WYMAGANIA EDUKACYJNE
Z MATEMATYKI DLA KLAS 4-6

Wymagania edukacyjne z matematyki zostały opracowane na podstawie:
Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania
Programu nauczania „Matematyka z kluczem” zgodnego z nowa podstawą
programową .

I. Ocenie podlegają umiejętności i wiadomości ujęte w programie nauczania na podstawie
programu „Matematyka z kluczem” o numerach dopuszczenia:
Klasa 4: 157/1/2012/z1/2014
157/1/2012/z2/2014
Klasa 5: 157/2/2012/z1/2015
157/3/2012/z1/2015
Klasa 6: 157/4/2011

II. Ocenianiu podlegają wiadomości i umiejętności uczniów w oparciu o:
1.Odpowiedzi ustne, gdzie ocena:
a) bardzo dobry – to odpowiedź bezbłędna, samodzielna, wyczerpująca.
b) dobry-to odpowiedź bezbłędna, samodzielna, niepełna.
c) dostateczny-to odpowiedź, bezbłędna, niepełna, z małą pomocą nauczyciela.
d) dopuszczający- to odpowiedź niepełna , z dużą pomocą nauczyciela uczeń
e) niedostateczny-brak odpowiedzi, odpowiedź wskazująca na absolutny brak opanowania
wiadomości określonych programem nauczania, uczeń nie potrafi udzielić odpowiedzi
nawet z dużą pomocą nauczyciela.

2.Sprawdziany pisemne przeprowadzane po zakończeniu każdego działu, zapowiadane
tydzień wcześniej, mogą zawierać zadania na ocenę celującą. Uczeń nieobecny na
sprawdzianie pisze go w terminie do dwóch tygodni . Prace pisemne oceniane są według
skali punktowej przeliczonej na oceny według kryteriów:
0 % - 29% - niedostateczny
30%- 50% - dopuszczający
51% - 75% - dostateczny
76% - 90% - dobry
91% - 100% - bardzo dobry
Uczeń uzyskuje ocenę celującą, gdy wykona zadania na ocenę bardzo dobrą i zadanie
dodatkowe. Nauczyciel oddaje sprawdzone prace pisemne w terminie dwóch tygodni.
Oceny ze sprawdzianu uczniowie wpisują do zeszytu przedmiotowego dla informacji
rodziców. Prace pisemne uczniów, przechowywane są w szkole i mogą być udostępnione
rodzicom na życzenie.
3.Kartkówki obejmujące materiał z 2-5 ostatnich tematów lekcyjnych, nie muszą być
zapowiadane. Kartkówki uczeń zabiera do domu do wglądu dla rodziców .
4.Uczeń może otrzymać ocenę lub plusa za aktywny udział w lekcji (po zebraniu 5 plusów
uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą).
5.Prace domowe, co najmniej jedna ocena w semestrze. Uczeń za zgłoszony brak zadania
otrzymuje minus, a po zgromadzeniu trzech minusów, ocenę niedostateczną.

III. Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną i dopuszczającą ze sprawdzianu, jeden
raz w ciągu dwóch tygodni po oddaniu sprawdzianu. Do dziennika obok oceny uzyskanej
poprzednio ,wpisuje się ocenę poprawioną.

IV. Wystawienie oceny śródrocznej i rocznej dokonywane jest na podstawie ocen
cząstkowych ze sprawdzianów, odpowiedzi ustnych i kartkówek. Pozostałe oceny są
ocenami wspomagającymi .
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza
program nauczania w danej klasie, rozwiązuje zadania nieschematyczne, biegle posługuje
się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych.
Bierze udział w konkursach i odnosi sukcesy.

V. Sposoby informowania uczniów i rodziców o osiągnięciach:
Każda ocena jest jawna, uczeń na bieżąco jest informowany o otrzymywanych ocenach.
Oceny cząstkowe są wpisywane do dziennika elektronicznego. Rodzice na zebraniach lub w
trakcie indywidualnych spotkań z nauczycielem, uzyskują dodatkowe informacje dotyczące
ocen cząstkowych.
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