
Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych 
i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki wynikających z realizowanego  

programu 
 

 

Ocenę celującą  otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program 

nauczania, a ponadto spełniający co najmniej dwa z warunków: 

 Twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania, 

 Uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych, 

 Pomysłowo i oryginalnie rozwiązuje nietypowe zadania, 

 Osiąga wyniki prac pisemnych na poziomie 98% i powyżej oraz rozwiązuje poprawnie zadania 
dodatkowe, oznaczone jako wykraczające poza obowiązujący  program nauczania, 

 Bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach matematycznych. 
 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował pełen zakres wiadomości przewidziany 

programem nauczania oraz potrafi: 

 Sprawnie przeprowadzać rachunki 

 Samodzielnie rozwiązywać zadania, 

 Wykazać się znajomością definicji i twierdzeń oraz umiejętnością ich zastosowania w 
zadaniach, 

 Posługiwać się poprawnie językiem matematycznym,  

 Samodzielnie zdobywać wiedzę, 

 Osiąga wyniki prac pisemnych na poziomie 90% i powyżej, 

 Przeprowadza rozmaite rozumowania dedukcyjne. 
 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą 

programową oraz wybrane elementy programu nauczania, a także potrafi: 

 Samodzielnie rozwiązywać typowe zadania, 

 Wykazać się znajomością i rozumieniem poznanych pojęć i twierdzeń oraz algorytmów,  

 Posługiwać się językiem matematycznym, który może zawierać jedynie nieliczne błędy i 
potknięcia, 

 Sprawnie rachować, 

 Osiąga wyniki prac pisemnych na poziomie 70% i powyżej, 

 Przeprowadza proste rozumowania dedukcyjne. 
 

 



Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności przewidziane 

podstawą programową, co pozwala mu na: 

 Wykazanie się znajomością i rozumieniem podstawowych pojęć i algorytmów, 

 Stosowanie poznanych wzorów i twierdzeń w rozwiązywaniu typowych zadań i ćwiczeń, 

 Osiąganie wyników prac pisemnych na poziomie 50% i wyżej, 

 Wykonywanie prostych obliczeń i przekształceń matematycznych. 
 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń , który opanował wiadomości i umiejętności przewidziane 

podstawą programową w takim zakresie, że potrafi: 

 Samodzielnie lub z niewielką pomocą nauczyciela wykonać ćwiczenia i zadania o niewielkim 
stopniu trudności, 

 Wykazać się znajomością i rozumieniem najprostszych pojęć i algorytmów, 

 Operować najprostszymi obiektami abstrakcyjnymi( liczbami, zbiorami zmiennymi                         
i  zbudowanymi z nich wyrażeniami), 

 Osiągać wynik prac pisemnych na poziomie 30% i powyżej, 

 Wykazuje chęć współpracy w celu uzupełnienia braków. 
 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował podstawowych umiejętności                             

i wiadomości przewidzianych podstawą programową, czyli: 

 Nie zna podstawowych definicji, wzorów, twierdzeń i algorytmów, 

 Nie potrafi zastosować poznanych informacji do rozwiązywania elementarnych zadań            
(w szczególności nie potrafi przeprowadzać odtwórczego rozumowania), 

 Nie posiada wystarczających umiejętności rachunkowych, 

 Nie potrafi przełożyć prostego tekstu matematycznego na zapis matematyczny, 

 Wyniki jego prac pisemnych są na poziomie  niższym nią 30% , 

 Nie podejmuje prób nadrobienia zaległości, nie korzysta z możliwości konsultacji. 
 

 

Ocena półroczna i końcowo roczna wystawiana jest na podstawie ocen cząstkowych, uzyskanych 

przez ucznia odpowiednio: 

 Ocena półroczna – w takcie pierwszego półrocza 

 Ocena końcowa – całego roku szkolnego. 
 


