
 

Przedmiotowe Zasady Oceniania 
Matematyka klasa 4 

Zgodne z Ocenianiem Wewnątrzszkolnym zawartym w Statucie Szkoły 
 

1.Obowiązki ucznia wynikają ze Statutu Szkoły, w szczególności: 

− Opanowanie zrealizowanego materiału na lekcjach i pisania prac sprawdzających. 

− Uważny i aktywny udział w zajęciach. 

− Odrabianie prac domowych (pisemnych i ustnych). 

− Zgłaszanie braku pracy domowej - zarówno pisemnej jak i nieprzygotowania z ustnej 
pracy domowej. Jeżeli uczeń nie zastosuje się do przyjętej zasady, wówczas 
otrzymuje ocenę niedostateczną (1). Uczeń ma obowiązek dostarczyć uzupełnioną 
pracę domową na następną lekcję. 

− Przynoszenie na lekcje zeszytu, podręcznika, zeszytu ćwiczeń i innych pomocy 
wskazanych przez nauczyciela np. przyborów geometrycznych. 

− Podpisanie zeszytu na okładce, notatki w zeszycie powinny zawierać datę, temat, 
treść i pracę domową. 

 
2. Prawa ucznia na matematyce:  

− Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji trzy razy w ciągu semestru  
Po wykorzystaniu limitu za każde nieprzygotowanie uczeń otrzymuje ocenę 
niedostateczną. 

− Uczeń ma prawo uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych z matematyki. 
 
3.Formy zdobywania ocen na lekcji (w skali ocen 1-6) 

− Prace klasowe, testy (jednostka lekcyjna) - zapowiadane z co najmniej tygodniowym 
wyprzedzeniem i wpisywane do dziennika elektronicznego Librus. Najwyższą oceną z 
pracy klasowej jest ocena celująca (6). Nauczyciel powinien sprawdzić i ocenić prace 
w ciągu 2 tygodni. 

− Kartkówki, krótkie sprawdziany (10 – 15min). Nie muszą być zapowiadane.  
Najwyższą oceną z kartkówki (krótkiego sprawdzianu) jest ocena bardzo dobra (5). 

− Prace domowe 

− Prace dodatkowe 

− Praca w grupach, praca na lekcji 

− Aktywność 

− Odpowiedź ustna 

− Osiągnięcia w konkursach 

− Prace długoterminowe- projekty 

− Podejmowanie działań dodatkowych – prace indywidualne, zajęcia koła mat. 

− Praca w ćwiczeniach 

 
 
 
 

WYMAGANIA PROGRAMOWE (KRYTERIA OCEN) Z MATEMATYKI 
 
Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który w bardzo wysokim stopniu opanował wiedzę i umiejętności 
matematyczne określone programem nauczania. Samodzielnie i biegle posługuje się wiedzą dla celów 
teoretycznych i praktycznych, swobodnie operuje terminologią naukową, samodzielnie i twórczo 
rozwija swoje uzdolnienia matematyczne. Rozwiązuje zadania z zakresu podstawowego i rozszerzonego 
programu nauczania matematyki, proponuje rozwiązania nietypowe. Osiąga sukcesy w 
matematycznych konkursach i olimpiadach wewnątrzszkolnych oraz organizowanych poza szkołą. 
Aktywnie uczestniczy w lekcjach, samodzielnie odrabia zadania domowe. Prace kontrolne i sprawdziany 
pisze na ocenę celującą lub bardzo dobrą. 
 
Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności matematyczne 
określone programem nauczania, swobodnie posługuje się terminologią matematyczną, potrafi 
umiejętnie je wykorzystywać do rozwiązywania zadań i problemów praktycznych i teoretycznych bez 
ingerencji nauczyciela. Jest zawsze przygotowany do lekcji i aktywnie w nich uczestniczy. Prace 
kontrolne i sprawdziany pisze na ocenę bardzo dobrą lub dobrą. 
 
Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który opanował niepełny zakres wiadomości i umiejętności 
matematycznych określonych w programie nauczania, tzn. wyjaśnia problemy po uprzedniej sugestii 
nauczyciela, stosuje wiedzę w sytuacjach praktycznych i teoretycznych inspirowanych przez 
nauczyciela, ujmuje w terminach naukowych podstawowe pojęcia i prawa matematyczne. Zdobyta 
wiedza pozwala mu samodzielnie rozwiązywać typowe zadania praktyczne i teoretyczne. Stara się 
aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i jest do nich przygotowany. Odrabia zadania domowe, a 
prace kontrolne i sprawdziany pisze na ocenę dobrą. 
 
Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który opanował tylko podstawowe treści materiału 
programowego, rozumie podstawowe uogólnienia matematyczne po uprzednich wskazówkach 
nauczyciela, stosuje posiadaną wiedzę w teorii i praktyce przy pomocy nauczyciela, tylko niektóre 
pojęcia i prawa ujmuje w terminach matematycznych. Zdarza się, że do lekcji jest nieprzygotowany, nie 
zawsze bierze w nich aktywny udział, lecz czyni starania, by zaistniałe braki uzupełnić. Potrafi 
samodzielnie rozwiązać zadania łatwe. Nie zawsze samodzielnie rozwiązuje zadania domowe, prace 
kontrolne i sprawdziany pisze na ocenę dostateczną. 
 
Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który fragmentarycznie zna podstawowy materiał 
programowy, ma wiadomości nieusystematyzowane, nie rozumie podstawowych uogólnień, swą 
fragmentaryczną wiedzę stosuje tylko w najprostszych sytuacjach przy dużej pomocy nauczyciela, ma 

trudności w posługiwaniu się właściwą terminologią matematyczną. Rozwiązuje najprostsze zadania, 

sięga po pomoc koleżeńską i nauczycielską w celu zrozumienia tematu. Zadania domowe odrabia w 
grupie lub z pomocą innych. Nie opuszcza lekcji z przyczyn nieusprawiedliwionych. Zeszyt prowadzi 
starannie, a prace kontrolne i sprawdziany pisze na ocenę dopuszczającą. 
 
Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności, określonych 
w podstawie programowej matematyki w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach 
uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy matematycznej. Nie jest w stanie rozwiązać i wykonać zadań 



4. Ocenianie ucznia na lekcjach matematyki: 
W ocenie prac pisemnych obowiązuje system punktowy, zgodny z Ocenianiem 
Wewnątrzszkolnym (OW). Punkty przeliczane są na stopnie wg skali: 

 
Oceny: 
 Niedostateczna (1) 
 Dopuszczająca (2) 
 Dostateczna (3) 
 Dobra (4) 
 Bardzo dobra (5) 
 Celująca (6) 

 
% wg Statutu Szkoły : 
0-34% - niedostateczna 
35-50% - dopuszczająca 
51-74% - dostateczna 
75-89% - dobra 
90 - 99% - bardzo dobra 
100% - celująca 
 

-   Aktywność na lekcjach oceniana jest znakiem plus „+” i minus „-”.  
Przez aktywność na lekcjach rozumiemy częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie 
poprawnych odpowiedzi, rozwiązywanie zadań dodatkowych w czasie zajęć, aktywną 
pracę w grupach.  Za pięć „+” uczeń otrzymuje ocenę (5). Za lekceważącą postawę i pracę 
na lekcji uczeń może otrzymać minus.  Za trzy „- „ uczeń otrzymuje ocenę (1). 
 
-  Ocena semestralna i roczna: 

• Wystawiana jest w oparciu o oceny cząstkowe, liczy się również postawa ucznia, 

jego zaangażowanie i wkład pracy podczas lekcji i w domu.  

• Nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych ucznia. 

