
Przedmiotowe zasady oceniania z matematyki w klasie IV 
 

Przedmiotowe zasady oceniania z matematyki są elementem wewnątrzszkolnych 
zasad oceniania SP w Małdytach.  
 
Cele ogólne oceniania: 
 

• rozpoznaniu przez nauczyciela poziomu i postępó w opnowaniu przez ucznia 
wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań z podstawy programowej, 

• poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych z matematyki 
i postępach w tym zakresie, 

• pomoc uczniowi w samodzielnym kształceniu matematycznym, 
• motywowanie ucznia do dalszej pracy, 
• przekazanie rodzicom lub opiekunom prawnym informacji o postępach 

dziecka. 
 
Ocenianiu podlegają: 
 

1. Wiedza i umiejętności matematyczne: 
• stopień zrozumienia pojęć matematycznych, 
• sposób prowadzenia rozumowań, 
• abstrakcyjność myślenia, 
• stosowanie wiedzy w sytuacjach praktycznych. 

 
2. Współpraca w zespole. 

 
3. Styl pracy ucznia: 

• samodzielność pracy (podczas lekcji, odrabiania prac domowych), 
• pomysłowość i inwencja twórcza w rozwiązywaniu zagadnień 

problemowych, stosowanie wiadomości z innych przedmiotów, 
• systematyczność, 
• aktywność podczas lekcji,  
• estetyka wykonania i forma prezentacji wyników swojej pracy. 

 
Narzędzia oceniania: 
 
Praca klasowa, sprawdzian, test, kartkówka, odpowiedź ustna, praca domowa oraz 
prace dodatkowe. 
 
Zasady oceniania: 
 

1. Oceny cząstkowe wyrażane są cyfrowo w skali 1 – 6. Nauczyciel zobowiązany 
jest do wystawienia, co najmniej 6 ocen cząstkowych ( w tym, co najmniej 



dwóch z prac klasowych).  
 

2. Ocena klasyfikacyjna wyrażona jest słownie wg skali: celujący, bardzo dobry, 
dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.  

 
3. W przypadku prac pisemnych obowiązuje skala punktowa przeliczana na 

oceny:  
• 100% - 95% - ocena celująca  
• 94% - 87% - ocena bardzo dobra  
• 86% - 75% - ocena dobra  
• 74% - 50% - ocena dostateczna  
• 49% - 30% - ocena dopuszczająca  
• 29% - 0% - ocena niedostateczna. 

 
4. Klasyfikacji semestralnej i końcowo rocznej dokonuje się na podstawie ocen 

cząstkowych, które nie są równorzędne - najważniejsze są oceny z prac 
klasowych, testów, w drugiej kolejności sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi 
ustne, samodzielne rozwiązywanie zadań. Oceny prac domowych i aktywności, 
sposobu pracy na lekcjach mają charakter wspomagający.  

5. Ocena z matematyki nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 
6. W ocenianiu uczniów z dysfunkcjami nauczyciel jest zobowiązany na 

podstawie pisemnej opinii poradni psychologicznej (do tego upoważnionej) 
dostosować wymagania edukacyjne dla ucznia:  
• udziela pomocy w wykonaniu pracy na lekcji,  
• podczas odpowiedzi zadaje pytania w sposób prosty i zrozumiały dla 

ucznia,  
• umożliwia rozłożenie zaliczenia materiału etapami,  
• umożliwia uczniowi zamianę formy pracy, aby zaliczył dany materiał np. 

zamiast pracy pisemnej odpowiedź ustna i odwrotnie.  
 

7. Nauczyciel informuje uczniów i rodziców o sposobach sprawdzania osiągnięć 
edukacyjnych.   

 
Ocenianie i poprawa prac pisemnych 
 

1. Nauczyciel oddaje sprawdzone prace klasowe w ciągu dwóch tygodni, które 
omawia z uczniami.  

2. Prace klasowe, z których uczeń uzyskał ocenę niedostateczną ma prawo 
poprawić w ciągu dwóch tygodni od ich zwrotu. Do dziennika obok oceny 
uzyskanej poprzednio wpisuje się ocenę poprawioną. Uczeń nieobecny na 
planowanej pracy pisemnej ma obowiązek napisania jej na pierwszej kolejnej 
lekcji (w przypadku nieobecności jednodniowej); w ciągu dwóch tygodni od 
daty powrotu do szkoły w przypadku dłuższej nieobecności (choroba).  

3. W przypadku, gdy uczeń zgłosi chęć uzupełnienia braków z przedmiotu, 



nauczyciel udzieli mu pomocy w terminie ustalonym z uczniem.  
4. Uczeń zobowiązany jest do odrabiania w wyznaczonym terminie prac 

domowych.  
5. Za pracę ( lub jej brak) na lekcjach, odrabianie prac domowych uczeń 

otrzymuje plusy i minusy (za 6 plusów uczeń otrzymuje ocenę celującą i 6 
minusów – ocenę niedostateczną).  

