
Wymagania edukacyjne z języka polskiego klasy IV – VII 

 

Wymagania edukacyjne z języka polskiego klasa IV 

 

Na lekcjach języka polskiego ocenie podlegają:  
– mówienie (opowiadania ustne – twórcze i odtwórcze);  

– czytanie:  

- głośne,  

- ciche ze zrozumieniem;  

- pisanie, redagowanie określonych form wypowiedzi (w domu i w klasie);  

– posługiwanie się poznanymi zasadami ortograficznymi;  

– znajomość treści lektur obowiązkowych i uzupełniających;  

– znajomość wybranych zagadnień z nauki o języku (gramatyki);  

– inne (np. recytacja, rysunkowe konkretyzacje utworów literackich, realizacja zadań w grupie).  

Ocena celująca 

Uczeń: 

- bardzo sprawnie czyta teksty głośno i cicho, 

- czyta z pełnym zrozumieniem teksty literackie, potrafi interpretować teksty przewidziane w programie 

oraz nadobowiązkowe, 

- potrafi bardzo uważnie słuchać i w pełni rozumie usłyszane treści, 

- odbiera teksty kultury świadomie i refleksyjnie; kształtuje głęboką świadomość istnienia w tekście 

znaczeń ukrytych, 

- dba o poprawność wypowiedzi własnych, a ich formę dostosowuje do celu wypowiedzi, 

- mówi i pisze, tworząc spójne i bogate treściowo teksty na zadane tematy i w wymaganej formie, 

- swobodnie i samodzielnie dociera do potrzebnych mu informacji i potrafi w pełni z nich korzystać, 

- ma pogłębioną świadomość językową. 

Ocena bardzo dobra 

Uczeń: 

- sprawnie czyta teksty głośno i cicho, 

- czyta ze zrozumieniem teksty literackie przewidziane w programie, podejmuje próby samodzielnej ich 

interpretacji, 

- uważnie słucha i bardzo dobrze rozumie usłyszane treści, 

- odbiera teksty kultury świadomie i refleksyjnie; samodzielnie poszukuje w tekście znaczeń ukrytych, 

- wypowiada się w sposób poprawny i precyzyjny, 

- mówi i pisze, tworząc spójne teksty na zadane tematy i w wymaganej formie, 

- samodzielnie dociera do potrzebnych mu informacji i potrafi umiejętnie z nich korzystać, 

- ma bardzo dobrą świadomość językową. 

Ocena dobra 

Uczeń: 

- dobrze czyta teksty głośno i cicho, 

- czyta ze zrozumieniem, samodzielnie potrafi znaleźć w tekście potrzebne informacje, 

- stara się uważnie słuchać i dobrze rozumieć usłyszane treści, 

- odbiera teksty kultury świadomie i wie, że należy szukać w tekście znaczeń ukrytych, 

- w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia niewiele błędów językowych i stylistycznych, 

- mówi i pisze, tworząc poprawne teksty na zadane tematy i w wymaganej formie, 

- samodzielnie dociera do potrzebnych mu informacji i potrafi je wykorzystać, 

- ma dobrą świadomość językową. 

Ocena dostateczna 

Uczeń: 

- czyta teksty głośno i cicho płynnie, ale w wolniejszym tempie, 



- stara się czytać ze zrozumieniem i znajdować w tekście potrzebne informacje, 

- próbuje uważnie słuchać i rozumieć usłyszane treści w jak największym stopniu, 

- odbiera teksty kultury na poziomie dosłownym i próbuje szukać w tekście znaczeń ukrytych, 

- wypowiada się w zasadzie poprawnie, choć zasób jego słownictwa nie jest bogaty, nie popełnia jednak 

licznych rażących błędów językowych, 

- mówi i pisze, tworząc zrozumiałe teksty na zadane tematy i w wymaganej formie, 

- szuka potrzebnych mu informacji i stara się je wykorzystać, 

- ma podstawową świadomość językową. 

Ocena dopuszczająca 

Uczeń: 

- czyta teksty głośno i cicho w wolnym tempie i bez płynności, 

- czytanie ze zrozumieniem i znajdowanie w tekście potrzebnych informacji sprawia mu 

trudności, 

- próbuje uważnie słuchać, ale rozumienie usłyszanych treści jest niepełne, 

- odbiera teksty kultury na poziomie dosłownym, 

- wypowiada się zdawkowo i lakonicznie, zasób jego słownictwa jest bardzo ograniczony, 

- mówi i pisze, próbując tworzyć zrozumiałe teksty na zadane tematy i w wymaganej formie, 

- stara się szukać potrzebnych mu informacji, 

- ma znikomą świadomość językową. 

 

Wymagania edukacyjne z języka polskiego klasa V 

 

Ocena celująca 

Uczeń: 

- bardzo sprawnie czyta teksty głośno i cicho, 

- czyta z pełnym zrozumieniem teksty literackie, potrafi interpretować teksty przewidziane w programie 

oraz nadobowiązkowe, 

- potrafi bardzo uważnie słuchać i w pełni rozumie usłyszane treści, 

- odbiera teksty kultury świadomie i refleksyjnie; kształtuje głęboką świadomość istnienia w tekście 

znaczeń ukrytych, 

- dba o poprawność wypowiedzi własnych, a ich formę dostosowuje do celu wypowiedzi, 

- mówi i pisze, tworząc spójne i bogate treściowo teksty na zadane tematy i w wymaganej formie, 

- swobodnie i samodzielnie dociera do potrzebnych mu informacji i potrafi w pełni z nich korzystać, 

- ma pogłębioną świadomość językową. 

Ocena bardzo dobra 

Uczeń: 

- sprawnie czyta teksty głośno i cicho, 

- czyta ze zrozumieniem teksty literackie przewidziane w programie, podejmuje próby samodzielnej ich 

interpretacji, 

- uważnie słucha i bardzo dobrze rozumie usłyszane treści, 

- odbiera teksty kultury świadomie i refleksyjnie; samodzielnie poszukuje w tekście znaczeń ukrytych, 

- wypowiada się w sposób poprawny i precyzyjny, 

- mówi i pisze, tworząc spójne teksty na zadane tematy i w wymaganej formie, 

- samodzielnie dociera do potrzebnych mu informacji i potrafi umiejętnie z nich korzystać, 

- ma bardzo dobrą świadomość językową. 

Ocena dobra 

Uczeń: 

- dobrze czyta teksty głośno i cicho, 

- czyta ze zrozumieniem, samodzielnie potrafi znaleźć w tekście potrzebne informacje, 

- stara się uważnie słuchać i dobrze rozumieć usłyszane treści, 



- odbiera teksty kultury świadomie i wie, że należy szukać w tekście znaczeń ukrytych, 

- w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia niewiele błędów językowych i stylistycznych, 

- mówi i pisze, tworząc poprawne teksty na zadane tematy i w wymaganej formie, 

- samodzielnie dociera do potrzebnych mu informacji i potrafi je wykorzystać, 

- ma dobrą świadomość językową. 

Ocena dostateczna 

Uczeń: 

- czyta teksty głośno i cicho płynnie, ale w wolniejszym tempie, 

- stara się czytać ze zrozumieniem i znajdować w tekście potrzebne informacje, 

- próbuje uważnie słuchać i rozumieć usłyszane treści w jak największym stopniu, 

- odbiera teksty kultury na poziomie dosłownym i próbuje szukać w tekście znaczeń ukrytych, 

- wypowiada się w zasadzie poprawnie, choć zasób jego słownictwa nie jest bogaty, nie popełnia jednak 

licznych rażących błędów językowych, 

- mówi i pisze, tworząc zrozumiałe teksty na zadane tematy i w wymaganej formie, 

- szuka potrzebnych mu informacji i stara się je wykorzystać, 

- ma podstawową świadomość językową. 

Ocena dopuszczająca 

Uczeń: 

- czyta teksty głośno i cicho w wolnym tempie i bez płynności, 

- czytanie ze zrozumieniem i znajdowanie w tekście potrzebnych informacji sprawia mu trudności, 

- próbuje uważnie słuchać, ale rozumienie usłyszanych treści jest niepełne, 

- odbiera teksty kultury na poziomie dosłownym, 

- wypowiada się zdawkowo i lakonicznie, zasób jego słownictwa jest bardzo ograniczony, 

- mówi i pisze, próbując tworzyć zrozumiałe teksty na zadane tematy i w wymaganej formie, 

- stara się szukać potrzebnych mu informacji, 

- ma znikomą świadomość językową. 

 

Wymagania edukacyjne z języka polskiego klasa VI 

 

Ocena celująca 

Uczeń: 

- bardzo sprawnie czyta teksty głośno i cicho, 

- czyta z pełnym zrozumieniem teksty literackie, potrafi interpretować teksty przewidziane w programie 

oraz nadobowiązkowe, 

- potrafi bardzo uważnie słuchać i w pełni rozumie usłyszane treści, 

- odbiera teksty kultury świadomie i refleksyjnie; kształtuje głęboką świadomość istnienia w tekście 

znaczeń ukrytych, 

- dba o poprawność wypowiedzi własnych, a ich formę dostosowuje do celu wypowiedzi, 

- mówi i pisze, tworząc spójne i bogate treściowo teksty na zadane tematy i w wymaganej formie, 

- swobodnie i samodzielnie dociera do potrzebnych mu informacji i potrafi w pełni z nich korzystać, 

- ma pogłębioną świadomość językową. 

Ocena bardzo dobra 

Uczeń: 

- sprawnie czyta teksty głośno i cicho, 

- czyta ze zrozumieniem teksty literackie przewidziane w programie, podejmuje próby samodzielnej ich 

interpretacji, 

- uważnie słucha i bardzo dobrze rozumie usłyszane treści, 

- odbiera teksty kultury świadomie i refleksyjnie; samodzielnie poszukuje w tekście znaczeń ukrytych, 

- wypowiada się w sposób poprawny i precyzyjny, 

- mówi i pisze, tworząc spójne teksty na zadane tematy i w wymaganej formie, 



- samodzielnie dociera do potrzebnych mu informacji i potrafi umiejętnie z nich korzystać, 

- ma bardzo dobrą świadomość językową. 

