
Głównym celem nauczania matematyki na poziomie szkoły podstawowej jest zapewnienie
wszechstronnego rozwoju ucznia z uwzględnieniem cech jego osobowości oraz uzdolnień. 

Cele  szczegółowe  -  to  przede  wszystkim  opanowanie  wiadomości  i  umiejętności
koniecznych do podjęcia nauki na III etapie kształcenia w gimnazjum. Należą do nich:

- rozwijanie wyobraźni przestrzennej i logicznego myślenia, 
- wyrabianie samodzielności w rozwiązywaniu zadań, 
- umiejętność  korzystania  z  podręczników i  innych źródeł,  w szczególności  czytanie  ze

zrozumieniem  tekstów  matematycznych,  przeprowadzanie  analizy  i  syntezy  zadań
tekstowych, 

- biegłe opanowanie rachunku pamięciowego w zakresie czterech działań arytmetycznych
w celu sprostania problemom życia codziennego,

- umiejętność  wykonywania  operacji  rachunkowych  na  liczbach  wymiernych  sposobem
pisemnym i posługiwanie się kalkulatorem,

- różnicowanie  figur  geometrycznych,  obliczanie  pól  powierzchni  i  obwodów  figur
płaskich, 

- odczytywanie informacji z diagramów i wykresów statystycznych, 
- zbieranie danych i przedstawianie ich na diagramach obrazkowych.

I.  PRZEWIDYWNE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA.  

Uczeń kończący klasę czwartą powinien umieć:
- pamięciowo wykonywać cztery działania w zbiorze liczb naturalnych w zakresie 100,
- pisemnie dodawać i odejmować liczby naturalne,
- pisemnie mnożyć i dzielić liczby naturalne przez liczby jedno- i dwucyfrowe,
- poprawnie  stosować  kolejność  wykonywania  działań  w  nieskomplikowanych

wyrażeniach,
- dodawać i odejmować ułamki zwykłe o jednakowych mianownikach,
- dodawać i odejmować ułamki dziesiętne,
- rozpoznawać i rysować koła, okręgi, prostokąty, kwadraty,
- rozpoznawać proste i odcinki równoległe oraz proste i odcinki prostopadłe,
- rozpoznawać kąty proste, ostre i rozwarte,
- mierzyć odcinki, obliczać długość łamanej,
- obliczać obwody prostokątów bez konieczności posługiwania się wzorami,
- rozpoznawać prostopadłościany i sześciany oraz wyróżniać wierzchołki, krawędzie     
( prostopadłe i równoległe ), ściany ( prostopadłe i równoległe ).

Uczeń kończący klasę piątą powinien umieć:
- pisemnie dodawać i odejmować liczby naturalne,
- pisemnie mnożyć i dzielić liczby naturalne przez liczby dwu- i trzycyfrowe,
- porównywać, dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić ułamki zwykłe,
- porównywać, dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić ułamki dziesiętne,
- obliczać wartości prostych wyrażeń arytmetycznych,
- rozpoznawać figury geometryczne płaskie i określać ich podstawowe własności,
- mierzyć kąty i rozpoznawać ich rodzaje,
- rysować za pomocą linijki, ekierki i cyrkla figury geometryczne i obliczać ich obwody 
      i pola,
- rozpoznawać graniastosłupy proste i obliczać ich pola powierzchni.



Uczeń kończący klasę szóstą powinien umieć:
- porównywać, dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić liczby naturalne, ułamki zwykłe  
      i ułamki dziesiętne,
- obliczać wartości  wyrażeń arytmetycznych,
- rozwiązywać proste zadania tekstowe z użyciem procentów,
- rozwiązywać nieskomplikowane zadania tekstowe za pomocą równań,
- odczytywać diagramy obrazkowe, kołowe, słupkowe ( również procentowe ),
- porównywać liczby wymierne ( dodatnie i ujemne ),
- wykonywać dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie na liczbach wymiernych,
- obliczać potęgi liczb wymiernych o wykładnikach naturalnych ( bez stosowania wzorów),
- określać podstawowe własności figur geometrycznych i płaskich,
- rozpoznawać  kąty  wierzchołkowe,  odpowiadające,  naprzemianległe  i  przyległe  oraz

określać ich miary,
- posługiwać się podstawowymi jednostkami miary długości, pola i objętości,
- rozpoznawać  graniastosłupy  proste  i  prawidłowe,  obliczać  ich  pola  powierzchni  w

zakresie posiadanych umiejętności,
- obliczać objętości graniastosłupów prostych.

 



II. OGÓLNE KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SEMESTRALNE.

Klasa IV

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
- posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania matematyki

w klasie IV, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, 
- biegle  posługuje  się  zdobytymi  wiadomościami  w  rozwiązywaniu  problemów

teoretycznych oraz praktycznych z programu nauczania matematyki IV klasy, proponuje
rozwiązania  nietypowe,  rozwiązuje  dodatkowe  zadania  wykraczające  poza  program
nauczania tej klasy, 

- samodzielnie wypowiada wnioski poprawnym językiem matematycznym,
- rozwiązuje zadania „problemy” oraz zadania oznaczone „kaktusem” czyli zadania trudne 

i nietypowe, 
- rozwiązuje łamigłówki liczbowe i rysunkowe, 
- podejmuje próby układania ciekawych krzyżówek, 
- osiąga wyróżniające miejsca w konkursach matematycznych np. w konkursie „Kangur”,
- pogłębia  swoje  wiadomości  wykorzystując  słowniki,  encyklopedie,  ciekawe  książki

matematyczne i inne źródła informacji.