• Oceny uzyskane z prac klasowych oraz sprawdzianów semestralnych i rocznych, 

kartkówek są głównymi czynnikami wpływającymi na wystawianą ocenę 

"ogólną" z przedmiotu (uczeń nie może uzyskać oceny pozytywnej bez znacznej 

przewagi ocen pozytywnych z tych prac).  

 Pozostałe oceny (tzn. odpowiedź ustna, praca domowa) oraz "aktywność" i 
"zaangażowanie" podczas zajęć mogą wpływać na ewentualne podwyższenie 
lub obniżenie uczniowi "ogólnej" oceny z przedmiotu. 

 
- Sprawdziany kompetencji, semestralne i roczne oceniane są również procentowo, co 
umożliwia ewaluację stanu wiedzy ucznia. 
 
- Oceniane będą ciekawe rozwiązania zadań dodatkowych o podwyższonym stopniu 
trudności, bardzo dobre wyniki konkursów matematycznych oraz prace dodatkowe. 
 
- Minimalna ilość stopni szkolnych, które uczeń otrzymuje w każdym semestrze i z 
każdego przedmiotu, powinna się kształtować według następującego schematu:  liczba 
godzin danego przedmiotu w tygodniu + 2.  W przypadku stosowania przez nauczyciela 
elementów oceniania kształtującego (OK)  ilość stopni może być niższa. 
 
5. Uzupełnianie braków wynikających z nieobecności i zawodów: 

− W przypadku  dłuższej nieobecności ucznia, spowodowanej chorobą (tydzień i dłużej) 
zaliczenie i uzupełnienie zaległości, prac domowych i prac kontrolnych następuje w 
terminie uzgodnionym z nauczycielem uczącym. 

o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności. Nie czyni starań, by braki w wiadomościach uzupełnić. 
Wykazuje lekceważący stosunek do przedmiotu. Zdarza mu się nie uczestniczyć wybiórczo tylko na 
lekcjach matematyki, mimo że na innych zajęciach jest obecny. Z większości prac kontrolnych otrzymał 
oceny niedostateczne i ich nie poprawił. 
 
W zaprezentowanej propozycji wymagań ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia 
wymagań na ocenę dopuszczającą. Do uzyskania oceny dostatecznej uczeń musi spełniać kryteria 
wymagane na ocenę dopuszczającą i ocenę dostateczną. Podobnie, aby otrzymać ocenę dobrą (bardzo 
dobrą, celującą), należy spełnić wymagania na oceny niższe oraz na ocenę dobrą (bardzo dobrą, 
celującą). Wymagania na ocenę celującą obejmują dodatkowo materiał rozszerzony, objęty programem 
nauczania.  
  
 
Uczeń kończący klasę czwartą powinien: 
 
1) Biegle posługiwać się systemem dziesiątkowym. 
2) Biegle wykonywać w pamięci cztery działania w zbiorze liczb naturalnych w zakresie 1000. 
3) Stosować kolejność wykonywania działań. 
4) Umieć obliczać drugą i trzecią potęgę liczby naturalnej o wykładniku naturalnym. 
5) Odczytywać liczby wielocyfrowe. 
6) Dzielić z resztą. 
7) Zapisywać liczby w systemie rzymskim. 
8) Pisemnie wykonywać cztery działania w zbiorze liczb naturalnych. 
9) Rozwiązywać nieskomplikowane zadania tekstowe (w tym zadania dotyczące porównywania 

różnicowego i ilorazowego). 
10) Porównywać ułamki zwykłe i dziesiętne. 
11) Dodawać i odejmować ułamki zwykłe o jednakowych mianownikach. 
12) Dodawać i odejmować pisemnie ułamki dziesiętne. 
13) Obliczać wartości wielodziałaniowych wyrażeń arytmetycznych. 
14) Zamieniać jednostki (np. kilometry na metry, metry na centymetry, kilogramy na gramy) 
15) Stosować obliczenia związane z liczbą dni w tygodniu, w miesiącu i w roku. 
16) Zapisywać wyrażenia dwumianowane w postaci ułamków dziesiętnych. 
17) Rozumieć i używać pojęć związanych z arytmetyką: suma, różnica, iloczyn, iloraz, kwadrat i sześcian 

liczby, cyfra, oś liczbowa, ułamek zwykły, ułamek właściwy, ułamek niewłaściwy, liczba mieszana, 
ułamek dziesiętny. 