Ocena dobra 

Uczeń: 

- dobrze czyta teksty głośno i cicho, 

- czyta ze zrozumieniem, samodzielnie potrafi znaleźć w tekście potrzebne informacje, 

- stara się uważnie słuchać i dobrze rozumieć usłyszane treści, 

- odbiera teksty kultury świadomie i wie, że należy szukać w tekście znaczeń ukrytych, 

- w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia niewiele błędów językowych i stylistycznych, 

- mówi i pisze, tworząc poprawne teksty na zadane tematy i w wymaganej formie, 

- samodzielnie dociera do potrzebnych mu informacji i potrafi je wykorzystać, 

- ma dobrą świadomość językową. 

Ocena dostateczna 

Uczeń: 

- czyta teksty głośno i cicho płynnie, ale w wolniejszym tempie, 

- stara się czytać ze zrozumieniem i znajdować w tekście potrzebne informacje, 

- próbuje uważnie słuchać i rozumieć usłyszane treści w jak największym stopniu, 

- odbiera teksty kultury na poziomie dosłownym i próbuje szukać w tekście znaczeń ukrytych, 

- wypowiada się w zasadzie poprawnie, choć zasób jego słownictwa nie jest bogaty, nie popełnia jednak 

licznych rażących błędów językowych, 

- mówi i pisze, tworząc zrozumiałe teksty na zadane tematy i w wymaganej formie, 

- szuka potrzebnych mu informacji i stara się je wykorzystać, 

- ma podstawową świadomość językową. 

Ocena dopuszczająca 

Uczeń: 

- czyta teksty głośno i cicho w wolnym tempie i bez płynności, 

- czytanie ze zrozumieniem i znajdowanie w tekście potrzebnych informacji sprawia mu trudności, 

- próbuje uważnie słuchać, ale rozumienie usłyszanych treści jest niepełne, 

- odbiera teksty kultury na poziomie dosłownym, 

- wypowiada się zdawkowo i lakonicznie, zasób jego słownictwa jest bardzo ograniczony, 

- mówi i pisze, próbując tworzyć zrozumiałe teksty na zadane tematy i w wymaganej formie, 

- stara się szukać potrzebnych mu informacji, 

- ma znikomą świadomość językową. 

 

Wymagania edukacyjne z języka polskiego klasa VII 

 

I. Kształcenie literackie i kulturowe. 

1. Czytanie utworów literackich. Uczeń: 

1) rozpoznaje rodzaje literackie: epika, liryka i dramat; wymienia cechy charakterystyczne dla 

poszczególnych rodzajów; 

2) przypisuje utwór literacki do właściwego rodzaju literackiego; 

3) rozróżnia gatunki epiki, liryki, dramatu, w tym: pamiętnik, dramat, komedia, fraszka, hymn, sonet, 

pieśń, tren, ballada i wymienia ich podstawowe cechy; 

4) wskazuje elementy dramatu: akt, scena, tekst główny, tekst poboczny (didaskalia), monolog, dialog; 

5) rozpoznaje w tekście literackim: symbol, alegorię, eufemizm, neologizm, zdrobnienie, zgrubienie i 

określa ich funkcje; 

6) określa w poznawanych tekstach problematykę egzystencjalną; 

7) określa wartości estetyczne poznawanych tekstów literackich; 

8) określa znaczenia symboliczne w tekstach kultury; 

9) wykorzystuje w objaśnianiu sensów tekstów literackich elementy wiedzy o historii i kulturze; 



10) dokonuje interpretacji głosowej czytanych i wygłaszanych tekstów. 

2. Czytanie tekstów kultury.  

Uczeń: 

1) nazywa elementy i interpretuje dzieła sztuki (obraz, grafika, rzeźba, fotografia); 

2) określa wartości estetyczne poznawanych tekstów kultury. 

II. Kształcenie językowe. 

1. Gramatyka języka polskiego. Uczeń: 

1) rozpoznaje wyraz podstawowy i wyraz pochodny, rodzinę wyrazów, podstawę słowotwórczą, rdzeń i 

formant w wyrazach pochodnych; wskazuje funkcje formantów w nadawaniu znaczenia wyrazom 

pochodnym, rozumie realne i słowotwórcze znaczenie wyrazu; 

2) zna zasady tworzenia wyrazów złożonych, odróżnia ich typy; 

3) rozpoznaje imiesłowy, rozumie zasady ich tworzenia i odmiany, stosuje 

imiesłowowy równoważnik zdania i rozumie jego funkcje; przekształca go na zdanie złożone i odwrotnie; 

4) rozróżnia wypowiedzenia wielokrotnie złożone; 

5) odróżnia mowę zależną i niezależną, przekształca mowę zależną na niezależną i odwrotnie. 

2. Zróżnicowanie języka. Uczeń 

1) rozumie znaczenie homonimów; 

2) wyróżnia środowiskowe odmiany języka. 

3. Komunikacja językowa i kultura języka. 

Uczeń wie, na czym polega grzeczność językowa i stosuje ją w wypowiedziach. 

4. Ortografia i interpunkcja. Uczeń: 

1) wykorzystuje wiedzę o wymianie głosek w wyrazach pokrewnych oraz w tematach fleksyjnych 

wyrazów odmiennych; 

2) poprawnie przytacza cudze wypowiedzi, stosując odpowiednie znaki interpunkcyjne. 

III. Tworzenie wypowiedzi. 

1. Retoryka i stylistyka praktyczna. Uczeń: 

1) funkcjonalnie wykorzystuje retoryczne środki językowe oraz rozumie ich oddziaływanie na odbiorcę; 

2) tworzy logiczną i uporządkowaną wypowiedź, stosując odpowiednią do danej formy gatunkowej 

kompozycję i układ graficzny; rozumie rolę akapitów jako spójnych całości myślowych w tworzeniu 

wypowiedzi pisemnych; 

3) wykorzystuje znajomość zasad tworzenia tezy i hipotezy oraz argumentów przy tworzeniu rozprawki 

oraz innych tekstów argumentacyjnych; 

4) rozróżnia i wskazuje środki perswazji w tekstach reklamowych, określa ich funkcję. 

2. Mówienie i pisanie. Uczeń: 

1) tworzy spójne wypowiedzi pisemne w następujących formach gatunkowych: recenzja, rozprawka; 

2) wykonuje przekształcenia na tekście cudzym, np. skraca, streszcza, rozbudowuje. 

IV. Samokształcenie.  

Uczeń: 

1) odróżnia informacje o faktach od opinii; 

2) rzetelne, z poszanowaniem praw autorskich, korzysta z informacji; 

3) stosuje zasady higieny pracy umysłowej. 

 

Ogólne kryteria oceniania z języka polskiego dla klasy VII 

 

Dopuszczający 

- poziom umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi klasy 7 umożliwia osiąganie 

celów polonistycznych, 

- uczeń potrafi wykonać zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim poziomie trudności. 

Dostateczny 



- poziom zdobytych umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi klasy 7 pozwala na 

rozwijanie kompetencji ujętych w programie i wynikających z podstawy programowej, 

- uczeń wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe o średnim poziomie trudności ujętych w 

programie i wynikających z podstawy programowej. 

Dobry 

- uczeń poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności ujęte w programie nauczania i wynikające z 

podstawy programowej,  

- rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne. 

Bardzo dobry 

- uczeń sprawnie się posługuje zdobytymi wiadomościami,  

- rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w programie nauczania  

i wynikające z podstawy programowej,  

-potrafi zastosować poznaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach. 

Celujący 

- uczeń biegle się posługuje zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych i praktycznych objętych programem nauczania i wynikających  

z podstawy programowej,  

- proponuje rozwiązania nietypowe; jest twórczy,  

- rozwija własne uzdolnienia. 

 

Wymagania edukacyjne dla klas IV – VII historia i społeczeństwo 

 

Metody sprawdzania i kryteria oceny osiągnięć ucznia – historia klasa IV 

 

• odpowiedź ustna, dotycząca zakresu materiału nauczania wyznaczonego w wewnątrzszkolnym systemie 

oceniania; 

• krótka praca pisemna (obejmującą trzy lekcje) z określonych przez nauczyciela treści nauczania; 

• sprawdzian wiadomości obejmujący określony dział materiału nauczania; 

• aktywność na lekcji, oceniana w sposób określony w wewnątrzszkolnym systemie oceniania; 

• zadanie domowe (w ramach indywidualizacji pracy z uczniem warto zadawać prace domowe do 

wyboru, tak aby uczeń mógł wybrać najbardziej interesującą dla siebie formę działania i dzięki temu był 

bardziej zaangażowany w pracę); 

• praca długoterminowa, z podanym terminem wykonania; 

• praca w grupie (w tym realizacja projektu), oceniana według wcześniej ustalonych kryteriów, tak aby 

każdy członek zespołu został oceniony za swój rzeczywisty wkład pracy i był w pełni zaangażowany w 

działanie grupy; 

• gra historyczna (np. przygotowana przez uczniów gra planszowa lub gra z wykorzystaniem 

multimediów). 

 

Kryteria oceny 
 

• Ocena niedostateczna: uczeń nie zna podstawowych pojęć i terminów; nie jest w stanie nawet przy 

pomocy nauczyciela wykonać prostych zadań; nie wykazuje się zaangażowaniem. 

• Ocena dopuszczająca: uczeń zna najprostsze pojęcia; wymienia podstawowe fakty dotyczące 

omawianego tematu. 

• Ocena dostateczna: uczeń zna podstawowe pojęcia i terminy; umiejscawia podstawowe fakty w czasie 

i przestrzeni; wykonuje zadania o średnim stopniu trudności. 

• Ocena dobra: uczeń zna wszystkie wymagane pojęcia i terminy; swobodnie porusza się w omawianych 

treściach; umiejscawia fakty w czasie i przestrzeni; samodzielnie wykonuje zadania (z wyjątkiem tych o 

wysokim stopniu trudności); samodzielnie formułuje opinie. 



• Ocena bardzo dobra: uczeń zna całą wymaganą faktografię; potrafi budować ciągi przyczynowo - 

skutkowe; samodzielnie formułuje opinie i wnioski; potrafi uzasadnić swoje zdanie, posługując się trafnie 

dobranymi, logicznymi argumentami. 

• Ocena celująca: uczeń zna wszystkie wymagane pojęcia; potraf samodzielnie wyjaśniać przyczyny i 

skutki wydarzeń, zjawisk i procesów; dostrzega prawidłowości; analizuje podobieństwa i różnice; umie 

formułować rozbudowane opinie, posługując się logiczną argumentacją. 