Stopień  bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
- opanował  pełny  zakres  wiedzy  i  umiejętności  określony  programem  nauczania

matematyki w klasie IV z zakresu wymagań ponadpodstawowych,
- sprawnie  posługuje  się  zdobytymi  wiadomościami,  rozwiązuje  samodzielnie  problemy

teoretyczne  i  praktyczne  ujęte  programem  nauczania,  potrafi  zastosować  posiadaną
wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych (problemowych) sytuacjach, 

- rozwiązuje krzyżówki,
- wypowiada się poprawnym językiem matematycznym,
- jest bardzo aktywny na lekcjach.

Stopień  dobry  otrzymuje uczeń, który:
- nie  opanował  w  pełni  wiadomości  i  umiejętności  określonych  programem  nauczania

matematyki w klasie IV z zakresu wymagań ponadpodstawowych,
- poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne 

lub praktyczne, z niewielką pomocą nauczyciela rozwiązuje zadania problemowe,
- na lekcjach jest aktywny, wypowiada wnioski.

Stopień  dostateczny  otrzymuje uczeń, który:
- opanował wiadomości i umiejętności z poziomu podstawowego,
-  rozwiązuje z niewielką pomocą nauczyciela typowe zadania teoretyczne lub praktyczne 

o średnim stopniu trudności,
- na lekcjach jest mało aktywny.

Stopień  dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
- opanował  wiadomości  i  umiejętności  dotyczące  łatwych  zagadnień  poszczególnych

działów z zakresu wymagań koniecznych, 
- rozwiązuje z bardzo dużą pomocą nauczyciela zadania praktyczne, typowe o niewielkim

stopniu trudności.



Stopień  niedostateczny  otrzymuje uczeń, który:
- nie opanował najprostszych wiadomości i umiejętności dotyczących łatwych zagadnień

poszczególnych działów z zakresu wymagań koniecznych,
- z bardzo dużą  pomocą  nauczyciela nie potrafi rozwiązać zadania o niewielkim stopniu

trudności.

Klasa V

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
- posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania matematyki

w klasie V, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, 
- biegle  posługuje  się  zdobytymi  wiadomościami  w  rozwiązywaniu  problemów

teoretycznych oraz praktycznych z programu nauczania matematyki V klasy, proponuje
rozwiązania  nietypowe,  rozwiązuje  dodatkowe  zadania  wykraczające  poza  program
nauczania tej klasy, 

- samodzielnie wypowiada wnioski poprawnym językiem matematycznym,
- rozwiązuje zadania „problemy” oraz zadania oznaczone (*) czyli zadania trudne 

i nietypowe, 
- rozwiązuje łamigłówki liczbowe i rysunkowe, 
- podejmuje próby układania ciekawych krzyżówek, 
- osiąga wyróżniające miejsca w konkursach matematycznych np. w konkursie „Kangur”,
- pogłębia  swoje  wiadomości  wykorzystując  słowniki,  encyklopedie,  ciekawe  książki

matematyczne i inne źródła informacji.

Stopień  bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
- opanował  pełny  zakres  wiedzy  i  umiejętności  określony  programem  nauczania

matematyki w klasie V z zakresu wymagań ponadpodstawowych,
- sprawnie  posługuje  się  zdobytymi  wiadomościami,  rozwiązuje  samodzielnie  problemy

teoretyczne  i  praktyczne  ujęte  programem  nauczania,  potrafi  zastosować  posiadaną
wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych (problemowych) sytuacjach, 

- rozwiązuje krzyżówki,
- wypowiada się poprawnym językiem matematycznym,
- jest bardzo aktywny na lekcjach.

Stopień  dobry  otrzymuje uczeń, który:
- nie  opanował  w  pełni  wiadomości  i  umiejętności  określonych  programem  nauczania

matematyki w klasie V z zakresu wymagań ponadpodstawowych,
- poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub

praktyczne, z niewielką pomocą nauczyciela rozwiązuje zadania problemowe,
- na lekcjach jest aktywny, wypowiada wnioski.

Stopień  dostateczny  otrzymuje uczeń, który:
- opanował wiadomości i umiejętności z poziomu podstawowego,
-  rozwiązuje z niewielką pomocą nauczyciela typowe zadania teoretyczne lub praktyczne 

o średnim stopniu trudności,
- na lekcjach jest mało aktywny.



Stopień  dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
- opanował  wiadomości  i  umiejętności  dotyczące  łatwych  zagadnień  poszczególnych

działów z zakresu wymagań koniecznych, 
- rozwiązuje z bardzo dużą pomocą nauczyciela zadania praktyczne, typowe o niewielkim

stopniu trudności.

Stopień  niedostateczny  otrzymuje uczeń, który:
- nie opanował najprostszych wiadomości i umiejętności dotyczących łatwych zagadnień

poszczególnych działów z zakresu wymagań koniecznych,
- z bardzo dużą  pomocą  nauczyciela nie potrafi rozwiązać zadania o niewielkim stopniu

trudności.