 
Uzasadnienie ocen oraz wgląd do prac pisemnych 
 

1. Nauczyciel ustnie uzasadnia na zajęciach lekcyjnych uczniowi ustalone oceny 
bieżące, śródroczne i końcowe.  

2. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) nauczyciel 
omawia oceny bieżące, śródroczne i końcowe w terminach ustalonych z 
uczniem lub jego rodzicami.  

3. Uzasadnienie oceny bieżącej obejmuje odniesienie się do wcześniej ustalonych 
i znanych uczniowi kryteriów wobec jego pracy, wypowiedzi, aktywności na 
lekcji oraz wskazanie: co uczeń zrobił dobrze, co ma poprawić i w jaki sposób 
ma poprawić niezadowalające go oceny oraz jak ma dalej pracować, czyli 
sformułowanie wskazówek do dalszego rozwoju.  

4. Uzasadnienie oceny śródrocznej, rocznej obejmuje odniesienie się do 
wcześniej ustalonych i znanych uczniowi wymagań na poszczególne oceny 
oraz wskazanie: jakie wymagania podstawy programowej uczeń opanował a 
jakie wymagania musi jeszcze zrealizować.  

5. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel udostępnia prace ucznia. Prace 
uczniów są udostępniane do wglądu w czasie wywiadówek, konsultacji, 
indywidualnych spotkań z rodzicami ucznia.  

6. Uczeń lub rodzic ma prawo do uzyskania uzasadnienia oceny oraz do 
dodatkowych wyjaśnień związanych ze strukturą sprawdzianu, pk, sposobem 
oceniania pracy, a także do otrzymania wskazówek związanych z poprawą 
pracy. 

 
Inne postanowienia 
 

1. Uczeń zobowiązany jest do posiadania podręcznika, ćwiczeń oraz do 
prowadzenia zeszytu przedmiotowego. 

2. Egzaminy poprawkowe, klasyfikacyjne, promocja do klasy wyższej są opisane 
w WZO Szkoły Podstawowej w Małdytach.  

 
Ocena ma dostarczać informacji o stopniu opanowania wymogów programowych, 
specjalnych uzdolnieniach, postępach i trudnościach w nauce. Zasady mogą ulegać 
ewaluacji i weryfikacji.  
 
Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny końcoworocznej z matematyki jest 
zaliczenie semestru pierwszego (tzn. otrzymanie na pierwsze półrocze pozytywnej 
oceny).  



 
Uczeń otrzyma ocenę końcową zgodnie z realizowanym materiałem w klasie 
czwartej. 
 
Na ocenę dopuszczającą uczeń: 

• odejmuje i dodaje liczby w zakresie 100 z przekroczeniem progu dziesiętnego,  
• zna kolejność wykonywania działań, gdy nie występuję nawiasy, 
•  odczytuje współrzędne punktu na osi liczbowej oraz zaznacza liczby na osi, 
• potrafi porównać liczby,  
• stosuje cyfry rzymskie do oznaczania wieków i godzin,  
• stosuje algorytmy działań pisemnych, 
• dodaje i odejmuje pisemni liczby z przekroczeniem kolejnych progów,  
• mnoży i dzieli pisemnie przez liczby jednocyfrowe, 
• wskazuje wielokrotności danej liczby,  
• zna podstawowe figury geometryczne,  
• kreśli proste równoległe i prostopadłe na papierze w kratkę, 
• zna rodzaje kątów, 
• mierzy i rysuje kąty ostre, 
• wyróżnia i kreśli kwadraty i prostokąty, 
• kreśli okrąg o danym promieniu,  
• zna pojęcie ułamka jako części całości, 
• porównuje ułamki zwykłe o równych mianownikach, 
• dodaje i odejmuje ułamki zwykłe o jednakowych mianownikach,  
• zapisuje proste ułamki dziesiętne bez kreski ułamkowej,  
• dodaje i odejmuje pisemnie ułamki dziesiętne,  
• rozumie pojęcie miary pola jako liczby kwadratów jednostkowych, 
• oblicza obwód i pole kwadratu i prostokąta (proste przypadki),  
• zna pojęcie prostopadłościanu.  