 

Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa dla klasy V 

 

Uczeń otrzyma ocenę: 

 

Celującą, jeżeli: 

- posiada wiedzę wykraczającą poza materiał programowy, którą samodzielnie zdobył, 

- przejawia samodzielne inicjatywy rozwiązywania konkretnych problemów, 

- samodzielnie rozwiązuje bardziej skomplikowane problemy i dostrzega związki między wydarzeniami z 

historii, 

- wyraża własne zdanie, popiera je logicznie dobranymi wydarzeniami, 

- na tematy historyczne wypowiada się poprawną polszczyzną (pisemnie i ustnie). 

Bardzo dobrą, jeżeli: 

- opanował w pełni zakres wiedzy i umiejętności programowych na poziomie ponadpodstawowym, 

- charakteryzuje go systematyczna i efektywna praca, 

- chętnie uczestniczy w dyskusjach, 

- właściwie formułuje wnioski, 

- sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez nauczyciela źródeł informacji, 

- wykorzystuje wiedzę nie tylko z historii, ale również z przedmiotów pokrewnych, 

- prawidłowo posługuje się wiedzą i umiejętnościami zdobytymi na lekcji, 

- samodzielnie dostrzega i omawia przyczyny oraz skutki wydarzeń historycznych, 

- samodzielnie dokonuje ocen poszczególnych wydarzeń i postaci historycznych. 

Dobrą, jeżeli: 

- opanował zakres wiedzy i umiejętności w stopniu średnim na poziomie ponadpodstawowym, 

- charakteryzuje go najczęściej systematyczna i efektywna praca, 

- często uczestniczy w dyskusji, 

- poprawnie formułuje wnioski, 

- potrafi korzystać ze wszystkich poznanych w czasie lekcji źródeł informacji i terminów historycznych. 

- zna najważniejsze wydarzenia i postacie historyczne. 

Dostateczną, jeżeli: 

- opanował zakres wiedzy i umiejętności na poziomie podstawowym, 

- rzadko uczestniczy w dyskusji, 

- czasami poprawnie formułuje wnioski, 

- potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji, 

- zna tylko niektóre wydarzenia i postacie historyczne. 

Dopuszczającą, jeżeli: 

- częściowo opanował zakres wiedzy i umiejętności na poziomie podstawowym, 

- nie pracuje systematycznie, 

- nie formułuje własnych wniosków, 

- przy pomocy nauczyciela potrafi wykonać proste polecenia, wymagające zastosowania podstawowych 

umiejętności. 

 

 

Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa dla klasy VI 



 

Uczeń otrzyma ocenę: 

 

Celującą, jeżeli: 

- posiada wiedzę wykraczającą poza materiał programowy, którą samodzielnie zdobył, 

- przejawia samodzielne inicjatywy rozwiązywania konkretnych problemów, 

- samodzielnie rozwiązuje bardziej skomplikowane problemy i dostrzega związki między wydarzeniami z 

historii, 

- wyraża własne zdanie, popiera je logicznie dobranymi wydarzeniami, 

- na tematy historyczne wypowiada się poprawną polszczyzną (pisemnie i ustnie). 

Bardzo dobrą, jeżeli: 

- opanował w pełni zakres wiedzy i umiejętności programowych na poziomie ponadpodstawowym, 

- charakteryzuje go systematyczna i efektywna praca, 

- chętnie uczestniczy w dyskusjach, 

- właściwie formułuje wnioski, 

- sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez nauczyciela źródeł informacji, 

- wykorzystuje wiedzę nie tylko z historii, ale również z przedmiotów pokrewnych, 

- prawidłowo posługuje się wiedzą i umiejętnościami zdobytymi na lekcji, 

- samodzielnie dostrzega i omawia przyczyny oraz skutki wydarzeń historycznych, 

- samodzielnie dokonuje ocen poszczególnych wydarzeń i postaci historycznych. 

Dobrą, jeżeli: 

- opanował zakres wiedzy i umiejętności w stopniu średnim na poziomie ponadpodstawowym, 

- charakteryzuje go najczęściej systematyczna i efektywna praca, 

- często uczestniczy w dyskusji, 

- poprawnie formułuje wnioski, 

- potrafi korzystać ze wszystkich poznanych w czasie lekcji źródeł informacji i terminów historycznych. 

- zna najważniejsze wydarzenia i postacie historyczne. 

Dostateczną, jeżeli: 

- opanował zakres wiedzy i umiejętności na poziomie podstawowym, 

- rzadko uczestniczy w dyskusji, 

- czasami poprawnie formułuje wnioski, 

- potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji, 

- zna tylko niektóre wydarzenia i postacie historyczne. 

Dopuszczającą, jeżeli: 

- częściowo opanował zakres wiedzy i umiejętności na poziomie podstawowym, 

- nie pracuje systematycznie, 

- nie formułuje własnych wniosków, 

- przy pomocy nauczyciela potrafi wykonać proste polecenia, wymagające zastosowania podstawowych 

umiejętności. 

 

 Wymagania edukacyjne z historii –  klasa VII 

 

Metody sprawdzania osiągnięć uczniów 

• odpowiedź ustna, dotycząca zakresu materiału nauczania wyznaczonego w wewnątrzszkolnym systemie 

oceniania; 

• krótka praca pisemna (obejmującą trzy lekcje) z określonych przez nauczyciela treści nauczania; 

• sprawdzian wiadomości obejmujący określony dział materiału nauczania; 

• aktywność na lekcji, oceniana w sposób określony w wewnątrzszkolnym systemie oceniania; 



• zadanie domowe (w ramach indywidualizacji pracy z uczniem warto zadawać prace domowe do 

wyboru, tak aby uczeń mógł wybrać najbardziej interesującą dla siebie formę działania i dzięki temu był 

bardziej zaangażowany w pracę); 

• praca długoterminowa (dla ucznia klasy 7 może to być pierwsza praca badawcza, dotycząca np. historii 

rodzinnej, oparta na wywiadach czy źródłach ikonograficznych); 

• praca w grupie (w tym realizacja projektu), oceniana według wcześniej ustalonych kryteriów, tak aby 

każdy członek zespołu został oceniony za swój rzeczywisty wkład pracy i był w pełni zaangażowany w 

działanie grupy; 

• samodzielne przygotowanie i prowadzenia lekcji (lub fragmentu lekcji), oceniane według wcześniej 

ustalonych kryteriów; 

• gra historyczna (np. przygotowana przez uczniów gra planszowa lub gra z wykorzystaniem 

multimediów). 

 

Kryteria oceny 

• Ocena niedostateczna: uczeń nie zna podstawowych pojęć i terminów; nie jest w stanie nawet  

przy pomocy nauczyciela wykonać prostych zadań; nie wykazuje się zaangażowaniem. 

• Ocena dopuszczająca: uczeń zna najprostsze pojęcia; wymienia podstawowe fakty dotyczące 

omawianego tematu. 

• Ocena dostateczna: uczeń zna podstawowe pojęcia i terminy; umiejscawia podstawowe fakty  

w czasie i przestrzeni; wykonuje zadania o średnim stopniu trudności. 

• Ocena dobra: uczeń zna wszystkie wymagane pojęcia i terminy; swobodnie porusza się  

w omawianych treściach; umiejscawia fakty w czasie i przestrzeni; samodzielnie wykonuje zadania  

(z wyjątkiem tych o wysokim stopniu trudności); samodzielnie formułuje opinie. 

• Ocena bardzo dobra: uczeń zna całą wymaganą faktografię; potrafi budować ciągi przyczynowo - 

skutkowe; samodzielnie formułuje opinie i wnioski; potrafi uzasadnić swoje zdanie, posługując się trafnie 

dobranymi, logicznymi argumentami. 

• Ocena celująca: uczeń zna wszystkie wymagane pojęcia; potraf samodzielnie wyjaśniać przyczyny  

i skutki wydarzeń, zjawisk i procesów; dostrzega prawidłowości; analizuje podobieństwa i różnice; umie 

formułować rozbudowane opinie, posługując się logiczną argumentacją. 

 

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV – VII 

 

Celujący 

Ocenę celująca otrzymuje uczeń, który/ którego: 

– posiada dużą wiedzę i umiejętności językowe, 

– poprawnie stosuje różnorodne formy i struktury gramatyczne, 

– posiada bogaty zasób słownictwa, poprawnie intonuje, wymawia słowa, 

– bezbłędnie rozumie teksty słuchane, 

– cechuje go bezbłędne budowanie wypowiedzi, 

– bezbłędnie buduje wypowiedzi pisemne, 

– samodzielnie rozwija swe umiejętności i zainteresowania językowe, 

– bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach językowych: szkolnych, miejskich, wojewódzkich. 

 

Bardzo dobry 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który/ którego: 

– potrafi poprawnie operować prostymi strukturami, budować spójne zdania, 

– stosuje szeroki zakres słownictwa odpowiedni do zadania, 

– używa poprawnie niektórych elementów słownictwa o charakterze bardziej złożonym, 

– potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów, 

– potrafi wydobyć potrzebne informacje i przekształcić je w formę pisemną, 



– potrafi z łatwością zrozumieć polecenia nauczyciela, 

– potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość, mówić spójnie, 

– posługuje się poprawnym językiem, popełniając niewiele błędów, 

– potrafi napisać zadanie zawierające pełne zdania, proste struktury i słownictwo, 

 

Dobry 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który/ którego: 

– potrafi poprawnie operować większością prostych struktur, budować zdania w większości 

wypadków spójne, 

– na ogół używa szerokiego zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania, 

– potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów, 

– potrafi wydobyć większość potrzebnych informacji i przekształcić je w formę pisemną, 

– potrafi zrozumieć polecenia nauczyciela, przeważnie potrafi z powodzeniem przekazać 

wiadomość, mówić spójnie z lekkim wahaniem, 

– posługuje się w miarę poprawnym językiem, popełniając niekiedy zauważalne błędy, 

– potrafi na ogół napisać zadanie zawierające pełne zdania, proste struktury i słownictwo, 

 

Dostateczny 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który/ którego: 

– potrafi poprawnie operować niektórymi prostymi strukturami, budować zdania niekiedy spójne, 

– używa poprawnie ograniczonego zakresu słownictwa o charakterze bardziej 

złożonym/abstrakcyjnym, 

– potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens prostych tekstów i rozmów, 

– potrafi zazwyczaj zrozumieć polecenia nauczyciela, 

– czasem potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość; 

– posługuje się częściowo poprawnym językiem, ale popełnia sporo zauważalnych błędów, 

– próbuje napisać zadanie zawierające pełne zdania, proste struktury i słownictwo, 

– zdarza mu się pisać teksty, używając czasem prawidłowej pisowni i interpunkcji. 