Klasa VI

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
- posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania matematyki

w klasie VI, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, 
- biegle  posługuje  się  zdobytymi  wiadomościami  w  rozwiązywaniu  problemów

teoretycznych oraz praktycznych z programu nauczania matematyki VI klasy, proponuje
rozwiązania  nietypowe,  rozwiązuje  dodatkowe  zadania  wykraczające  poza  program
nauczania tej klasy, 

- samodzielnie wypowiada wnioski poprawnym językiem matematycznym,
- rozwiązuje zadania „problemy” oraz zadania oznaczone (*) czyli zadania trudne 

i nietypowe, 
- rozwiązuje łamigłówki liczbowe i rysunkowe, 
- podejmuje próby układania ciekawych krzyżówek, 
- osiąga wyróżniające miejsca w konkursach matematycznych np. w konkursie „Kangur”,
- pogłębia  swoje  wiadomości  wykorzystując  słowniki,  encyklopedie,  ciekawe  książki

matematyczne i inne źródła informacji.

Stopień  bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
- opanował  pełny  zakres  wiedzy  i  umiejętności  określony  programem  nauczania

matematyki w klasie VI z zakresu wymagań ponadpodstawowych,
- sprawnie  posługuje  się  zdobytymi  wiadomościami,  rozwiązuje  samodzielnie  problemy

teoretyczne  i  praktyczne  ujęte  programem  nauczania,  potrafi  zastosować  posiadaną
wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych (problemowych) sytuacjach, 

- rozwiązuje krzyżówki,
- wypowiada się poprawnym językiem matematycznym,
- jest bardzo aktywny na lekcjach.

Stopień  dobry  otrzymuje uczeń, który:
- nie  opanował  w  pełni  wiadomości  i  umiejętności  określonych  programem  nauczania

matematyki w klasie VI z zakresu wymagań ponadpodstawowych,
- poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub

praktyczne, z niewielką pomocą nauczyciela rozwiązuje zadania problemowe,
- na lekcjach jest aktywny, wypowiada wnioski.



Stopień  dostateczny  otrzymuje uczeń, który:
- opanował wiadomości i umiejętności z poziomu podstawowego,
-  rozwiązuje z niewielką pomocą nauczyciela typowe zadania teoretyczne lub praktyczne 

o średnim stopniu trudności,
- na lekcjach jest mało aktywny.

Stopień  dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
- opanował  wiadomości  i  umiejętności  dotyczące  łatwych  zagadnień  poszczególnych

działów z zakresu wymagań koniecznych, 
- rozwiązuje z bardzo dużą pomocą nauczyciela zadania praktyczne, typowe o niewielkim

stopniu trudności.

Stopień  niedostateczny  otrzymuje uczeń, który:
- nie opanował najprostszych wiadomości i umiejętności dotyczących łatwych zagadnień

poszczególnych działów z zakresu wymagań koniecznych,
- z bardzo dużą  pomocą  nauczyciela nie potrafi rozwiązać zadania o niewielkim stopniu

trudności.



III. KRYTERIA OCENIANIA UCZNIA NA LEKCJACH MATEMATYKI.
 

Kl. IV
wymagania konieczne
Uczeń:
    - nazywa liczby w dodawaniu, odejmowaniu, mnożeniu, dzieleniu,
    - dodaje, odejmuje, mnoży, dzieli liczby naturalne w rachunku pamięciowym w zakresie 100,
    - rozpoznaje prawa działań przemienności i łączności dodawania i mnożenia,
    - wykonuje działania bez użycia nawiasów we właściwej kolejności,
    - oblicza wartości prostych wyrażeń arytmetycznych,
    - wymienia jednostki miary długości,
    - rysuje odcinek o danej długości,
    - wskazuje na rysunku wierzchołki i boki łamanej,
    - rozpoznaje kąt ostry prosty i rozwarty,
    - nazywa jednostkę miary kąta,
    - rozpoznaje proste równoległe i prostopadłe,
    - wymienia cyfry,
    - porównuje dwie liczby,
    - umie odjąć i dodać liczby sposobem pisemnym w zakresie 1000,
    - wykonuje mnożenie i dzielenie sposobem pisemnym przez liczby jednocyfrowe,
    - wskazuje prostokąty, kwadraty, okręgi i koła wśród zbioru różnych figur,
    - wskazuje wierzchołki, boki, przekątne,
    - umie wskazać środek promień, średnicę okręgu (koła),
    - umie obliczyć obwód i pole prostokąta i kwadratu,
    - podaje dzielniki, wielokrotności liczb,
    - umie przeczytać ułamki zwykłe, wskazuje licznik i mianownik,
    - dodaje i odejmuje ułamki o jednakowych mianownikach, mnoży ułamki przez liczbę 
       naturalną,
    - rozpoznaje figury pomniejszone i powiększone,
    - odczytuje z planu miasta najprostszą informację,
    - podaje przykłady ułamków dziesiętnych, zapisuje i czyta proste ułamki dziesiętne,
    - umie dodawać i odejmować ułamki dziesiętne na przykładach,
    - wskazuje wśród różnych modeli brył sześcian i prostopadłościan,
    - projektuje siatkę prostopadłościanu i sześcianu,

wymagania podstawowe
Uczeń spełnia wymagania konieczne oraz:
    - potrafi zapisać sumę, różnicę, iloczyn, iloraz dwóch liczb naturalnych,
    - rozpoznaje prawa rozdzielności mnożenia(dzielenia) względem dodawania i odejmowania,
    - oblicza brakujące liczby,
    - rozwiązuje proste zadania tekstowe,
    - rozpoznaje prostą, półprostą i odcinek,
    - rysuje linie łamane otwarte i zamknięte,
    - zapisuje symbolicznie kąt prosty,
    - sprawnie mierzy kąty za pomocą kątomierza,
    - rysuje z użyciem kątomierza kąt o ustalonej mierze,
    - potrafi wyjaśnić znaczenie terminów: system dziesiątkowy i pozycyjny,
    - potrafi zapisać liczby o danych cyfrach we wskazanych rzędach,
    - stosuje znaki rzymskie i umie zapisać liczby do 100,
    - rozwiązuje zadania z treścią z zastosowaniem obliczeń pisemnych,



