. 

 

   IX. EWALUACJA SYSTEMU 

Ewaluacja systemu oceniania przewidziana jest po upływie roku szkolnego. 

      Formy ewaluacji: 

   - rzetelna weryfikacja wymagań na poziom podstawowy i ponadpodstawowy, 

   - konsultacje z innymi nauczycielami matematyki.   
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Ocenianie przedmiotowe z matematyki dla klasy 4 
Nauczyciel: mgr Agata Dróżdż 

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z matematyki dla klasy IV na podstawie programu nauczania Matematyka z Plusem 

 

Dział 
Umiejętności podstawowe Umiejętności ponadpodstawowe 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 

1. DZIAŁANIA NA 

LICZBACH 

Uczeń: 

 

- zna pojęcia związane z  

podstawowymi działaniami 

- wykonuje działania  

pamięciowe w zakresie 100 

- powiększa i pomniejsza liczby o 

daną liczbę 

- powiększa i pomniejsza liczby n 

razy 

- wykonuje proste dzielenia z 

resztą 

- oblicza najprostsze potęgi  

 - wykorzystuje kolejność 

wykonywania działań do 

obliczania wartości 

dwudziałaniowych wyrażeń 

arytmetycznych bez użycia 

nawiasów  

 - przedstawia liczby naturalne na 

osi liczbowej 

Uczeń: 

 

- sprawdza poprawność  

wykonanych działań 

- oblicza brakujące składniki, 

czynniki 

- umie dodawać i odejmować  

wyrażenia dwumianowane 

- rozwiązuje zadania  

dotyczące porównywania  

różnicowego i ilorazowego 

- umie dzielić z resztą 

- rozwiązuje jednodziałaniowe 

zadania tekstowe 

- wykorzystuje kolejność 

wykonywania działań do 

obliczania wartości 

dwudziałaniowych wyrażeń 

arytmetycznych z użyciem 

nawiasów 

 

 

Uczeń: 

 

- rozwiązuje wielodziałaniowe 

zadania tekstowe 

- wykorzystuje kolejność 

wykonywania działań do 

obliczania wartości 

wielodziałaniowych wyrażeń 

arytmetycznych 

- sprawdza poprawność 

dzielenia z resztą 

- oblicza kwadraty i sześciany 

- ustala jednostkę osi 

liczbowej na podstawie danych 

współrzędnych 

Uczeń: 

 

- rozwiązuje zadania tekstowe 

o podwyższonym stopniu 

trudności 

- rozwiązuje różnorodne 

zadania wykorzystujące 

poznane wiadomości i 

umiejętności  

- zapisuje liczby w postaci 

potęg 

- uzupełnia brakujące liczby w 

wyrażeniach arytmetycznych 

tak, aby otrzymać ustalony 

wynik 
 

Uczeń: 

 

- rozwiązuje nietypowe 

zadania tekstowe 

wielodziałaniowe 

- rozwiązuje zadania tekstowe 

z zastosowaniem dzielenia z 

resztą i potęg 

- tworzy wielodziałaniowe 

wyrażenia arytmetyczne na 

podstawie treści zadań 

- 



 

 

 

2. SYSTEMY 

ZAPISYWANIA 

LICZB 

Uczeń:  

 

- zapisuje liczby cyframi  

- odczytuje liczby zapisane 

cyframi 

-  porównuje liczby naturalne 

- zna zależności między 

podstawowymi jednostkami 

długości i masy 

- zna cyfry rzymskie 

- zna jednostki kalendarzowe i 

czasu 

Uczeń: 

 

- zapisuje liczby słowami  

- zapisuje wyrażenia 

dwumianowane przy pomocy 

jednej jednostki 

-  zamienia jednostki długości i 

masy  

- stosuje cyfry rzymskie do 

zapisywania godzin, miesięcy i 

wieków  

- wykonuje proste obliczenia 

czasowe i kalendarzowe 

Uczeń:  

 

- zapisuje liczby, których 

cyfry spełniają podane warunki  

- wykonuje obliczenia  w 

których występują różne 

jednostki  

-mnoży i dzieli liczby z 

zerami na końcu  

- przedstawia za pomocą cyfr 

rzymskich liczby wielocyfrowe  

- oblicza upływ czasu 

związany z zegarem i 

kalendarzem 

Uczeń:  

 

- wyznacza dni tygodnia po 

upływie podanego czasu  

- rozwiązuje różnorodne 

zadania, wykorzystujące 

poznane wiadomości i 

umiejętności 

Uczeń:  

 

- zapisuje liczby, których 

cyfry spełniają podane warunki 

- rozwiązuje zadania tekstowe 

związane z monetami i 

banknotami  

- zapisuje liczby w systemie 

rzymskim, których cyfry 

spełniają podane warunki 

3. DZIAŁANIA 

PISEMNE. 