 

Dopuszczający 
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który/ którego: 

– potrafi poprawnie operować niedużą ilością prostych struktur, budować zdania, ale przeważnie 

niespójne, 

– używa niewielkiego zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania, czasami niepoprawnie używa 

codziennego słownictwa, 

– potrafi od czasu do czasu zrozumieć ogólny sens prostych tekstów i rozmów, 

– czasem potrafi zrozumieć polecenia nauczyciela, ale może potrzebować pomocy lub podpowiedzi, 

– czasem potrafi przekazać wiadomość, ale z trudnościami, potrafi czasem mówić spójnie, ale z 

częstym wahaniem, 

– czasem posługuje się poprawnym językiem, ale popełnia wiele zauważalnych błędów, 

– ma trudności z napisaniem zadania zawierającego pełne zdania, proste struktury i słownictwo, 

używa w większości nieprawidłowej pisowni i interpunkcji. 

 

Wymagania edukacyjne z matematyki klasy IV – VII 

 

Wymagania edukacyjne z matematyki klasa IV 

 

Ocena dopuszczająca: 

Działania na liczbach naturalnych. Uczeń: 

 Rozróżnia pojęcia cyfra liczba 



 Porównuje liczby naturalne-proste przypadki 

 Dodaje i odejmuje liczby naturalne w zakresie 100 

 Mnoży i dzieli liczby naturalne w zakresie tabliczki mnożenia oraz mnoży i dzieli liczby przez 10, 

100, 1000 

 Rozróżnia pojęcia suma, różnica, iloczyn i iloraz 

 Odczytuje wskazane liczby na osi liczbowej 

Figury geometryczne. Uczeń: 

 Rozróżnia odcinki proste półproste 

 Wskazuje i nazywa jednostki długości. Kreśli odcinki o podanej długości 

 Mierzy odcinki – proste przykłady 

 Wskazuje ramiona i wierzchołek kąta 

 Rozpoznaje prostokąty. Wskazuje wierzchołki i boki prostokąta 

 Oblicza obwód prostokąta, którego długości boków wyrażone są tą samą jednostką 

 Kreśli okręgi o wskazanym promieniu 

Rozszerzenie zakresu liczbowego. Uczeń: 

 Odczytuje liczby do 10000 – proste przykłady 

 Odczytuje cyfry we wskazanych rzędach liczb 

 Pisze liczby o danych cyfrach we wskazanych rzędach – proste przypadki 

 Dodaje i odejmuje, mnoży i dzieli przez liczby jednocyfrowe liczby sposobem pisemnym – proste 

przykłady 

 Zapisuje liczby znakami rzymskimi do 39 

 Rozróżnia podstawowe miary czasu 

Skala i plan. Diagramy. Uczeń: 

 Rysuje odcinki, prostokąty w skali 1:1, 1:2, 2:1 

 Odróżnia zapis skali powiększającej od pomniejszającej 

 Odpowiada na proste pytania dotyczące diagramów 

Podzielność liczb naturalnych. Uczeń: 

 Podaje przykłady dzielników lub wielokrotności danej liczny – proste przykłady 

 Wymienia jednocyfrowe liczny pierwsze 

 Wskazuje przykłady liczb podzielnych przez 2, 5, 10, 100 

Ułamki zwykłe. Uczeń: 

 Odczytuje jaka część figury jest wyróżniona 

 Wskazuje licznik i mianownik ułamka zwykłego 

 Podaje przykłady ułamków właściwych i niewłaściwych 

 Porównuje ułamki korzystając z ich ilustracji – proste przykłady 

 Dodaje i odejmuje ułamki zwykłe o jednakowych mianownikach- proste przykłady, korzysta z 

ilustracji 

Prostopadłościany. Uczeń: 

 Wyróżnia sześciany wśród innych prostopadłościanów, wskazuje na modelu prostopadłościanu jego 

ściany, krawędzie i wierzchołki 

 Oblicza pole powierzchni sześcianu mając daną jego siatkę 

Ułamki dziesiętne. Uczeń: 

 Podaje przykłady ułamków dziesiętnych  

 Odczytuje i zapisuje ułamki w postaci dziesiętnej – proste przykłady 

 Zapisuje wyrażenia dwumianowane w postaci ułamka dziesiętnego – proste przykłady 

 Dodaje i odejmuje ułamki dziesiętne sposobem pisemnym i w pamięci – proste przykłady 

 

Ocena dostateczna: 



Działania na liczbach naturalnych. Uczeń: 

 Dodaje, odejmuje, mnoży dzieli liczby naturalne w zakresie 1000 – proste przykłady 

 Zmienia kolejność składników w dodawaniu i czynników w mnożeniu by ułatwić obliczenia 

 Mnoży liczby w przypadkach typu 40x30 

 Dzieli liczby w przypadkach typu 1200:60 

 Rozwiązuje proste zadania z zastosowaniem porównania różnicowego i ilorazowego 

 Zaznacza liczby na osi liczbowej przy danej jednostce 

 Zapisuje iloczyn jednakowych czynników w postaci potęgi. Zapisuje potęgi w postaci iloczynu – 

proste przypadki 

 Oblicza wartość potęg o podstawie i wykładniku naturalnym 

 Oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych (2,3 działania) 

 Stosuje kalkulator w niektórych obliczaniach. Szacuje wyniki prostych obliczeń 

 Rozwiązuje proste zadania zamknięte i otwarte w zakresie 4 działań 

Figury geometryczne. Uczeń: 

 Wyróżnia punkty należące i nienależące do prostej 

 Nazywa proste, półproste i odcinki. Rozpoznaje proste prostopadłe i równoległe 

 Kreśli odcinki, proste równoległe i prostopadłe na kratkowanym papierze 

 Mierzy i porównuje odcinki 

 Rozróżnia kąty ostre, proste i rozwarte. Odczytuje i nazywa kąty 

 Mierzy kąty za pomocą kątomierza i rysuje kąty o danej mierze 

 Rysuje prostokąty i kwadraty o podanych wymiarach 

 Kreśli przekątne prostokąta. Opisuje własności kwadratu i prostokąta 

 Porównuje boki prostokąta za pomocą cyrkla 

 Wskazuje środek, promień, średnice i cięciwę w kole oraz okręgu 

 Wypełnia prostokąty kwadratami jednostkowymi 

 Podaje zależności między jednostkami pola – proste przypadki 

 Oblicza pole prostokąta, gdy dane są długości boków wyrażone jednakowymi jednostkami 

Rozszerzenie zakresu liczbowego. Uczeń: 

 Czyta liczby do 100 000 zapisane w dziesiątkowym systemie pozycyjnym i pisze je słowami 

 Odczytuje duże liczby zaznaczone na osi liczbowe. Zaznacza na osi liczbowej liczby naturalne 

 Wykonuje dzielenie z resztą i sprawdza je za pomocą mnożenia – proste przykłady 

 Stosuje algorytmy działań pisemnych 

 Rozwiązuje proste zadania tekstowe z wykorzystaniem obliczeń pisemnych i pamięciowych 

 Rozwiązuje proste zadania dotyczące porównania różnicowego i ilorazowego z zastosowaniem 

działań pisemnych 

 Zapisuje wieki, numery rozdziałów za pomocą znaków rzymskich 

 Posługuje się podstawowymi miarami czasu 

Skala i plan. Diagramy. Uczeń: 

 Rysuje odcinki kwadraty i prostokąty w skali 

 Rysuje w skali okręgi o danej długości promienia lub średnicy 

 Odczytuje z mapy lub planu rzeczywiste odległości między miastami lub obiektami – proste 

przypadki 

 Podaje przykłady skali powiększającej lub pomniejszającej 

 Odczytuje dane z prostych diagramów obrazkowych lub słupkowych 

 Przedstawia dane na diagramach obrazkowych – proste przypadki 

Podzielność liczb naturalnych. Uczeń: 

 Wybiera z dowolnego zbioru lub wielokrotności danej liczby – proste przypadki 

 Podaje przykłady dzielników lub wielokrotności danej liczby 



 Podaje jednocyfrowe i dwucyfrowe przykłady liczb pierwszych 

 Rozróżnia liczby pierwsze i liczby złożone 

 Podaje przykłady liczb podzielnych przez 2, 5, 10, 100 

 Podaje przykłady liczb podzielnych przez 3 i 9 

 Wybiera z dowolnego zbioru liczby podzielne przez 3 i 9 – proste przypadki 

Ułamki zwykłe. Uczeń: 

 Zapisuje ułamek jako część całości 

 Wyznacza ułamek prostokąta, koła, odcinka – proste przypadki 

 Przedstawia iloraz liczb naturalnych w postaci ułamka zwykłego i odwrotnie 

 Wyszukuje ułamki właściwe i niewłaściwe w zbiorze ułamków zwykłych 

 Podaje przykłady ułamków właściwych i nie właściwych 

 Porównuje ułamki o jednakowych licznikach lub mianownikach 

 Zapisuje skalę pomniejszającą w postaci ułamka i odwrotnie 

 Zamienia ułamki niewłaściwe na liczbę mieszaną i odwrotnie 

 Zapisuje skalę powiększającą w postaci ułamka niewłaściwego i odwrotnie 

 Skraca i rozszerza ułamki – proste przypadki 

 Odczytuje ułamki zaznaczone na osi liczbowej 

 Dodaje i odejmuje ułamki zwykłe o jednakowych mianownikach 

 Mnoży ułamki przez liczbę naturalną 

 Rozwiązuje proste równania z zastosowaniem ułamków 

 Rozwiązuje proste zadania otwarte i zamknięte z zastosowanie działań na ułamkach zwykłych 

Prostopadłościany. Uczeń: 

 Wyróżnia prostopadłościany wśród zbioru innych brył 

 Podaje przykłady przedmiotów przedmiotów które mają kształt prostopadłościanu 

 Rozróżnia siatki sześcianów i prostopadłościanów 

 Rysuje siatki sześcianów i prostopadłościanów o podanych wymiarach, wyrażonych w tych samych 

jednostkach długości 

 Rysuje siatki prostopadłościanów w skali – proste przypadki 

 Wskazuje na modelu prostopadłościanu ściany i krawędzie prostopadłe i równoległe 

 Oblicza pole powierzchni prostopadłościanu i sześcianu mając dane wymiary bryły wyrażone 

jednakowymi jednostkami długości 

Ułamki dziesiętne. Uczeń: 