18) Rozumieć i używać pojęć związanych z geometrią: punkt, prosta, półprosta, odcinek, kąt, kąt prosty, 
kąt ostry, kąt rozwarty, prostokąt, kwadrat, koło, okrąg, promień, średnica, cięciwa, centymetr 
kwadratowy, metr kwadratowy, hektar, ar, prostopadłościan, sześcian, wierzchołek, krawędź i 
ściana prostopadłościanu, siatka prostopadłościanu. 

19) Rozpoznawać i rysować proste równoległe i prostopadłe, koła, okręgi, prostokąty, kwadraty. 
20) Rozpoznawać i rysować kąty ostre, proste, rozwarte, pełne, zerowe, półpełne. 
21) Mierzyć odcinki  i obliczyć długość łamanej. 
22) Obliczać obwód i pole prostokąta. 
23) Posługiwać się podstawowymi jednostkami długości, masy i pola. 
24) Rozpoznawać skalę zwiększającą i zmniejszającą. 



− W przypadku jednodniowej nieobecności ucznia zaległości muszą być uzupełnione na 
następny dzień. 

− W przypadku nieobecności ucznia spowodowanej zawodami sportowymi uczeń ma  
2 dni na nadrobienie zaległości. 

 
6. Poprawa ocen: 

− Uczeń ma zawsze możliwość poprawy oceny niedostatecznej ze sprawdzianu, testu 
lub pracy klasowej (dotyczącego zrealizowanego działu) po uprzednim ustaleniu 
terminu z nauczycielem, nie dłuższym niż 2 tygodnie od podania informacji o 
ocenach .  

− Sprawdzian na wstępie, semestralny, końcoworoczny, próbny nie podlegają 
poprawie. 

− Kartkówki (obejmujące co najwyżej 3 ostatnio zrealizowane tematy) nie podlegają 
poprawie i nie muszą być zapowiadane 

− Uczeń, który na półrocze uzyskał ocenę niedostateczną, powinien ją poprawić w 
terminie uzgodnionym z nauczycielem uczącym.  

− W ocenianiu semestralnym i końcoworocznym, egzaminach poprawkowych z 
matematyki, trybach odwołań od oceny mają zastosowanie przepisy Statutu naszej 
szkoły. 

 
7. Zasady zawiadamiania uczniów i ich rodziców o ocenach z matematyki: 
- Uczniowie i ich rodzice o ocenach "cząstkowych" są informowani na bieżąco (poprzez 
wpis do zeszytu przedmiotowego, dziennika elektronicznego, ustnie) 
- Prace kontrolne udostępniane są rodzicom (opiekunom) do wglądu w czasie dni 
otwartych, zebrań, indywidualnych konsultacji 
- Prace kontrolne udostępniane są uczniom na lekcji w czasie omawiania ich wyników. 
- Punktacja do diagnoz jest podawana uczniom podczas omawiania wyników każdej pracy 
klasowej czy sprawdzianu. 
 
8. Dostosowanie Przedmiotowych Zasad Oceniania z matematyki do możliwości 
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
 
Uwagi wstępne: 

1. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb uczniów ze specyficznymi 
trudnościami w nauce dotyczy formy sprawdzania wiedzy, a nie treści. 

2. Wymagania merytoryczne odpowiadają podstawie programowej nauczania 
matematyki w szkole podstawowej i odpowiedniemu programowi nauczania. 