Uczeń: 

 

-  dodaje i odejmuje pisemnie z 

przekraczaniem co najwyżej 

jednego progu dziesiętnego  

- mnoży i dzieli pisemnie 

przez liczby jednocyfrowe 

Uczeń:  

 

- dodaje i odejmuje pisemnie z 

przekraczaniem progu 

dziesiętnego  

- dzieli pisemnie z resztą 

- sprawdza poprawność 

wykonanych działań  

- oblicza brakujące składniki, 

czynniki itp.  

- oblicza wartości prostych 

wyrażeń arytmetycznych z 

uwzględnieniem kolejności 

wykonywania działań 

Uczeń:  

 

- mnoży i dzieli pisemnie 

liczby wielocyfrowe  

- odtwarza brakujące cyfry w 

obliczeniach pisemnych –  

- rozwiązuje zadania tekstowe 

z zastosowaniem obliczeń 

pisemnych 

Uczeń:  

 

- rozwiązuje zadania tekstowe 

o podwyższonym stopniu 

trudności  

-rozwiązuje różnorodne 

zadania wykorzystujące 

poznane wiadomości i 

umiejętności  

- oblicza wartości złożonych 

wyrażeń arytmetycznych z 

uwzględnieniem kolejności 

wykonywania działań 

Uczeń:  

 

- rozwiązuje zadania 

szaradziarskie (kryptarytmy) 

- odtwarza brakujące cyfry w 

Działaniach 

-  tworzy wielodziałaniowe 

wyrażenia arytmetyczna na 

podstawie treści zadań  

- rozwiązuje złożone zadania 

tekstowe z wykorzystaniem 

działań pisemnych 

4. FIGURY 

GEOMETRYCZNE. 

Uczeń:  

 

- rozpoznaje i kreśli podstawowe 

figury geometryczne  

- rozpoznaje prostopadłe i 

Równoległe 

-  kreśli prostopadłe i 
równoległe na papierze w 

kratkę  

- mierzy długości odcinków –  

- rozpoznaje i mierzy kąty 

wypukłe  

- kreśli kąty ostre o podanej 

Mierze 

Uczeń: 

 

-  kreśli prostopadłe i 

równoległe na papierze 

gładkim  

- rozpoznaje kąty wypukłe i 

wklęsłe 

-  kreśli kąty wypukłe o 

podanej mierze 

-  kreśli prostokąty o podanych 

wymiarach na papierze 

gładkim  

- zna własności boków i 

przekątnych prostokąta 

Uczeń:  

 

- mierzy i kreśli kąty wklęsłe 

o podanej mierze  

- oblicza boki prostokątów 

przy danym obwodzie  

- zamienia skalę liczbową na 

mianowaną i liniową  

- oblicza odległości na planie i 

w rzeczywistości z 

wykorzystaniem skali  

- kreśli proste figury w 

podanej skali 

Uczeń: 

 

-  rozwiązuje zadania 

dotyczące kątów związane z 

zegarem  

- rozwiązuje różnorodne 

zadania wykorzystujące 

poznane wiadomości i 

umiejętności  

- dobiera skalę i rysuje proste 

plany w skali 

Uczeń: 

 

-  rozwiązuje zadania związane 

z podziałem kątów i 

wielokątów  

-  rozwiązuje złożone zadania 

dotyczące prostokątów i kół 

- kreśli prostokąty 

wykorzystując prostopadłość i 

równoległość boków  

- oblicza skalę na podstawie 

podanych odległości 
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-  rozpoznaje kwadraty, 

prostokąty, koła i okręgi  

- kreśli prostokąty o podanych 

wymiarach na papierze w kratkę 

– oblicza obwody prostokątów –  

- kreśli okręgi o podanym 

promieniu 

-  oblicza bok kwadratu przy 

danym obwodzie 

 - zna pojęcie skali  

- oblicza wymiary w podanej 

skali 

5. UŁAMKI 

ZWYKŁE 
 

Uczeń: 

 

-  zna podstawowe pojęcia 

związane z ułamkami zwykłymi –  

- porównuje ułamki o 

równych mianownikach 

-  dodaje i odejmuje ułamki o 

tych samych mianownikach 

Uczeń:  

 

- opisuje części figury lub 

zbioru skończonego za pomocą 

ułamka  

- przedstawia ułamki 

właściwe i niewłaściwe oraz 

liczby mieszane na osi 

liczbowej  

- porównuje ułamki o 

równych licznikach  

- skraca i rozszerza ułamki  

- zamienia liczby mieszane na 

ułamki niewłaściwe 

- dodaje i odejmuje liczby 

mieszane o tych samych 

mianownikach 

Uczeń:  

 

- rozwiązuje zadania tekstowe 

z zastosowaniem ułamków 

zwykłych w tym na 

porównywanie różnicowe  

- zapisuje ułamki w postaci 

nieskracalnej  

- uzupełnia w równościach 

brakujące liczniki lub 

mianowniki  

- wyłącza całości z ułamków 

niewłaściwych  

- odejmuje ułamki od całości 

Uczeń:  