 Zaznacza ułamki dziesiętne na osi liczbowej proste przykłady 

 Wyszukuje ułamki dziesiętne w zbiorze danych liczb 

 Skraca i rozszerza ułamki dziesiętne 

 Dodaje i odejmuje ułamki dziesiętne w pamięci lub sposobem pisemnym 

 Mnoży i dzieli ułamki dziesiętne przez 10, 100, 1000 

 Porównuje ułamki dziesiętne 

 Zapisuje wyrażenia dwumianowane za pomocą ułamków dziesiętnych i odwrotnie 

 Rozwiązuje proste równania, w których występują ułamki dziesiętne i trzeba obliczyć składnik lub 

odjemną lub odjemnik 

 

Ocena dobra 

Działania na liczbach naturalnych. Uczeń: 

 Wyjaśnia na przykładach różne sposoby wykonywania działań 

 Wyjaśnia na przykładach własności liczby 0 w dodawaniu i odejmowaniu, mnożeniu i dzieleniu 

oraz liczby 1 w mnożeniu i dzieleniu 



 Rozwiązuje elementarne równania z zastosowaniem rachunku pamięciowego, stosując działania 

odwrotne, dopełniane i zgadywane 

 Oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych, w których występuje nawias okrągły 

 Wyznacza jednostkę na osi liczbowej, gdy dane są dwie liczby umieszczone w pewnej odległości 

 Rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem obliczeń pamięciowych 

 Rozwiązuje proste zadania zamknięte i otwarte z zastosowaniem porównywania różnicowego i 

ilorazowego 

Figury geometryczne. Uczeń: 

 Rysuje odcinki(proste) równoległe i prostopadłe za pomocą linijki i ekierki 

 Mierzy odcinki różnymi jednostkami długości i zapisuje te długości 

 Zamienia jednostki długości 

 Wykonuje obliczenia na jednostkach długości 

 Podaje zależności między jednostkami długości 

 Przelicza jednostki – proste przypadki 

 Rozwiązuje typowe zadania z zastosowaniem miar i własności poznanych kątów 

 Uzasadnia, że kwadrat jest prostokątem 

 Wyjaśnia pojęcie pola jako liczby jednostkowych kwadratów wypełniający daną figurę 

 Oblicza obwód i pole prostokąta, gdy długości boków są wyrażone różnymi jednostkami 

 Oblicza bok kwadratu o danym obwodzie 

 Zamienia jednostki pola z większych na mniejsze 

 Wskazuje punkty należące bądź nienależące do okręgu lub koła 

 Podaje zależności między długością promienia i długością średnicy 

 Rysuje okrąg o danej średnicy 

Rozszerzenie zakresu liczbowego. Uczeń: 

 Wyjaśnia znaczenie terminów: system dziesiątkowy i pozycyjny, nazywa i wskazuje rzędy 

 Wyjaśnia sposoby pisemnego dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia 

 Podejmuje próby szacowania wyników 

 Mnoży i dzieli przez liczby dwucyfrowe 

 Wykonuje sprawdzenie przeprowadzonych działań 

 Rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem obliczeń pisemnych 

 Rozwiązuje proste równania z zastosowaniem obliczeń pisemnych 

 Zapisuje liczby znakami rzymskimi, czyta liczby zapisane znakami rzymskimi 

 Wyjaśnia zasady zapisu liczb w systemie rzymskim 

 Zamienia jednostki miar czasu 

Skala i plan. Diagramy. Uczeń: 

 Przedstawia dane na diagramach obrazkowych lub słupkowych. Interpretuje dane z diagramów. 

 Oblicza rzeczywiste odległości z planu i mapy – proste przypadki 

 Wyznacza odległości na planie i mapie, znając rzeczywiste odległości – proste przypadki 

Podzielność liczb naturalnych. Uczeń: 

 Rozwiązuje zadania dotyczące dzielników i wielokrotności liczb 

 Wybiera liczby pierwsze i złożone ze zbioru liczb naturalnych 

 Uzasadnia kiedy liczba jest podzielna przez 2, 5 , 10, 25, 100, 3, 9  

Ułamki zwykłe. Uczeń: 

 Przedstawia na rysunku ułamek jako część całości 

 Zaznacza ułamki na osi liczbowej, dobierając jednostkę 

 Porównuje ułamki, korzystając z odpowiednich reguł lub przedstawiając ułamek na osi liczbowej 

 Wyjaśnia zamianę ułamka niewłaściwego na liczbę mieszaną i odwrotnie 

 Wyjaśnia co to znaczy skrócić lub rozszerzyć ułamek zwykły 



 Objaśnia sposób dodawania i odejmowania ułamkowych o jednakowych mianownikach 

 Objaśnia sposób mnożenia ułamka przez liczbę naturalną 

 Rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem działań na ułamkach zwykłych 

 Oblicza wartość wyrażeń, w których występują ułamki zwykłe 

Prostopadłościany. Uczeń: 

 Rozwiązuje proste zadania z zastosowaniem własności prostopadłościanu 

 Oblicza pola powierzchni prostopadłościanu, mając dane jego wymiary wyrażone w różnych 

jednostkach długości 

 Rozwiązuje proste zadania praktyczne, w których występują jednostki długości i pola 

Ułamki dziesiętne. Uczeń: 

 Zaznacza ułamki dziesiętne na osi liczbowej 

 Podaje zasady pisemnego dodawania i odejmowania ułamków dziesiętnych 

 Podaje zasadę mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000 

 Rozwiązuje zadania otwarte i zamknięte, w których występują ułamki dziesiętne 

 Zamienia ułamki zwykłe na dziesiętne poprzez rozszerzanie 

 Skraca lub rozszerza ułamki dziesiętne do wskazanych rzędów 

 

Ocena bardzo dobra 

Działania na liczbach naturalnych. Uczeń: 

 Wyznacza jednostkę na osi liczbowej, gdy na osi zaznaczone są dwie nie kolejne liczby naturalne 

 Wykrywa błędy w obliczeniach i szacuje wyniki 

 Wyjaśnia na przykładach związki między działaniami wzajemnie odwrotnymi 

 Stosuje szacowanie wyniku w zadaniach tekstowych otwartych i zamkniętych 

 Rozwiązuje zadania rozszerzonej odpowiedzi, dotyczące porównywania różnicowego i ilorazowego 

Figury geometryczne. Uczeń: 

 Rysuje kąty: ostre, proste, rozwarte, półpełne, pełne oraz zerowe i je porównuje 

 Rozwiązuje zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności, z wykorzystaniem jednostek 

długości i miar kątów 

 Rysuje kwadrat lub prostokąt o danej przekątnej 

 Oblicza pole kwadratu, gdy podany jest obwód 

 Oblicza pole lub obwód prostokąta, mając dane zależności między długościami boków 

 Zamienia jednostki powierzchni z mniejszych na większe i odwrotnie 

 Oblicza długość boku prostokąta mając dane pole i długość drugiego boku 

Rozszerzenie zakresu liczbowego. Uczeń: 

 Zapisuje daty, wieki za pomocą znaków rzymskich w sytuacjach praktycznych 

 Mnoży i dzieli przez liczby wielocyfrowe  

 Ocenia, jaka może być reszta dzielenia przez liczbę naturalną jednocyfrową 

 Oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych z zastosowaniem obliczeń pisemnych 

 Układa i rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem obliczeń pisemnych 

 Uzupełnia brakujące cyfry w działaniach wykonanych sposobem pisemnym 

 Stosuje zamianę miar czasu w zadaniach otwartych i zamkniętych 

Skala i plan. Diagramy. Uczeń: 

 Oblicza odległość między miastami w rzeczywistości, znając skalę i odległość na mapie 

 Zbiera dane i przedstawia je na diagramach obrazkowych lub słupkowych 

 Interpretuje diagramy, samodzielnie układa pytania do diagramów 

Podzielność liczb naturalnych. Uczeń: 

 Uzupełnia w zapisie liczby brakujące cyfry tak, aby otrzymana liczba była podzielna przez 2, 5, 10, 

100, 25, 3, 9 



 Ocenia, czy zdania dotyczące podzielności liczb są prawdziwe czy fałszywe 

Ułamki zwykłe. Uczeń: 

 Uzasadnia porównywanie ułamków za pomocą ilustracji lub na osi liczbowej 

 Stosuje poznane działania na ułamkach zwykłych do rozwiązywania zadań 

 Oblicza w zadaniach ułamek danej liczby naturalnej korzystając z rysunku 

Prostopadłościany. Uczeń: 

 Projektuje siatki sześcianów i prostopadłościanów o danych własnościach(na przykład z 

zastosowaniem porównywania różnicowego i ilorazowego) 

 Wskazuje na siatce prostopadłościanu wskazuje ściany i krawędzie prostopadłe i równoległe 

 Rozwiązuje zadania i wykonuje obliczenia, w których występują różne jednostki długości lub pola 

 Projektuje siatki prostopadłościanów z wykorzystaniem skali 

Ułamki dziesiętne. Uczeń: 

 Porządkuje rosnąco lub malejąco ułamki dziesiętne  

 Oblicza wartości wyrażeń zawierających kilka działań, nawias okrągły oraz ułamki dziesiętne 

 

Ocena celująca: 

Działania na liczbach naturalnych. Uczeń: 

 Oblicza wartość wyrażeń arytmetycznych, w których występują potęgi 

 Układa i rozwiązuje zadania dotyczące porównywania różnicowego i ilorazowego 

 Ocenia treść zadań, w których pewnych danych, występuje ich nadmiar lub dane są sprzeczne 

Figury geometryczne. Uczeń: 

 Rozwiązuje zadania problemowe 

 Rysuje okrąg o danej cięciwie 

 Symbolicznie oznacza okręgi i koła 

 Porównuje własności kwadratu i prostokąta 

Rozszerzenie zakresu liczbowego. Uczeń: 

 Rozwiązuje zadania problemowe 

Skala i plan. Diagramy. Uczeń: 

 Wyznacza skalę dla danej pary: figury i jej obrazu w skali 

 Rozwiązuje zadania złożone, w których wykorzystuje wiedzę o skali i planie 

 Interpretuje diagramy o podwyższonym stopniu trudności, układa do nich pytania 

Podzielność liczb naturalnych. Uczeń: 

 Wyróżnia liczby o złożonych warunkach podzielności np. przez 6, 15  

 Przy zdaniach fałszywych kontrprzykład 

Ułamki zwykłe. Uczeń: 

 Rozwiązuje zadania problemowe 

Prostopadłościany. Uczeń: 

 Rozwiązuje zadania problemowe dotyczące własności prostopadłościanów 

 Rozwiązuje zadania problemowe dotyczące obliczania pola powierzchni prostopadłościanu 

Ułamki dziesiętne. Uczeń: 

 Rozwiązuje zadania problemowe z zastosowaniem działań na ułamkach dziesiętnych 

 Wyznacza odpowiednią jednostkę na osi liczbowej i zaznacza na niej ułamki dziesiętne 

o mianownikach 100 i 1000 

 

Wymagania edukacyjne z  matematyki klasa V 

 

Ocena dopuszczająca: 

a) Dział programowy: Liczby naturalne. Uczeń: 



• Zamienia jednostki długości, masy, czasu – proste przykłady.  

