
Przedmiotowy system oceniania z matematyki                  

w klasie V  

Szkoły Podstawowej w Starym Polu  

 
 

I. Ogólne zasady oceniania uczniów 
 

• Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela postępów  
w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności oraz jego poziomu w stosunku do wymagań 
edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, 
opracowanych zgodnie z nią.  

• Nauczyciel:  
 informuje ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym zakresie; 

 udziela uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;  
 udziela uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się 

dalej uczyć;  
 motywuje ucznia do dalszych postępów w nauce;  
 dostarcza rodzicom informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia. 

• Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

• Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły.  
• Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom na 

terenie szkoły. Prace pisemne przechowuje nauczyciel do końca roku szkolnego. 
 

 

Formy i zasady bieżącego oceniania : 

 

• Prace klasowe całogodzinne obejmujące jeden obszerny dział lub dwa mniejsze działy, zapowiedziane 

przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. Informacja o pracy klasowej zanotowana jest wcześniej w 

dzienniku elektronicznym, prace klasowe poprzedza powtórzenie materiału.  
• Kartkówki- maksymalnie z trzech ostatnich lekcji. Kartkówka jest niezapowiedziana i ma na celu sprawdzenie 

bieżących postępów w przyswajaniu wiadomości i umiejętności ucznia. Kartkówki trwają 

15-20 minut.   
• Wypowiedź ustna (pod względem rzeczowości, poprawności merytorycznej, umiejętności formułowania 

dłuższej wypowiedzi). Przy odpowiedzi ustnej obowiązuje znajomości materiału z trzech ostatnich lekcji.  
• Prowadzenie zeszytu ćwiczeń zgodnie z tematami lekcji. Ocenie podlega samodzielność!,  

systematyczność uzupełniania wiadomości oraz poprawność merytoryczna rozwiązywanych zadań.  
• Praca domowa obejmująca materiał nauczania z bieżącej lekcji lub przygotowanie materiału 

dotyczącego nowego tematu.  
• Aktywność na lekcjach, umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, współpraca w zespole.  
• Prace dodatkowe w skali ocen: celujący, bardzo dobry, dobry itd.  
• Sukcesy w konkursach szkolnych i na wyższych szczeblach. 

 

Ad.1 Prace klasowe są obowiązkowe. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej uczeń zobowiązany 
jest napisać pracę klasową w ciągu 20 dni od daty powrotu do szkoły. Nieobecność nieusprawiedliwiona 

ucznia w wyznaczonym terminie oznacza ocenę niedostateczną z pracy klasowej. Praca klasowa ma wagę 
oceny równą trzy. Poprawa oceny niedostatecznej z pracy klasowej jest dobrowolna i odbywa się w ciągu 

2 tygodni od dnia podania informacji o ocenach.. Uczeń poprawia pracę tylko raz. Obie oceny są 

wpisywane do dziennika, a pod uwagę brana jest średnia tych ocen. Nieusprawiedliwiona nieobecność na 
poprawie pracy klasowej uniemożliwia uczniowi ponowną poprawę oceny. Uczeń,  który pracę klasową 

będzie pisał niesamodzielnie otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości jej poprawy.  
 

Ad.2  Nieobecność ucznia na kartkówce nie obliguje go  do pisemnego zaliczania danej partii materiału. 

Kartkówka ma wagę ocen równą dwa. Ocen z kartkówek nie poprawiamy.  

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=22-08-2017&qplikid=1#P1A6


Pozostałe formy aktywności ucznia posiadają wagę ocen równą jeden. 
 