    - rozpoznaje prostokąt i kwadrat, wskazuje boki równoległe i prostopadłe,
    - umie obliczać obwód kwadratu i prostokąta przy danych długościach boków,
    - umie obliczyć pole figury danej na kratownicy,
    - wskazuje wspólny dzielnik i wspólną wielokrotność dwóch liczb,
    - skraca i rozszerza ułamki o małych mianownikach,
    - zna ułamki właściwe i niewłaściwe, potrafi wyłączyć całość,
    - dodaje i odejmuje ułamki różnych mianownikach sprowadzając je do wspólnego mianownika
    - mnoży proste ułamki przez liczbę naturalną,
    - podaje różne skale,
    - potrafi narysować odcinek w skali,
    - zapisuje i odczytuje ułamki dziesiętne z ograniczeniem do części dziesiętnych i setnych,
    - dodaje i odejmuje ułamki dziesiętne,
    - mnoży i dzieli ułamki dziesiętne przez 10, 100, 1000..
    - własnymi słowami opisuje sześcian i prostopadłościan,
    - skleja model prostopadłościanu z zaprojektowanej siatki,
    - oblicza pole prostopadłościanu i sześcianu,

wymagania rozszerzające
Uczeń spełnia wymagania na stopień podstawowy oraz:
    - potrafi przedstawić na osi liczbowej liczby naturalne,
    - sprawnie wykonuje działania na liczbach naturalnych,
    - oblicza potęgi o wykładniku naturalnym,
    - zapisuje rozwiązanie zadania w jednym zapisie,
    - symbolicznie oznacza punkt, prostą, odcinek, łamaną, kąt,
    - kreśli odcinki równoległe i prostopadłe przy pomocy linijki i ekierki,
    - stosuje znaki rzymskie i umie zapisać liczby do 1000,
    - sprawnie wykonuje obliczenia wymagające rachunku pisemnego,
    - umie zapisać treść zadania za pomocą wyrażenia arytmetycznego,
    - potrafi narysować okrąg o danej długości średnicy,
    - potrafi wymierzyć figurę daną jednostką pola,
    - stosuje cechy podzielności przez3, 4, 9,
    - potrafi NWD i NWW dwóch liczb naturalnych,
    - umie rozłożyć liczbę na czynniki pierwsze,
    - zaznacza ułamek zwykły na osi liczbowej,
    - skraca i rozszerza ułamki,
    - dodaje, odejmuje, mnoży ułamki zwykłe,
    - oblicza ułamek danej liczby,
    - kreśli prostokąt, kwadrat, koło w skali,
    - przedstawia dane na diagramie obrazkowym,
    - przedstawia wyrażenia dwumianowe w postaci ułamków dziesiętnych,
    - dodaje, odejmuje ułamki dziesiętne sposobem pisemnym,
    - kreśli siatki prostopadłościanu i sześcianu w skali,
    - wyjaśnia pojęcie miary objętości jako liczby sześcianów jednostkowych,

wymagania dopełniające
Uczeń spełnia wymagania rozszerzające, ponadto:
    - oblicza wartości liczbowe trudniejszych wyrażeń arytmetycznych stosując rachunek     
      pamięciowy i pisemny,
    - szacuje wyniki działania,
    - rozwiązuje zadania problemowe,
    - podaje inne jednostki miary długości,



    - rysuje prostą równoległą (prostopadłą) do danej prostej,
    - szacuje miarę kąta przedstawionego na rysunku,
    - potrafi zapisać liczby w postaci  jej rozwinięcia wg. potęgi o podstawie 10,
    - potrafi zapisać rozwiązanie zadania w postaci jednego zapisu,
    - umie obliczyć długość boku kwadratu mając dany jego obwód,
    - podejmuje próby uogólnień przy obliczaniu pola prostokąta i kwadratu zapisując pola za  
      pomocą wzorów literowych,
    - potrafi uzupełnić w liczbie brakujące w rzędach cyfry tak, aby otrzymana liczba była   
      podzielna przez: 2, 3, 4, 5, 9, 10, 25, 100,
    - stosuje cechy podzielności w zadaniach problemowych,
     - wykonuje działania łączne na ułamkach zwykłych,
    - wykrywa błędy w obliczeniach,
    - odczytuje z planu miasta pełną możliwą informację,
    - potrafi zastosować wiedzę matematyczną w przyrodzie,
    - zamienia jednostki miary objętości i pojemności,
    - określa czy dana figura może być siatką sześcianu, prostopadłościanu,
    - rozwiązuje zadania tekstowe na obliczanie objętości,