 
Na ocenę dostateczną: 
To co na ocenę dopuszczającą oraz:  

• wykonuje dzielenie z resztą,  
• sprawdza poprawność wykonania działania,  
• oblicza czynnik, gdy dany jest drugi czynnik i iloczyn, 
• zapisuje cyframi i słowami liczby w systemie dziesiętnym, 
• stosuje cyfry rzymskie do oznaczenia dat, 
• powiększa i pomniejsza liczbę o daną liczbę naturalną, 
• oblicza liczbę n-razy większą od danej liczby, 
• mnoży pisemnie przez liczby dwucyfrowe,  
• zmierzy długość łamanej,  
• mierzy i kreśli kąty rozwarte,  
• kreśli proste prostopadłe i równoległe na papierze gładkim,  
• porównuje ułamki zwykłe o równych licznikach, 



• odróżnia ułamki właściwe i niewłaściwe, 
• skraca i rozszerza ułamki zwykłe przez daną liczbę, 
• zamienia liczby mieszane na ułamki niewłaściwe, 
• odczytuje współrzędne ułamka zaznaczonego na osi liczbowej oraz zaznacza 

dany ułamek na osi liczbowej, 
• dodaje i odejmuje liczby mieszane o jednakowych mianownikach,  
• odczytuje i zapisuje ułamek dziesiętny,  
• zastosowuje ułamki dziesiętne do zmiany wyrażeń dwumianowych na 

jednomianowe, 
• dodaje i odejmuje dowolne ułamki dziesiętne sposobem pisemnym, 
• budowa figury z kwadratów jednostkowych,  
• oblicza pole i obwód dowolnego prostokąta  
• kreśli siatki prostopadłościanów,  
• zna sposób obliczania pola powierzchni prostopadłościanu 
• skleja modele z zaprojektowanych siatek. 

 
Na ocenę dobrą: 
To co na ocenę dostateczną oraz: 

• rozwiązuje zadania tekstowe wielodziałaniowe dotyczące działań 
pamięciowych oraz pisemnych na liczbach naturalnych, 

• zapisuje i oblicza kwadraty i sześciany liczb, 
• tworzy wyrażenie arytmetyczne na podstawie treści zadania i oblicza jego 

wartość, 
• podaje najmniejszą i największą liczbę w zbiorze, 
• rozwiązuje zadania tekstowe wielodziałaniowe dotyczące działań pisemnych 

na liczbach naturalnych,  
• oblicza wartość wyrażenia z uwzględnieniem nawiasów, kolejności działań, 
• odczytuje liczby zapisane w systemie rzymskim, 
• kreśli poszczególne rodzaje kątów, 
• mierzy kąty wklęsłe,  
• kreśli odcinek, koło i prostokąt w skali, 
• zamienia liczbę mieszaną na ułamek niewłaściwy, 
• wyłącza całości z ułamków, 
• przedstawia liczby mieszane na osi liczbowej, 
• odejmuje ułamek od całości, 
• rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania ułamków zwykłych, 
• porównuje ułamki dziesiętne, 
• rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania ułamków 

dziesiętnych, 
• rozwiązuje zadania tekstowe na porównywanie różnicowe, 
• obliczać bok kwadratu, gdy dane jest jego pole, 
• zamienia jednostki pola, 
• projektuje siatki prostopadłościanów w skali. 



 
Na ocenę bardzo dobrą: 
To co na ocenę dobrą oraz: 

• oblicza wartość wielodziałaniowego wyrażenia arytmetycznego, 
• dostrzega zasady zapisu ciągu liczb, 
• wstawia nawiasy, aby otrzymać żądane wyniki,  
• porównuje liczby zapisane w systemie rzymskim, 
• rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem działań łącznych, 
• określa wzajemne położenie prostych i odcinków, 
• oblicz skalę,  
• oblicza długość boku prostokąta przy danym obwodzie i długości drugiego 

boku, 
• opisuje części figury za pomocą ułamka, 
• rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania 

ułamków zwykłych, 
• rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania, odejmowania, 

ułamków dziesiętnych, 
• oblicza pole figury złożonej z kilku prostokątów, 
• oblicza sumę krawędzi sześcianu i prostopadłościanu. 

 
Na ocenę celującą: 
To co na oceneę bardzo dobrą oraz: 

• rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe wielodziałowe, 
• zapisuje liczbę najmniejszą i największą za pomocą cyfr rzymskich, 
• rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem działań łącznych, 
• zamienia jednostki długości, powierzchni, masy, 
• rozwiązuje zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności,  
• rozwiązuje zadania z zastosowaniem porównania dopełnień ułamków 

zwykłych do całości, 
• znajduje ułamki zwykłe o jednakowych mianownikach, aby otrzymać żądaną 

sumę, 
• znajduje liczbę wymierną dodatnią leżącą między dwiema danymi na osi 

liczbowej, 
• rozwiązuje zadania związane ze skalą i polami. 

 
 

Irena Klisz 
 
 
 