Ad.3 Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do lekcji  trzy razy w semestrze. Nieprzygotowanie zgłasza 
nauczycielowi przed lekcją. Przez nieprzygotowanie się do lekcji rozumiemy:  brak zeszytu, zeszytu ćwiczeń, 
brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych na lekcji. Stwierdzenie przez 
nauczyciela nieprzygotowania się ucznia w czasie trwania lekcji równoznaczne jest z otrzymaniem przez 

Niego oceny niedostatecznej. Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej uczeń otrzymuje za każde 
następne nieprzygotowanie się ocenę niedostateczną.  Kolejne nieprzygotowanie może zgłosić uczeń 
reprezentujący szkołę w ważnych konkursach lub zawodach sportowych. 
W przypadku prac klasowych i kartkówek przyjmuje się skalę procentową przeliczaną na oceny cyfrowe wg 

kryteriów: 

 

0 - 30% - niedostateczny 

31 - 50% - dopuszczający 

51 – 69 % - dostateczny 

70 – 84 % - dobry 

       85 – 98 % - bardzo dobry  
99 – 100 % - celujący 

 

Po dłuższej, usprawiedliwionej, co najmniej tygodniowej nieobecności w szkole, uczeń ma prawo nie być 

oceniany przez trzy dni od powrotu do szkoły. W przypadku krótszej niż tydzień nieobecności uczeń musi 
być przygotowany do każdej lekcji.  
Podsumowaniem edukacyjnych osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym są ocena śródroczna i ocena 
roczna. Wystawia je nauczyciel po uwzględnieniu wszystkich form aktywności ucznia oraz wagi ocen 

cząstkowych.  
Uczeń, który opuścił więcej niż 50% zajęć może być nieklasyfikowany z danego przedmiotu. Nauczyciel jest 

zobowiązany na podstawie opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej 

dostosować wymagania w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub 

deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu 

nauczania. 
 

 

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY: 

 

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program 

nauczania w danej klasie. Samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi 

wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych z programu 

nauczania danej klasy, rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy, osiąga sukcesy w 

konkursach przedmiotowych na szczeblach wyższych niż szkolny lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.  
Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony 

programem nauczania przedmiotu w danej klasie – sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, 
rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną 
wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.  
Stopień dobry otrzymuje uczeń, który nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych 

programem nauczania ale poprawnie wykorzystuje wiadomości przy samodzielnym rozwiązywaniu zadań, 
jest aktywny na lekcji, podejmuje starania w celu uzupełnienia wiedzy.  
Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował podstawowe wiadomości i umiejętności 
przewidziane programem nauczania w danej klasie, samodzielnie wykonuje typowe zadania o średnim 
stopniu trudności, nie wykonuje zadań problemowych.  
Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych 

programem nauczania, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z 

danych zajęć edukacyjnych w ciągu dalszej nauki. Rozwiązuje zadania praktyczne i teoretyczne o niewielkim 
stopniu trudności, rozwiązuje typowe zadania z pomocą nauczyciela.  
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności określonych 

programem nauczania w danej klasie i braki te uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy. Uczeń nie jest w 
stanie wykonać zadania o elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela. 



II. Poziomy wymagań a ocena szkolna 
 

Wyróżniono następujące wymagania programowe: konieczne (K), podstawowe (P), rozszerzające (R), 

dopełniające (D) i wykraczające poza program nauczania (W).  
Wymienione poziomy wymagań odpowiadają w przybliżeniu ocenom szkolnym. Nauczyciel, określając  

te poziomy, powinien sprecyzować, czy opanowania konkretnych umiejętności lub wiadomości będzie wymagał na 

ocenę dopuszczającą (2), dostateczną (3), dobrą (4), bardzo dobrą (5) czy celującą (6). 

 

Wymagania konieczne (K) – obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez 

których uczeń nie jest w stanie zrozumieć kolejnych zagadnień omawianych podczas lekcji i wykonywać 

prostych zadań nawiązujących do sytuacji z życia codziennego.  
     Wymagania podstawowe (P) – obejmują wymagania z poziomu K oraz wiadomości stosunkowo łatwe  

do opanowania, przydatne w życiu codziennym, bez których nie jest możliwe kontynuowanie dalszej nauki. 
 