Kl. V

wymagania konieczne
Uczeń:
    - dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli liczby naturalne w zakresie 100- pamięciowo; powyżej
100- pisemnie,
    - za pomocą nauczyciela zamienia ułamki niewłaściwe na liczby mieszane,
    - skraca ułamki zwykłe,
    - dodaje i odejmuje ułamki zwykłe o jednakowych mianownikach,
    - mnoży i dzieli ułamki zwykłe przez liczbę naturalną,
    - dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli ułamki dziesiętne,
    - oblicza NWD i NWW liczb naturalnych,
    - rysuje odcinki w skali,
    - rysuje plan pokoju, klasy,
    - rozpoznaje podstawowe figury geometryczne, oblicza ich obwody i pola,
    - projektuje siatki prostopadłościanów o podstawie kwadratu i prostokąta,
 

wymagania podstawowe
Uczeń spełnia wymagania konieczne oraz:
    - potrafi zapisać sumę, różnicę, iloczyn, iloraz dwóch liczb naturalnych,
    - rozpoznaje prawa rozdzielności mnożenia(dzielenia) względem dodawania i odejmowania,
    - oblicza brakujące liczby,
    - rozwiązuje proste zadania tekstowe,
    - rozpoznaje prostą, półprostą i odcinek,
    - rysuje linie łamane otwarte i zamknięte,
    - zapisuje symbolicznie kąt prosty,
    - sprawnie mierzy kąty za pomocą kątomierza,



    - rysuje z użyciem kątomierza kąt o ustalonej mierze,
    - potrafi wyjaśnić znaczenie terminów: system dziesiątkowy i pozycyjny,
    - potrafi zapisać liczby o danych cyfrach we wskazanych rzędach,
    - stosuje znaki rzymskie i umie zapisać liczby do 100,
    - rozwiązuje zadania z treścią z zastosowaniem obliczeń pisemnych,
    - rozpoznaje prostokąt i kwadrat, wskazuje boki równoległe i prostopadłe,
    - umie obliczać obwód kwadratu i prostokąta przy danych długościach boków,
    - umie obliczyć pole figury danej na kratownicy,
    - wskazuje wspólny dzielnik i wspólną wielokrotność dwóch liczb,
    - skraca i rozszerza ułamki o małych mianownikach,
    - zna ułamki właściwe i niewłaściwe, potrafi wyłączyć całość,
    - dodaje i odejmuje ułamki różnych mianownikach sprowadzając je do wspólnego mianownika
    - mnoży proste ułamki przez liczbę naturalną,
    - podaje różne skale,
    - potrafi narysować odcinek w skali,
    - zapisuje i odczytuje ułamki dziesiętne z ograniczeniem do części dziesiętnych i setnych,
    - dodaje i odejmuje ułamki dziesiętne,
    - mnoży i dzieli ułamki dziesiętne przez 10, 100, 1000..
    - własnymi słowami opisuje sześcian i prostopadłościan,
    - skleja model prostopadłościanu z zaprojektowanej siatki,
    - oblicza pole prostopadłościanu i sześcianu,

wymagania rozszerzające
Uczeń spełnia wymagania na stopień podstawowy ponadto:
    - pamięciowo i pisemnie dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli liczby naturalne,
    - zna prawa działań i potrafi je zastosować,
    - zna pojęcie liczby,
    - zna cechy podzielności liczb naturalnych i potrafi je zastosować,
    - potrafi rozłożyć liczbę na czynniki pierwsze, obliczyć NWD i NWW liczb naturalnych,
    - zamienia liczby mieszane na ułamki niewłaściwe i odwrotnie,
    - rozszerza i skraca ułamki zwykłe i dziesiętne,
    - dodaje i odejmuje ułamki o jednakowych i różnych mianownikach,
    - mnoży i dzieli ułamki zwykłe,
    - oblicza liczbę według danego jej ułamka,
    - dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli ułamki dziesiętne,
    - przedstawia ułamki w postaci procentów i odwrotnie,
    - zna podstawowe figury geometryczne, oblicza ich pola i obwody,
    - pisze i czyta wyrażenia algebraiczne z użyciem kilku nazw,
    - oblicza wartość liczbową takiego wyrażenia dla dowolnych wartości zmiennych,

- rozwiązuje zadania tekstowe dotyczące porównywania różnicowego i ilorazowego 
z zastosowaniem obliczeń pisemnych,

    - sprawnie odczytuje diagramy,
    - oblicza rzeczywistą odległość,
    -  oblicza  pole  powierzchni  i  objętość  prostopadłościanu  i  sześcianu  przy  wymiarach
wyrażonych jednakowymi jednostkami pola i objętości,

wymagania dopełniające
Uczeń spełnia wymagania rozszerzające, ponadto:
    - bezbłędnie pamięciowo i pisemnie dodaje, odejmuje, mnoży, dzieli liczby naturalne,
    - zna prawa działań i potrafi je zastosować w rozwiązywaniu zadań tekstowych,



    - zna pojęcie potęgi i potrafi obliczać potęgi liczb naturalnych,
    - zna cechy podzielności liczb i potrafi je zastosować,
    - wyznacza jednostkę na osi gdy zaznaczone są dwie niekolejne liczby naturalne,
    - wstawia nawiasy w wyrażeniach arytmetycznych tak aby uzyskać prawdziwą równość,
    - szacuje wyniki działania,
    - zaokrągla liczby z podaną dokładnością,
    -  rozwiązuje zadania z treścią wykorzystując wiadomości  dotyczące obwodów i pól figur
płaskich,
    - wykonuje działania łączne na ułamkach zwykłych,
    -  przedstawia  ułamki  zwykłe  i  liczby mieszane na osi  liczbowej  samodzielnie dobierając
jednostkę,
    - przedstawia dane na diagramach ,
    - oblicza średnią arytmetyczną liczb,
    - porządkuje ułamki dziesiętne rosnąco i malejąco,
    - stosuje kolejność działań na ułamkach dziesiętnych,
    - określa czy dana figura może być siatką prostopadłościanu i sześcianu,
    - kreśli w rzucie równoległym prostopadłościany i sześciany,
    - oblicza pola powierzchni prostopadłościanów i sześcianów,