3. Wymagania merytoryczne co do oceny pracy pisemnej, odpowiedzi ustnej, 
pracy podczas lekcji są takie same, jak dla innych uczniów, natomiast 
sprawdzenie pracy ma zróżnicowany charakter, z uwzględnieniem zaleceń 
poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

4. Opinia o specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu nie zwalnia dziecka z 
obowiązku systematycznej pracy. 

5. Uczeń uczęszcza na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, jeśli takie jest zalecenie 
poradni lub psychologa szkolnego. 

25) Posługiwać się skalą przy odczytywaniu odległości z mapy i z planu. 
26) Korzystać z informacji podanych za pomocą tabel. 
27) Rysować prostokąty i koła w skali. 
28) Rozpoznawać prostopadłościany oraz wyróżniać elementy budowy, kleić ich modele. 
29) Obliczać powierzchnię prostopadłościanu, mając jego siatkę. 
 
Uczeń kończący klasę czwartą powinien znać i umieć zastosować wiadomości i umiejętności z klas 
wcześniejszych. 
 
 
 

Przygotował i opracował: 
Zespół nauczycieli matematyki 



6. Uczniowi umożliwia się pisanie sprawdzianów/egzaminów dostosowanych do 
jego możliwości psychofizycznych. 

 
Dostosowanie wymagań: 

uczeń z dysleksją (dyskalkulią): 
- wspólnie z nauczycielem omawia przeczytany tekst lub treść zadania 

- w miarę możliwości ma więcej czasu na czytanie treści zadań, instrukcji, 

zwłaszcza podczas samodzielnej pracy lub sprawdzianów; w razie potrzeby 

nauczyciel pomaga w ich odczytaniu 

- wykonuje większą ilość ćwiczeń z liczbami 

- ma więcej czasu na zastanowienie się nad zadaniem (nie jest wyrywany do 

natychmiastowej odpowiedzi) 

- oceniany jest indywidualnie z uwzględnieniem dysfunkcji 

 
uczeń z dysgrafią i dysortografią: 

- może popełniać błędy (np. mylenie znaków działań, przestawianie cyfr, itp.) w 

samodzielnym pisaniu, pisaniu z pamięci, ze słuchu i przepisywaniu z tablicy, 

dlatego oceniany jest indywidualnie z uwzględnieniem wartości merytorycznej 

pracy (np. toku rozumowania)  

- na polecenie nauczyciela głośno odczytuje własny tekst, jeśli zapis graficzny 

uniemożliwia nauczycielowi jego przeczytanie 

- podlega częstszemu sprawdzaniu zeszytu szkolnego 

- systematycznie poprawia błędy wypisane przez nauczyciela w zeszycie 

- oceniany jest indywidualnie z uwzględnieniem dysfunkcji (bez obniżania oceny 

za poziom graficzny wykresów lub rysunków) 

 
uczeń z ADHD: 

- siedzi w pierwszej ławce, w pobliżu nauczyciela, ale nie przy samym oknie (lub z 

tyłu klasy, w przypadku, gdy uczeń potrzebuje dużo przestrzeni - w takiej 

sytuacji nauczyciel często podchodzi do ucznia i sprawdza jak postępuje praca)  

- ma jasno określone granice przestrzenne (ławka, przestrzeń, gdzie dziecko może 

się poruszać) 

- w miejscu pracy ma porządek 

- otrzymuje/odczytuje krótkie polecenia 

- na polecenie nauczyciela powtarza głośno instrukcje, tak często jak to jest 

potrzebne 

- sporządza notatkę z lekcji (w miarę potrzeb - w wersji skróconej) 

- zapisuje pracę domową zarówno ustną, jak i pisemną (jeśli nic nie jest zadane –

 formułę „nic do zrobienia”) 

- zapisuje wszelkie konieczne informacje (np. o datach sprawdzianu i wymaganym 

zakresie materiału) 

- oceniany jest indywidualnie z uwzględnieniem dysfunkcji 

 