 

- przedstawia na osi liczbowej 

ułamki o różnych 

mianownikach  

- rozwiązuje zadania tekstowe 

o podwyższonym stopniu 

trudności z zastosowaniem 

ułamków  

- znajduje liczby leżące 

pomiędzy podanymi ułamkami 

na osi liczbowej dodaje i 

odejmuje ułamki o 

różnych mianownikach 

Uczeń: 

 

-  rozwiązuje kryptarytmy,  

- rozwiązuje zadania tekstowe 

z zastosowaniem 

porównywania 

dopełnień ułamków do całości,  

- rozwiązuje złożone zadania 

tekstowe z zastosowaniem 

działań na ułamkach 

6. UŁAMKI 

DZIESIĘTNE  
 

Uczeń:  

 

- zapisuje i odczytuje proste 

ułamki dziesiętne  

- wykonuje proste dodawania i 

odejmowania pamięciowe i 

pisemne ułamków dziesiętnych 

Uczeń: 

 

-  przedstawia ułamki 

dziesiętne na osi liczbowej  

- zamienia ułamki dziesiętne 

na zwykłe  

- zapisuje wyrażenia 

dwumianowane za pomocą 

ułamków dziesiętnych  

- dodaje i odejmuje 

pamięciowo i pisemnie ułamki 

dziesiętne 

Uczeń: 

 

-  rozwiązuje zadania tekstowe 

z zastosowaniem ułamków 

dziesiętnych w tym na 

porównywanie różnicowe 

oblicza wartości prostych 

wyrażeń arytmetycznych z 

uwzględnieniem kolejności 

wykonywania działań 

porównuje ułamki dziesiętne 

Uczeń:  

 

- zamienia ułamki zwykłe na 

dziesiętne  

- rozwiązuje zadania tekstowe 

o podwyższonym stopniu 

trudności z zastosowaniem 

ułamków  

- rozwiązuje różnorodne 

zadania wykorzystujące 

poznane wiadomości i 

umiejętności 

Uczeń:  

 

- oblicza współrzędne liczby 

na osi liczbowej mając dane 

dwie inne liczby  

- znajduje liczbę leżącą 

między dwiema danymi 

liczbami na osi liczbowej 

- rozwiązuje złożone zadania 

tekstowe z zastosowaniem 

działań na ułamkach 

dziesiętnych 



 

 

7. POLA FIGUR  
 

Uczeń: 

 

-  zna podstawowe jednostki 

pola  

- oblicza pola kwadratów i 

prostokątów 

Uczeń:  

 

- mierzy pola figur 

kwadratami jednostkowymi 

-  zna i stosuje gruntowe 

jednostki pola 

Uczeń:  

 

- oblicza boki prostokątów 

przy danym polu  

- zamienia jednostki pola 

Uczeń:  

 

- oblicza pola figur złożonych 

z kilku prostokątów  

- układa figury tangramowe 

Uczeń: 

 

-  rozwiązuje różnorodne 

zadania związane z 

obliczaniem, szacowaniem i 

porównywaniem pól i 

obwodów 

8. PROSTOPADŁO- 

ŚCIANY  
 

Uczeń: 

 

- rozpoznaje sześciany i 

prostopadłościany  

- oblicza pole powierzchni 

sześcianu 

Uczeń:  

 

-wskazuje elementy budowy 

prostopadłościanu  

- rysuje rzut 

prostopadłościanu na 

płaszczyźnie 

-  kreśli siatki i tworzy modele 

prostopadłościanów  

- oblicza pole powierzchni 

prostopadłościanu na podstawie 

siatki 

Uczeń:  

 

-wskazuje krawędzie i ściany 

prostopadłe i równoległe  

-oblicza sumę długości 

krawędzi prostopadłościanu –  

- oblicza pole 

prostopadłościanu na podstawie 

wymiarów 

-  rozwiązuje zadania tekstowe 

z wykorzystaniem pól 

powierzchni 

prostopadłościanów 
 

Uczeń:  

 

- oblicza brakujące wymiary 

prostopadłościanu na podstawie 

innych wymiarów lub pola 

powierzchni 

- rozpoznaje różnorodne siatki 

prostopadłościanów  

- rozwiązuje różnorodne 

zadania wykorzystujące 

poznane wiadomości i 

umiejętności 

Uczeń:  

 

- wskazuje krawędzie skośne,  

- rozpoznaje nietypowe siatki 

prostopadłościanów,  

- rozwiązuje zadania związane 

z wycinaniem, dzieleniem lub 

łączeniem prostopadłościanów 

WYMAGANIA WYKRACZAJĄCE (ocena celująca): stosowanie znanych wiadomości i umiejętności w sytuacjach trudnych, nietypowych, złożonych. 
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Ocenianie przedmiotowe z matematyki dla klasy 8 
Nauczyciel: mgr Agata Dróżdż 
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