Kl. VI
wymagania konieczne
Uczeń:
    - dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli liczby naturalne w zakresie 100- pamięciowo; powyżej
100- pisemnie,
    - za pomocą nauczyciela zamienia ułamki niewłaściwe na liczby mieszane,
    - skraca ułamki zwykłe,
    - dodaje i odejmuje ułamki zwykłe o jednakowych mianownikach,
    - mnoży i dzieli ułamki zwykłe przez liczbę naturalną,
    - dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli ułamki dziesiętne,
    - stosuje algorytmy działań na ułamkach zwykłych i dziesiętnych w zadaniach 
    - oblicza NWD i NWW liczb naturalnych,
    - rysuje odcinki w skali,
    - rysuje plan pokoju, klasy,
    - rozpoznaje podstawowe figury geometryczne, oblicza ich obwody i pola,
    - projektuje siatki prostopadłościanów o podstawie kwadratu i prostokąta,
    - oblicza wartość potęg o wykładniku naturalnym,
    - zna pojęcie procentu, umie wyrazić 1, 1/2, 1/4 w procentach,
    -  wie co to jest  liczba ujemna, potrafi  wskazać proste przykłady liczb ujemnych w życiu
codziennym,
    - zaznacza na osi liczbowej liczby całkowite ujemne,
    - pisze i czyta proste wyrażenia algebraiczne z użyciem nazw: suma, różnica, iloczyn, iloraz,
    - rozwiązuje proste równanie,
    - potrafi narysować układ współrzędnych i obrać jednostkę,
    

wymagania podstawowe
Uczeń spełnia wymagania konieczne, ponadto:
    - wyjaśnia sposób pisemnego dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia liczb naturalnych,



    - oblicza wartość wyrażeń arytmetycznych wymagających stosowania rachunku pamięciowego
i pisemnego,
    - porównywać, skracać i rozszerzać ułamki zwykłe,
    -  porównywać, skracać i rozszerzać ułamki dziesiętne zapisane w postaci dziesiętnej,
    - dodać, odjąć, pomnożyć i podzielić dwa ułamki zwykłe,
    - dodać, odjąć, pomnożyć i podzielić dwa ułamki dziesiętne zapisane w postaci dziesiętnej,
    - zamienić ułamek zwykły na dziesiętny i odwrotnie,
    - zamienić liczby na procenty i odwrotnie,
    - obliczać wartości potęg o wykładniku naturalnym,
    - dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić liczby całkowite,
    - pisać i czytać wyrażenia algebraiczne,
    - redukować wyrazy podobne,
    - rozwiązać proste równanie lub nierówność,
    - odczytuje i rysuje diagramy obrazkowe, słupkowe, kołowe,
    - zaznacza punkty w układzie współrzędnych,
    - oblicza obwody i pola powierzchni figur płaskich, których dane wyrażone są w różnych
jednostkach,
    - projektuje siatki prostopadłościanów i sześcianów o raz skleja z nich modele,
    - podaje jednostki miary pojemności i objętości,
    - oblicza objętość prostopadłościanów wyrażonych w jednakowych jednostkach,
    - potrafi narysować ostrosłup w rzucie równoległym,

wymagania rozszerzające
Uczeń spełnia wymagania podstawowe, ponadto:
    - dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli liczby całkowite,
    - dodaje i odejmuje, mnoży i dzieli ułamki zwykłe i dziesiętne stosując zamianę jednych na
drugie,
    - oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych bez nawiasów i z nawiasami, w których występują
działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych,
    - rozwiązuje zadania tekstowe, w których występują ułamki zwykłe i dziesiętne,
    - rozwiązuje równania i nierówności,
    - oblicza procent danej liczby, liczbę z danego jej procentu, ile procent jednej liczby stanowi
druga liczba,
    - pisze i czyta wyrażenia algebraiczne z użyciem kilku nazw,
    - oblicza wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych dla dowolnych wartości zmiennych,
    - kreśli konstrukcyjnie proste figury geometryczne,
    - stosuje symbole prostopadłości i równoległości,
    - dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli kąty,
    - rozwiązuje zadania elementarne z zastosowaniem obliczeń pisemnych,
    - umie obliczać pola figur płaskich mając dane długości boku i obwód,
    - prezentuje dane na diagramach,
    - sprawnie odczytuje diagramy,
    - dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli liczby wymierne,
    - zaznacza punkty w układzie współrzędnych mając podane ich dwie współrzędne, odczytuje
współrzędne punktów z układu współrzędnych,
    - kreśli prostopadłościany i ostrosłupy w rzucie równoległym,
    - rysuje siatki prostopadłościanów i ostrosłupów i skleja z nich modele,
    - oblicza pola powierzchni prostopadłościanów i ich objętości,
    - rozwiązuje problemowe  zadania tekstowe,