• Zapisuje i czyta liczby w zakresie 1 000 000.  

• Porównuje liczby naturalne w zakresie 1 000 000.  

• Zaznacza liczby na osi liczbowej i odczytuje je – nieskomplikowane przykłady.  

• Rozróżnia znaki rzymskie w zakresie 50.  

• Dodaje i odejmuje liczby naturalne w pamięci w zakresie 1000 – proste przykłady.  

• Mnoży i dzieli liczby naturalne w zakresie tabliczki mnożenia.  

• Mnoży i dzieli liczby naturalne przez 10, 100, 1000 – proste przykłady.  

• Mnoży liczby w przypadkach typu 40 · 30 i dzieli liczby typu 1200 : 60.  

• Wykonuje dodawanie i odejmowanie sposobem pisemnym – proste przykłady.  

• Mnoży i dzieli liczby naturalne przez liczby jednocyfrowe oraz     dwucyfrowe – proste przypadki. 

• Wskazuje liczby podzielne przez 2, 5, 10, 100.  

• Podaje przykłady wielokrotności liczb jednocyfrowych w zakresie 100.  

b) Dział programowy: Figury geometryczne. Uczeń: 

• Rozróżnia i nadaje nazwy punktom, prostym, półprostym.  

• Rysuje odcinki i mierzy je.  

• Podaje jednostki długości.  

• Zamienia jednostki długości – proste przypadki.  

• Rozróżnia kąty ostre, proste, rozwarte, pełne, półpełne.   

• Rozpoznaje proste i odcinki prostopadłe i równoległe.  

• Wskazuje kąty przyległe i wierzchołkowe.  

• Wskazuje fi gury o budowie symetrycznej.  

• Wyznacza oś symetrii fi gury, korzystając z lusterka lub składając kartkę. 

c) Dział programowy: Ułamki zwykłe. Uczeń: 

• Zapisuje iloraz liczb naturalnych w postaci ułamka zwykłego i odwrotnie.  

• Przedstawia ułamek jako część całości.  

• Wyszukuje ułamki właściwe i niewłaściwe w zbiorze ułamków zwykłych.  

• Zaznacza pola figur – nieskomplikowane przykłady.  

• Odczytuje ułamki zaznaczone na osi liczbowej.  

• Podaje przykłady ułamków właściwych, niewłaściwych, liczb mieszanych.  

• Opisuje zaznaczoną część całości za pomocą ułamka.  

• Zapisuje część całości za pomocą ułamka – proste przypadki.  

• Zamienia liczby mieszane na ułamki i odwrotnie – proste przypadki.  

• Zaznacza ułamki zwykłe na osi liczbowej, gdy podana jest jednostka z odpowiednim jej podziałem.  

• Skraca i rozszerza ułamki zwykłe – proste przykłady.  

• Porównuje ułamki – proste przykłady.  

• Dodaje i odejmuje ułamki o jednakowych i różnych mianownikach – proste przykłady.  

• Mnoży ułamki zwykłe – proste przykłady.  

• Dzieli ułamki zwykłe – proste przykłady. 

d) Dział programowy: Wielokąty. Uczeń: 

• Rozróżnia wielokąty i nadaje im nazwy ze względu na liczbę boków.  

• Rysuje wielokąty.  

• Wskazuje wierzchołki, boki, kąty wewnętrzne wielokąta.  

• Wskazuje lub rysuje przekątne wielokąta.  

• Opisuje własności kwadratu i prostokąta.  

• Porównuje boki prostokąta za pomocą cyrkla.  

• Oblicza obwód wielokąta – proste przypadki.  

• Rysuje odcinki, kwadraty w skali 1 : 1, 1 : 2, 2 : 1. 

e) Dział programowy: Wyrażenia algebraiczne. Uczeń: 

• Odróżnia wyrażenia arytmetyczne od algebraicznych.  



• Zapisuje i czyta proste wyrażenia algebraiczne.  

• Rozwiązuje równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą, występującą po jednej stronie równania, 

poprzez zgadywanie. 

f) Dział programowy: Trójkąty. Uczeń: 

• Rozróżnia trójkąty różnoboczne, równoramienne, równoboczne.  

• Rozróżnia trójkąty ostrokątne, prostokątne, rozwartokątne.  

• Wymienia niektóre cechy dowolnego trójkąta.  

• Wskazuje na rysunku wysokość trójkąta.  

• Rozwiązuje bardzo proste zadania, dotyczące trójkątów. 

g) Dział programowy: Ułamki dziesiętne. Uczeń: 

• Podaje przykłady ułamków dziesiętnych.  

• Wskazuje ułamki dziesiętne w danym zbiorze liczb.  

• Odczytuje i zapisuje ułamki dziesiętne – proste przykłady.  

• Odczytuje ułamki dziesiętne zaznaczone na osi liczbowej – proste przykłady.  

• Wykonuje dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych w pamięci  (w najprostszych przykładach) i 

pisemnie – proste przypadki – oraz za pomocą  kalkulatora (w trudniejszych przykładach).  

• Mnoży i dzieli ułamki dziesiętne przez 10, 100, 1000.  

• Dzieli proste ułamki dziesiętne w pamięci (w najprostszych przykładach) lub korzysta z kalkulatora.  

• Wykonuje działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych typu : 
1

2
  + 0,2. 

h) Dział programowy: Czworokąty. Uczeń: 

• Rozróżnia prostokąty, kwadraty, romby, równoległoboki, trapezy.  

• Rysuje poznane czworokąty i nazywa je.  

• Rysuje przekątne czworokątów.  

• Oblicza obwody czworokątów, gdy długości boków są wyrażone w jednakowych jednostkach.  

• Wymienia podstawowe własności poznanych czworokątów. 

i) Dział programowy: Liczby całkowite. Uczeń: 

• Podaje przykłady liczb całkowitych dodatnich i ujemnych.  

• Podaje praktyczne przykłady stosowania liczb ujemnych.  

• Odczytuje liczby całkowite zaznaczone na osi liczbowej – proste przykłady.  

• Zaznacza liczby całkowite na osi liczbowej – proste przykłady 

• Dodaje i odejmuje jednocyfrowe liczby całkowite. 

j) Dział programowy: Pola figur płaskich. Uczeń: 

• Wymienia jednostki pola.  

• Zamienia jednostki pola w prostych przypadkach typu: 2cm
2
= 200mm

2
,   1m

2
= 100dm

2 

• Patrząc na rysunek figury i zaznaczone na nim dane, oblicza pole znanego czworokąta – proste 

przypadki. 

k) Dział programowy: Ułamki dziesiętne o mianowniku 100. Uczeń: 

• Określa pojęcie procentu. Odczytuje procent, zaznaczony na prostokącie, zbudowanym ze 100 

prostokątów jednostkowych.  

• Oblicza 50%, 25% danej liczby, korzystając z rysunku. 

l) Dział programowy: Graniastosłupy. Uczeń: 

• Wyróżnia wśród modeli brył sześcian i prostopadłościan.  

• Pokazuje na modelach graniastosłupów wierzchołki, krawędzie, ściany. 

• Wymienia podstawowe jednostki pola i objętości.  

• Rozcina pudełka, uzyskując siatki graniastosłupów.  

• Oblicza pole powierzchni sześcianu.  

• Oblicza pole powierzchni prostopadłościanu, mając daną siatkę bryły. 

 

Ocena dostateczna 

a) Dział programowy: Liczby naturalne. Uczeń: 



• Dodaje i odejmuje złote i grosze z przekroczeniem progu złotówki.  

• Czyta i pisze słowami wielkie liczby w zakresie miliarda.  

• Stosuje w działaniach pamięciowych przemienność i łączność dodawania i mnożenia.  

• Wskazuje liczby pierwsze i złożone w zbiorze liczb naturalnych w zakresie 100.  

• Podaje przykłady liczb pierwszych i złożonych.  

• Podaje dzielniki i wielokrotności liczb w zakresie 100.  

• Wykonuje dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie w pamięci lub sposobem pisemnym.  

• Wskazuje kolejność wykonywania działań.  

• Oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych – proste przypadki.  

• Podaje przykłady liczb podzielnych przez 3, 9, 100 i wskazuje liczby podzielne przez 3, 9.  

• Rozwiązuje zadania krótkiej odpowiedzi z zastosowaniem porównywania różnicowego i ilorazowego.  

• Oblicza drugą i trzecią potęgę liczby jednocyfrowej.  

• Stosuje obliczenia czasowe – proste przypadki.  

• Dodaje i odejmuje godziny i minuty z przekroczeniem progu godziny.  

• Oblicza drogę, mając czas i prędkość lub prędkość, mając czas i drogę – proste przypadki.  

• Odczytuje dane na diagramach słupkowych.  

• Podaje zaokrąglenia liczb.  

• Stosuje kalkulator w niektórych obliczeniach.  

• Rozwiązuje proste zadania zamknięte i otwarte w zakresie czterech działań.  

• Podaje rozwiązanie prostego równania z jedną niewiadomą przez zgadywanie lub dopełnianie.  

b) Dział programowy: Figury geometryczne. Uczeń: 

• Mierzy i zapisuje długości w różnych jednostkach – proste przypadki.  

• Wykonuje obliczenia na jednostkach długości.  

• Rysuje proste i odcinki prostopadłe oraz proste i odcinki równoległe.  

• Mierzy kąty mniejsze od 180° i rysuje kąty o mierze mniejszej niż 180°.  Rozróżnia kąty wklęsłe i 

wypukłe.  

• Podaje miary kątów przyległych i wierzchołkowych.  

• Rozwiązuje proste zadania z zastosowaniem miar i własności poznanych kątów.  

• Rysuje figury, które mają budowę symetryczną – proste przypadki.  

• Odczytuje napisy i godziny przedstawione w odbiciu symetrycznym, używając lusterka.  

c) Dział programowy: Ułamki zwykłe. Uczeń: 

• Porównuje ułamki – proste przykłady.  