Wymagania rozszerzające (R) – obejmują wymagania z poziomów K i P oraz wiadomości i umiejętności o 

średnim stopniu trudności, dotyczące zagadnień bardziej złożonych i nieco trudniejszych, przydatnych na 

kolejnych poziomach kształcenia; 
 

Wymagania dopełniające (D) – obejmują wymagania z poziomów K, P i R oraz obejmują wiadomości i 

umiejętności złożone dotyczące zadań problemowych, o wyższym stopniu trudności. 
 

Wymagania wykraczające (W) – stosowanie znanych wiadomości i umiejętności w sytuacjach trudnych, 

nietypowych, złożonych. 
 
 

Wymagania na poszczególne oceny szkolne: 
 
ocena dopuszczająca –   wymagania z poziomu K, 

ocena dostateczna –   wymagania z poziomów K i P, 

ocena dobra –   wymagania z poziomów: K, P i R, 

ocena bardzo dobra – wymagania z poziomów: K, P, R i D, 

ocena celująca – wymagania z poziomów: K, P, R, D i W. 
 
 
 

III. Wymagania na poszczególne oceny 
 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA: 

1. Dodawanie i odejmowanie pamięciowe liczb dwucyfrowych z przekroczeniem progu dziesiętnego. 

2. Pamięciowe mnożenie i dzielenie liczb dwucyfrowych przez jednocyfrowe. 

3. Zapisywanie i odczytywanie liczb do miliarda. 

4. Umiejętność dodawania i odejmowania liczb naturalnych sposobem pisemnym (proste przykłady). 

5. Mnożenie i dzielenie liczb naturalnych sposobem pisemnym przez liczbę jednocyfrową. 

6. Znajomość wykonywania kolejności działań z użyciem nawiasów.  
7. Umiejętność wykonywania działań łącznych w zbiorze liczb naturalnych (proste przykłady). 

8. Znajomość cech podzielności przez 2, 5 20, 25, 100. 

9. Umiejętność zapisywania ułamków zwykłych. 

10. Umiejętność sprowadzania ułamków do wspólnego mianownika (proste przykłady). 

11. Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych (proste przykłady). 

12. Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych (proste przykłady).  
13. Znajomość pojęć prostych prostopadłych i równoległych. 

14. Znajomość definicji kwadratu i prostokąta. 

15. Umiejętność opisywania prostokąta, kwadratu, równoległoboku, trapezu. 

16. Rozróżnianie czworokątów. 

17. Umiejętność obliczania pola kwadratu, prostokąta, trójkąta. 
18. Znajomość pojęcia budowy graniastosłupa prostego.  



19. Znajomość wzorów na objętość sześcianu i prostopadłościanu  

20. Kreślenie siatek prostych graniastosłupów. 

21. Obliczanie objętości i pola sześcianu. 

 

OCENA DOSTATECZNA: 

To co na ocenę dopuszczającą oraz:  
1. Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie liczb naturalnych. 

2. Obliczanie wyrażeń arytmetycznych, w których występują liczby naturalne.  
3. Znajomość pojęcia ułamka zwykłego jako ilorazu liczb naturalnych. 

4. Znajomość zasad skracania i rozszerzania ułamków. 

5. Umiejętność skracania i rozszerzania ułamków. 

6. Zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne (proste przykłady). 
7. Umiejętność porównywania ułamków zwykłych.  
8. Zamiana liczby mieszanej na ułamek i odwrotnie. 

9. Umiejętność dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia ułamków zwykłych (proste przykłady). 

10. Umiejętność dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych. 

11. Wykonywanie działań łącznych na ułamkach dziesiętnych (proste przykłady). 

12. Porównywanie liczb całkowitych. 

13. Znajomość definicji rombu, równoległoboku, trapezu.  
14. Znajomość sumy miar w trójkącie. 

15. Znajomość pojęcia wysokości w trójkącie i czworokącie. 

16. Umiejętność nazywania wielokątów ze względu na ilość kątów. 

17. Umiejętność kreślenia prostych prostopadłych i równoległych. 

18. Rozwiązywanie zadań z zastosowaniem wzorów na pole i obwód figury. 

19. Obliczanie pola i objętości prostopadłościanu. 

 

OCENA DOBRA: 

To co na ocenę dostateczną oraz:  
1. Umiejętność obliczania wartości wyrażeń, w których występują liczby wielocyfrowe oraz nawiasy. 