wymagania dopełniające
Uczeń spełnia wymagania rozszerzające, ponadto:
    - rozwiązuje zadania tekstowe z procentami,
    - rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem czterech działań na liczbach całkowitych,
    - rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem czterech działań na liczbach wymiernych,
    -  oblicza  wartości  wyrażeń arytmetycznych,  w których  występują  działania  na  ułamkach
zwykłych i dziesiętnych,
    - oblicza potęgi i pierwiastki,
    -  analizuje  i  rozwiązuje  zadania  tekstowe,  w  których  występują  działania  na  ułamkach
zwykłych i dziesiętnych,
   - zapisuje związki między zmiennymi w wyrażeniach algebraicznych,
   - układa równania lub nierówności algebraiczne i potrafi je rozwiązać,
   - sprawdza rozwiązania z treścią zadania,
   - przedstawia liczby wymierne na osi liczbowej,
   - rozumie pojęcie funkcji jako przyporządkowania,
   - potrafi zaznaczyć figury geometryczne w układzie współrzędnych,
   - potrafi określić wzajemne położenie prostych na podstawie liczby punktów wspólnych,
   - rozwiązuje zadania z treścią wykorzystując wiadomości  dotyczące pól figur płaskich,
   - odczytuje z map i planów miast pełne możliwe informacje,
   -  oblicza  objętości  prostopadłościanów i  ostrosłupów przy danych wymiarach  wyrażonych
różnymi jednostkami długości,
   - rozwiązuje zadania tekstowe na obliczanie objętości.
 
       

         



 IV .   SPOSOBY  SPRAWDZANIA  I  OCENIANIA OSIAGNIĘĆ  EDUKACYJNYCH
UCZNIA

 
1.  Prace  pisemne:
 kartkówki  (10  – 15 minutowe sprawdziany) z aktualnie omawianego materiału nauczania

lub z pracy domowej,
 prace  klasowe  (  45  minutowe  )  z  opracowanego  działu  ,zapowiadane  z  tygodniowym

wyprzedzeniem,
 sprawdziany  semestralne lub całoroczne,
  testy wielokrotnego wyboru. 

Sprawdziany, prace klasowe, kartkówki, testy:
a) 55%  ilości wszystkich zadań zestawu powinny stanowić zadania z podstawowego poziomu

wymagań   a   45%   z  ponadpodstawowego  poziomu  wymagań  (25  %  to  wymagania
rozszerzające i 20 % to wymagania  uzupełniające),

b) otrzymana ocena zależy od ilości otrzymanych punktów wg zależności –maksymalna ilość
punktów  = 100%

               
              0          -      30%      -  niedostateczny  
             31 %     -      50%      -  dopuszczający 

                                 51 %     -      74%      -  dostateczny
                                 75 %     -      90%      -  dobry
                                 91%      -     100%     -  bardzo dobry
Stopień celujący otrzymuje uczeń, który uzyska co najmniej 95%  z zadań obowiązkowych oraz
poprawnie rozwiąże zadanie dodatkowe o podwyższonym stopniu trudności. 

2. Odpowiedzi ustne:  
Ocenę niedostateczną : otrzymuje uczeń, który nie posiada najbardziej elementarnych
wiadomości i umiejętności z danego zagadnienia, nawet przy pomocy nauczyciela nie
rozwiązuje najprostszych zadań.

Ocenę dopuszczającą :  otrzymuje uczeń, który rozumie pytanie, ale nie udziela odpowiedzi
pełnym zdaniem, operuje tylko wiadomościami i umiejętnościami na poziomie koniecznym,
potrzebna jest duża pomoc nauczyciela i zachęcanie do mówienia, przekazuje wiadomości 
w sposób chaotyczny.

Ocenę dostateczną  : otrzymuje uczeń, który rozumie pytanie, ale nie potrafi omówić
zagadnienia bez dodatkowych pytań nauczyciela, samodzielnie rozwiązuje zadania
(ćwiczenia ) z poziomu podstawowego, a z pomocą nauczyciela typowe zadania (ćwiczenia)
teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności, posługuje się ubogim językiem przedmiotu.

Ocenę dobrą : otrzymuje uczeń, który rozumie pytanie, udziela poprawnej , ale nie
wyczerpującej odpowiedzi, samodzielnie rozwiązuje typowe zadania (ćwiczenia)  dla danej klasy,
stara się wypowiadać językiem przedmiotu.

Ocenę bardzo dobrą: otrzymuje uczeń , który wypowiada się poprawnym językiem przedmiotu ,
sprawnie operuje zdobytymi wiadomościami, udziela płynnej, wyczerpującej
odpowiedzi  wzbogaconej dodatkowymi wiadomościami i przykładami.

3. Prace domowe:
a) sprawdzane są w następujący sposób:
      - wybiórczo na ocenę podczas lekcji, 



      - poprzez głośne odczytywanie przez ucznia, 
- wspólnie z całą klasą.

Prace domowe nie zawsze są oceniane.
        
 b) oceniane są w następujący sposób:
bdb  - praca domowa w całości wykonana poprawnie,
db    - zadania wykonano  z  niewielkimi usterkami,
dst    - wykonano poprawnie połowę zadań z pracy domowej,
dop   - wykonano mniej  niż połowę zadań poprawnie, ale praca wykonana jest samodzielnie 
           i w całości,
ndst – praca domowa jest wykonana niepoprawnie.

1.
4. Inne formy aktywności ucznia.

       -  aktywność na lekcji, udział w lekcji,
       -  postawa na lekcji, praca w grupie,
        - prace dodatkowe, problemy, krzyżówki,
        - systematyczne rozwiązywanie zadań domowych,
 Inne formy aktywności ucznia oceniane będą na lekcji oceną stopniową.   