• Zaznacza podane ułamki na osi liczbowej – proste przypadki.  

• Podnosi ułamki do drugiej i trzeciej potęgi.  

• Podaje odwrotność liczby.  

• Oblicza ułamek danej liczby – proste przykłady.  

• Rozwiązuje proste zadania z zastosowaniem działań na ułamkach.  

• Oblicza wartości prostych wyrażeń arytmetycznych z zastosowaniem działań na ułamkach. 

d) Dział programowy: Wielokąty. Uczeń: 

• Nazywa wielokąty o danej liczbie boków i kątów.  

• Uzasadnia, że kwadrat jest prostokątem.  

• Wskazuje wielokąty wklęsłe i wypukłe.  

• Stosuje twierdzenie o sumie kątów trójkąta.  

• Podaje, że suma kątów wewnętrznych czworokąta jest równa 360°.  

• Rozwiązuje proste zadania, dotyczące obliczania miar kątów wewnętrznych trójkąta i czworokąta.  

• Oblicza obwody wielokątów – proste zadania.  

• Oblicza długość boku kwadratu, mając dany jego obwód.  

• Oblicza długość boku prostokąta, mając dany jego obwód i długość drugiego boku. 

• Wyjaśnia sposób obliczania obwodu prostokąta, w tym prostokąta o równych bokach i oblicza ten 

obwód. 



• Rozróżnia skalę powiększającą, pomniejszającą oraz skalę 1 : 1.  

• Rysuje prostokąty w danej skali – proste przykłady.  

• Konstruuje trójkąt z danych trzech odcinków.  

• Oblicza rzeczywistą odległość z mapy lub planu i odwrotnie – proste przykłady.  

• Rozwiązuje podstawowe zadania z zastosowaniem skali.  

e) Dział programowy: Wyrażenia algebraiczne. Uczeń: 

• Zapisuje i czyta nieskomplikowane wyrażenia algebraiczne.  

• Oblicza wartości wyrażeń algebraicznych – proste przypadki.  

• Rozwiązuje równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą, występującą po jednej stronie równania, 

poprzez dopełnianie lub wykonywanie działania odwrotnego. 

• Zamienia proste wyrażenia algebraiczne na formę słowną.  

• Zapisuje wzory na pole i obwód prostokąta oraz oblicza ich wartość liczbową.  

• Korzysta z nieskomplikowanych wzorów, w których występują oznaczenia literowe.  

• Rozpoznaje równanie, wskazuje jego prawą i lewą stronę oraz liczbę niewiadomą.  

• Rozwiązuje elementarne równania i sprawdza poprawność rozwiązania. 

f) Dział programowy: Trójkąty. Uczeń: 

• Konstruuje trójkąty różnoboczne, równoramienne, równoboczne z trzech danych odcinków.  

• Rysuje trójkąty ostrokątne, prostokątne, rozwartokątne.  

• Ustala możliwość zbudowania trójkąta (na podstawie nierówności trójkąta).  

• Nazywa boki trójkąta prostokątnego.  

• Rysuje wysokości dowolnego trójkąta.   

• Podaje własności trójkątów.  

• Rozwiązuje elementarne zadania z zastosowaniem własności różnych trójkątów.  

• Klasyfikuje trójkąty ze względu na boki i kąty. 

g) Dział programowy: Ułamki dziesiętne. Uczeń: 

• Dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli ułamki dziesiętne w pamięci lub sposobem pisemnym.   

• Porównuje ułamki dziesiętne. 

• Rozwiązuje proste zadania tekstowe z zastosowaniem działań na ułamkach dziesiętnych.  

• Odczytuje ułamki zaznaczone na osi liczbowej.  

• Zaznacza ułamki dziesiętne na osi liczbowej, mając dany podział jednostki – proste przykłady.  

• Skraca i rozszerza ułamki dziesiętne.  

• Zamienia ułamki zwykłe na dziesiętne i odwrotnie – proste przykłady.  

• Wykonuje proste działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.  

• Rozróżnia wagi brutto, netto, tara.  

• Podaje przybliżenia ułamków dziesiętnych.  

• Rozwiązuje proste zadania tekstowe, dotyczące porównywania różnicowego  ułamków dziesiętnych. 

h) Dział programowy: Czworokąty. Uczeń: 

• Wymienia własności poznanych czworokątów i stosuje je w nieskomplikowanych zadaniach 

tekstowych, w tym na własnym rysunku pomocniczym. 

• Rysuje czworokąty według danych z zadania – proste przypadki.  

• Podaje miary kątów wewnętrznych czworokąta.  

• Oblicza obwody czworokątów.  

• Wyznacza długość boku równoległoboku, mając dany obwód i długość drugiego boku.  

• Rysuje wysokości trapezów.  

• Wyróżnia trzy rodzaje trapezów. 

i) Dział programowy: Liczby całkowite. Uczeń: 

• Znajduje liczby naturalne i liczby całkowite w zbiorze podanych liczb.  

• Podaje praktyczne przykłady stosowania liczb ujemnych.  

• Podaje pary liczb przeciwnych.  

• Wyróżnia liczby naturalne wśród liczb całkowitych.  



• Porównuje liczby całkowite.  

• Odczytuje z diagramów słupkowych dane dodatnie i ujemne.  

• Dodaje liczby dodatnie lub liczby ujemne, lub liczbę dodatnią do ujemnej.  

• Odejmuje liczby całkowite.  

• Rozwiązuje proste zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania liczb całkowitych. 

j) Dział programowy: Pola figur płaskich. Uczeń: 

• Podaje sposoby obliczania pola trójkąta i znanych czworokątów.  

• Oblicza pole prostokąta, równoległoboku, trapezu, trójkąta, gdy dane są wyrażone w jednakowych 

jednostkach. 

• Stosuje jednostki pola: m
2
, cm

2, 
km

2
, mm

2
, dm

2
, ar, hektar (bez zamiany jednostek w  trakcie obliczeń). 

 

• Wykonuje rysunki pomocnicze do zadań.  

• Oblicza pole kwadratu, mając jego obwód.  

• Oblicza dwoma sposobami pole kwadratu i rombu.  

• Zapisuje wzory na obliczanie pól poznanych fi gur.  

• Oblicza pole wielokąta, korzystając z umiejętności obliczania pola trójkąta lu czworokąta – proste 

przypadki. 

k) Dział programowy: Ułamki dziesiętne o mianowniku 100. Uczeń: 

• Określa, jaki procent figury zaznaczono.  

• Zamienia ułamki  
1

2
, 
1

4
, 
3

4
, 
8

10
 na procenty.  

• Zamienia procenty na ułamki dziesiętne i ułamki zwykłe.  

• Oblicza w pamięci 10%, 25%, 50% pewnej wielkości. 

l) Dział programowy: Graniastosłupy. Uczeń: 

• Wyróżnia wśród modeli brył graniastosłup o podstawie innej niż prostokąt i nazywa go.  

• Wskazuje na modelach graniastosłupów krawędzie i ściany prostopadłe lub równoległe.  

• Opisuje prostopadłościan, sześcian.  

• Projektuje siatki sześcianu i prostopadłościanu.  

• Podaje podstawowe zależności między jednostkami pola i objętości.  

• Oblicza pole powierzchni sześcianu, prostopadłościanu, gdy dane są wyrażone w tych samych 

jednostkach. 

• Oblicza objętość prostopadłościanu o wymiarach, wyrażonych w takich samych  jednostkach.  

• Nazywa graniastosłupy proste.  

• Wskazuje wśród graniastosłupów prostopadłościany i sześciany i uzasadnia swój wybór.  

• Podaje liczby wierzchołków, krawędzi, ścian w zależności od wielokąta, który jest  podstawą danego 

graniastosłupa – proste przypadki. 

 

Ocena dobra 

a) Dział programowy: Liczby naturalne. Uczeń: 

• Zamienia jednostki długości, masy, czasu w sytuacjach praktycznych – w zadaniach typowych.  

• Wyjaśnia zasady pisania liczb w systemie rzymskim. Zapisuje liczby znakami rzymskimi. Czyta liczby 

zapisane znakami rzymskimi. 

• Podaje cechy podzielności liczb przez 2, 5, 10, 100, 3, 9.  

• Oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych z nawiasami kwadratowymi.  

• Rozwiązuje zadania, stosując obliczenia czasowe.  

• Rozwiązuje zadania, dotyczące obliczania prędkości, drogi.  

• Rysuje diagramy słupkowe i interpretuje dane na diagramach słupkowych.  

• Oblicza liczbę niewiadomą w dodawaniu, odejmowaniu, mnożeniu, dzieleniu i sprawdza poprawność 

obliczeń. 

• Oblicza drugą i trzecią potęgę liczby.  

• Oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych, w których występuje nawias okrągły i kwadratowy – 

nieskomplikowane przypadki. 



b) Dział programowy: Figury geometryczne. Uczeń: 

• Porównuje i zamienia jednostki długości.  

• Szacuje długości odcinków przed ich zmierzeniem.  

• Rysuje proste prostopadłe i równoległe z użyciem ekierki i linijki oraz kratek na  kartce.  

• Sprawdza prostopadłość i równoległość odcinków.  

• Rysuje kąty ostre, proste, rozwarte, półpełne, pełne i zerowe oraz porównuje je.  

• Rysuje kąty przyległe i wierzchołkowe oraz podaje ich miary.  

• Konstruuje kąt równy danemu.  

• Wskazuje odległość punktu od prostej. 

• Rysuje kąty wklęsłe o danej mierze – proste przypadki.  

• Tworzy figury mające budowę symetryczną – proste przypadki. 

c) Dział programowy: Ułamki zwykłe. Uczeń: 

• Porównuje ułamki i uzasadnia swój wynik za pomocą rysunku i rachunku. 

• Porządkuje ułamki rosnąco i malejąco.  

• Znajduje jednostkę na osi liczbowej, mając zaznaczonych kilka ułamków.  

• Sprowadza ułamki do najmniejszego wspólnego mianownika.  

• Oblicza, jakim ułamkiem jednej liczby jest druga liczba.  

• Stosuje w zadaniach obliczanie ułamka danej liczby.  

• Rozwiązuje zadania z zastosowaniem działań na ułamkach zwykłych.  

• Rozwiązuje zadania z zastosowaniem porównywania różnicowego i ilorazowego.  