2. Zamiana dowolnych ułamków zwykłych na dziesiętne (dzielenie licznika przez mianownik). 

3. Znajomość pojęcia największego wspólnego dzielnika.  
4. Umiejętność przedstawiania dowolnych ułamków na osi liczbowej. 

5. Umiejętność rozwiązywania zadań tekstowych z zastosowaniem działań w zbiorze liczb naturalnych. 

6. Umiejętność dodawania, odejmowania, mnożenia ułamków zwykłych. 

7. Umiejętność zamiany ułamków zwykłych na dziesiętne i na odwrót. 
8. Dodawanie, odejmowanie, mnożenie , dzielenie (przez liczbę naturalną) ułamków dziesiętnych.  
9. Podnoszenie ułamków zwykłych i dziesiętnych do potęgi o wykładniku naturalnym (proste przypadki).  
10. Wykonywanie działań łącznych na ułamkach dziesiętnych.  
11. Dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych. 

12. Znajomość pojęcia miary kąta. 

13. Znajomość jednostek pola. 

14. Zamiana jednostek pola.  
15. Umiejętność obliczania pola równoległoboku, rombu, trapezu. 

16. Znajomość jednostek objętości. 

17. Umiejętność kreślenia siatek dowolnych graniastosłupów. 

18. Umiejętność wykonywania modeli z wykreślonych siatek. 

19. Obliczanie pól i objętości prostopadłościanu. 

 

OCENA BARDZO DOBRA: 

To co na ocenę dobrą oraz:  
1. Dzielenie dowolnych ułamków dziesiętnych. 

2. Podnoszenie dowolnych ułamków do potęgi o wykładniku naturalnym. 

3. Umiejętność wykonywania działań na liczbach wymiernych (wielodziałaniowe). 

4. Dodawać i odejmować kilka liczb całkowitych.  
5. Znajomość warunku istnienia trójkąta. 

6. Rozumienie zasad klasyfikacji czworokątów. 



7. Umiejętność dokonywania klasyfikacji czworokątów. 

8. Umiejętność klasyfikacji trójkątów. 

9. Umiejętność obliczania pól wielokątów przez podział na znane figury. 

10. Umiejętność rozwiązywania zadań z zastosowaniem wzorów na pole i obwód figury. 

11. Umiejętność kreślenia siatek graniastosłupów w skali. 

12. Umiejętność obliczania pól i objętości prostopadłościanu na podstawie modeli i siatek wykonanych w skali. 

13. Umiejętność rozwiązywania zadań tekstowych na obliczanie pól powierzchni 

i objętości prostopadłościanu. 

 

OCENA CELUJĄCA: 

To co na ocenę bardzo dobrą oraz:  
1. Umiejętność obliczania wartości wyrażeń zawierających liczby wymierne z zastosowaniem kolejności 
działań (trudniejsze przykłady np.: ułamki piętrowe).  
2. Umiejętność rozwiązywania dowolnych zadań tekstowych. 

3. Obliczanie wartości wyrażeń wielodziałaniowych zawierających liczby całkowite oraz ułamki. 

4. Ustala znaki wyrażeń arytmetycznych. 

5. Rozwiązuje kryptarytmy. 

6. Wyznacza NWW i NWD trzech liczb. 

7. Rozwiązuje dowolne zadanie tekstowe związane z obwodami trójkątów i czworokątów.  
8. Rozwiązuje dowolne zadanie tekstowe związane z polami figur. 
 
 

 

 