5. Zeszyt przedmiotowy:
Ocenę bardzo dobrą: otrzymuje uczeń, który stosuje nagłówki, to znaczy numery i daty,
wpisuje temat lekcji, plan przebiegu zajęć, wnioski, notatki, ćwiczenia, zadania wykonywane
w klasie i prace domowe: notatki są uporządkowane, najistotniejsze treści są wyodrębnione
(kolorem, podkreśleniem, ramką, wielkimi literami bądź znakiem zamieszczonym  na
marginesie), pismo jest wyraźne, staranne, czytelne, brak błędów ortograficznych, zeszyt
jest odzwierciedleniem nauczania bądź uczenia się.

Ocenę  dobrą otrzymuje  uczeń  za  zeszyt  który:  jest  rejestrem  wiadomości  zdobywanych  na
kolejnych lekcjach,  prowadzony jest systematycznie, ale graficzny zapis poszczególnych lekcji
budzi nieliczne  zastrzeżenia (niesystematycznie  wyodrębniane są najistotniejsze treści), pismo
jest mało staranne, dostrzegalne są nieliczne błędy w notatkach  z lekcji.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń , który: prowadzi zeszyt systematycznie ale nie
zaznacza ważnych treści, pisze niestaranne, zauważalne są nieliczne błędy w notatkach
bądź przy przepisywaniu z tablicy i z podręcznika.

Ocenę dopuszczającą:  otrzymuje uczeń, który: prowadzi zeszyt niesystematycznie 
(są zapisy treści tematu, ale często brak notatek bądź zadań),  nie przestrzega
marginesów (pisze poza nimi), popełnia liczne błędy ortograficzne przy przepisywaniu
z tablicy, brak jest dat i numerów lekcji, zeszyt nie odzwierciedla  tego, co dzieje się na lekcji.

6. Ocena semestralna i końcoworoczna nie jest średnią arytmetyczną ocen 
cząstkowych. Waga ocen jest zróżnicowana. Największą wartość mają: 

1. prace pisemne,
2. rozwiązywanie problemów,
3. wnioskowanie, uzasadnianie, uogólnianie,
4. aktywność.

        



     V.    INFORMACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

1. Prace klasowe  (sprawdziany wiadomości i umiejętności ) pisane będą z opracowanego  
działu, semestralne lub całoroczne. Będą  zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem
i określony zostanie zakres  programowy.

2. Prace klasowe (sprawdziany wiadomości i umiejętności) są obowiązkowe. 
            Jeżeli z przyczyn usprawiedliwionych uczeń nie pisał pracy z całą klasą,  powinien
           to uczynić w terminie dwutygodniowym od rozdania prac.  

3. Poprawa prac pisemnych jest dobrowolna i odbywa się poza lekcjami matematyki
            w ciągu dwóch tygodni od rozdania prac. Uczeń pisze ją tylko raz. 

4. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną z pracy klasowej, powinien zaliczyć tę partię
materiału na ocenę pozytywną w terminie dwóch tygodni od otrzymania pracy.

5. Punktacja za poprawioną pracę jest taka sama jak za pracę pierwszą.
6. Prace klasowe, sprawdziany pisemne i kartkówki są  sprawdzane w ciągu 2 tygodni.      
7. Ocena za semestr lub rok szkolny z przedmiotu proponowana jest na 30 dni przed

posiedzeniem Rady Pedagogicznej i podana do wiadomości uczniów oraz rodziców. 
8. Uczeń ma prawo do zmiany proponowanej mu oceny w ciągu tych 30 dni do Rady

            Pedagogicznej.
9. Uczeń ma możliwość poprawy każdej oceny semestralnej z wyjątkiem oceny

            niedostatecznej uzyskanej na koniec roku. Tę ocenę poprawia po wakacjach.

         VI.   FORMY PRZEKAZYWANIA INFORMACJI

1. Ocenę semestralną i roczną ustala nauczyciel przedmiotu i  informuje o niej ucznia oraz
rodziców.

2. O przewidywanej ocenie niedostatecznej z przedmiotu informuj nauczyciel przedmiotu
rodziców ucznia przez wychowawcę klasy na miesiąc przed zakończeniem semestru.

3. Informacji na temat postępów ucznia udziela wychowawca klasy oraz nauczyciele  
przedmiotów podczas zebrania klasowego.

        VII. ZASADY UDOSTĘPNIANIA PRAC PISEMNYCH DO WGLĄDU
UCZNIÓW I RODZICÓW

        1.  Prace pisemne gromadzi i przechowuje nauczyciel przedmiotu.
             Udostępnia je do wglądu uczniom na lekcji poświęconej omówieniu  i poprawie prac

     Rodzice mogą obejrzeć pracę dziecka i wyjaśnić wątpliwości w czasie zebrania          
     rodzicielskiego u nauczyciela przedmiotu.



VIII.  EWALUACJA  PSO

W procesie ewaluacji  PSO biorą udział:
        1 .Uczniowie:
            -wypełnianie ankiet
            -dyskusja na lekcji wychowawczej
        2. Rodzice:
            -zgłaszanie uwag i wniosków do wychowawcy klasy na zebraniach klasowych,
            -dyskusja z nauczycielem
         3. Nauczyciele:
             -podczas rozmów indywidualnych
             -na radach pedagogicznych
        
        Po każdym skończonym roku szkolnym PSO będzie poddawany weryfikacji 
        Z uwzględnieniem postulatów uczniów i rodziców i ponownie oddany do zatwierdzenia 
        dyrektorowi szkoły.
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