• Oblicza wartości wyróżnień arytmetycznych, w których występują ułamki zwykłe. 

d) Dział programowy: Wielokąty. Uczeń: 

• Uzasadnia nazwę wielokąta.  

• Wyjaśnia nazwę: wielokąt wypukły i wielokąt wklęsły.  

• Rozwiązuje typowe zadania, dotyczące obliczania kątów wewnętrznych wielokątów.  

• Wyjaśnia sposób obliczania obwodu wielokąta.  

• Oblicza długość boku wielokąta, mając dany obwód i pozostałe boki wielokąta.  

• Rysuje plan, np. pokoju – proste przykłady.  

• Wyjaśnia sposób powiększania i pomniejszania odcinków i wielokątów w skali, mając rysunek na 

kratkowanej kartce. 

• Rozwiązuje typowe zadania z zastosowaniem obliczeń, dotyczących planu i mapy. 

e) Dział programowy: Wyrażenia algebraiczne. Uczeń: 

• Rozpoznaje wyrazy podobne.  

• Zapisuje obliczenia do zadania za pomocą wyrażenia algebraicznego – proste   przypadki.  

• Oblicza wartość liczbową wyrażeń algebraicznych, wpisując wartość liczbową  zamiast litery.  

• Zastępuje iloczynem sumę wyrazów podobnych.  

• Zapisuje proste wyrażenia algebraiczne na podstawie informacji, osadzonych  w kontekście 

praktycznym. 

• Stosuje oznaczenia literowe nieznanych wielkości liczbowych.  

• Zapisuje w postaci wyrażeń algebraicznych wzory na obwody fi gur i oblicza ich wartość liczbową.  

• Zapisuje w postaci wyrażeń algebraicznych wzory na pola trójkątów i oblicza ich wartość liczbową.  

• Wyjaśnia, co to znaczy: rozwiązać równanie.  

• Rozwiązuje równania, korzystając z własności działań odwrotnych.  

• Sprawdza poprawność rozwiązania równania.  

• Rozwiązuje zadania z zastosowaniem równań – proste przypadki. 

f) Dział programowy: Trójkąty. Uczeń: 

• Nazywa trójkąty ze względu na boki i kąty i podaje ich własności.  

• Uzasadnia, kiedy z trzech odcinków można zbudować trójkąt.  

• Stosuje twierdzenie o sumie kątów trójkąta.  

• Podaje własności wysokości różnych trójkątów.  



• Podaje rodzaje kątów w różnych trójkątach i potrafi je mierzyć.  

• Zna własności kątów w różnych trójkątach i stosuje je w zadaniach.  

• Rozwiązuje typowe zadania z zastosowaniem własności trójkątów. 

g) Dział programowy: Ułamki dziesiętne. Uczeń: 

• Porządkuje ułamki dziesiętne rosnąco lub malejąco.  

• Wykonuje działania na ułamkach dziesiętnych, używając własnych poprawnych strategii lub za pomocą 

kalkulatora. 

• Oblicza kwadraty i sześciany ułamków dziesiętnych.  

• Rozwiązuje proste zadania, w których występuje porównywanie różnicowe i ilorazowe ułamków 

dziesiętnych. 

• Wyjaśnia sposoby wykonywania działań na ułamkach dziesiętnych.  

• Oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych dwu lub trzydziałaniowych, w których występują ułamki 

dziesiętne. 

• Rozwiązuje elementarne równania z zastosowaniem działań na ułamkach dziesiętnych, w tym oblicza 

ułamek danej liczby naturalnej. 

• Obiera odpowiednią jednostkę i zaznacza ułamki dziesiętne na osi liczbowej.  

• Wyjaśnia sposób obliczania wagi brutto, netto, tara.  

• Wyjaśnia sposoby zamiany ułamków zwykłych na dziesiętne i odwrotnie.  

• Oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych z zastosowaniem działań na ułamkach  zwykłych i 

dziesiętnych – proste przykłady. 

h) Dział programowy: Czworokąty. Uczeń: 

• Porównuje własności poznanych czworokątów.  

• Stosuje własności czworokątów w zadaniach.  

• Oblicza obwody czworokątów, gdy długości boków są wyrażone w różnych jednostkach.  

• Klasyfikuje czworokąty.  

i) Dział programowy: Liczby całkowite. Uczeń: 

• Zaznacza na diagramach słupkowych dane dodatnie i ujemne.  

• Stosuje dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych do rozwiązywania zadań i równań. 

j) Dział programowy: Pola figur płaskich. Uczeń: 

• Oblicza pola poznanych fi gur, gdy dane wielkości wyrażone są w różnych jednostkach – proste 

przypadki. 

• Rozwiązuje zadania z zastosowaniem pól trójkątów i czworokątów.  

k) Dział programowy: Ułamki dziesiętne o mianowniku 100. Uczeń: 

• Zamienia ułamki typu: 
7

25
, 
11

20
, 
4

5
, 
8

10
 na procenty.  

• Zaznacza 25%, 50%, 75% powierzchni dowolnych prostokątów.  

• Wyjaśnia sposoby zamiany procentów na ułamki i odwrotnie.  

• Oblicza w pamięci 1%, 5%, 10%, 25%, 50%, 75% danej liczby.  

• Oblicza procent danej liczby. 

l) Dział programowy: Graniastosłupy. Uczeń: 

• Rysuje różne siatki tego samego prostopadłościanu. C 

• Rysuje siatki graniastosłupów w skali. C 

• Podaje, jaki wielokąt jest podstawą graniastosłupa, w zależności od liczby wierzchołków, krawędzi, 

ścian danego graniastosłupa. 

• Stosuje wzory na obliczanie pola powierzchni i objętości prostopadłościanu i oblicza ich wartość 

liczbową. 

 

Ocena bardzo dobra 

a) Dział programowy: Liczby naturalne. Uczeń: 

• Wyjaśnia sposoby zamiany jednostek czasu, długości, masy.  

• Rozróżnia dziesiątkowe i niedziesiątkowe systemy liczenia.  



• Rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności z zastosowaniem czterech działań, 

porównywania różnicowego i ilorazowego. 

• Tworzy diagramy, interpretuje dane z diagramów i zadaje pytania do diagramów.  

• Szacuje wyniki działań.  

• Uzasadnia zaokrąglenia liczb.  

• Rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności, dotyczące obliczeń czasowych.  

• Układa i rozwiązuje zadania dotyczące porównywania różnicowego i ilorazowego.  

• Uzupełniania w zapisie liczby brakujące cyfry tak, aby liczba była podzielna przez 2, 5, 10, 100, 3, 9. 

b) Dział programowy: Figury geometryczne. Uczeń: 

• Zamienia jednostki długości i wyjaśnia sposób zamiany.  

• Kreśli proste równoległe o podanej odległości.  

• Kreśli kąty niewypukłe o dowolnej mierze. 

c) Dział programowy: Ułamki zwykłe. Uczeń: 

• Wyjaśnia zasadę wykonywania wskazanego działania na ułamkach.  

• Zaznacza ułamki na osi liczbowej, dobierając odpowiednią jednostkę.  

• Rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności, dotyczące obliczania ułamka danej liczby.  

• Rozwiązuje zadania, dotyczące obliczania liczby, gdy dany jest jej ułamek.  

• Oblicza wartości wyrażeń algebraicznych, w których występują nawiasy.  

d) Dział programowy: Wielokąty. Uczeń: 

• Uzasadnia, że suma miar kątów wewnętrznych trójkąta jest równa 180°.  

• Uzasadnia, że suma miar kątów wewnętrznych czworokąta jest równa 360°.  

• Podaje liczbę przekątnych w wielokącie.  

• Rozróżnia wielokąty foremne.  

• Oblicza obwód wielokąta, znając zależności między bokami wielokąta.  

• Rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności z zastosowaniem skali.  

• Rozwiązuje nietypowe zadania z zastosowaniem obliczeń, dotyczących planu i mapy.  

• Ustala skalę, mając daną odległość rzeczywistą i odległość na planie lub mapie.  

• Sporządza plan, np. pokoju, działki.  

e) Dział programowy: Wyrażenia algebraiczne. Uczeń: 

• Wyjaśnia sposób rozwiązania równania.  

• Rozwiązuje zadania z zastosowaniem równań.  

• Zapisuje obliczenia do zadań w postaci wyrażeń algebraicznych i równań – proste  przykłady. 

f) Dział programowy: Trójkąty. Uczeń: 

• Wyjaśnia klasyfikację trójkątów.  

• Rysuje trójkąt, mając dany odcinek i dwa kąty do niego przyległe (za pomocą  kątomierza).  

• Rysuje trójkąt, mając dane dwa odcinki i kąt zawarty między nimi (za pomocą kątomierza).   

• Rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności z zastosowaniem własności trójkątów. 

g) Dział programowy: Ułamki dziesiętne. Uczeń: 

• Rozwiązuje równania, w których występują ułamki dziesiętne i wyjaśnia sposób rozwiązania. 

• Rozwiązuje złożone zadania o podwyższonym stopniu trudności z uwzględnieniem działań na ułamkach 

zwykłych i dziesiętnych. 

• Szacuje wyniki działań.   

• Uzasadnia sposoby wykonywania działań pisemnych na ułamkach dziesiętnych.  

• Uzasadnia sposoby wykonywania działań na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.  

• Wyjaśnia sposoby mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000... 

• Ocenia, które ułamki zwykłe mają dokładne rozwinięcie dziesiętne. 

h) Dział programowy: Czworokąty. Uczeń: 

• Wyznacza długość boków czworokąta, mając dany obwód i zależności między bokami.  

• Wyjaśnia klasyfikację czworokątów.  

• Oblicza miary kątów wewnętrznych czworokątów.  



• Rysuje czworokąty według podanych własności.  

• Zapisuje obwody czworokątów, stosując wyrażenia algebraiczne.  

• Ocenia poprawność wymienionych cech czworokąta. 

i) Dział programowy: Liczby całkowite. Uczeń: 

• Wyjaśnia stosowanie liczb całkowitych.  

• Ilustruje na osi liczbowej dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych.  

• Wyjaśnia sposoby dodawania i odejmowania liczb całkowitych.  

• Wyznacza na osi liczbowej jednostkę, gdy zaznaczono na niej dwie, trzy liczby całkowite.  

• Rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności.  

j) Dział programowy: Pola figur płaskich. Uczeń: 

• Rysuje figury o danym polu.   

• Wyjaśnia sposoby obliczania pola trójkąta i czworokąta.  

• Tworzy wyrażenia algebraiczne, opisujące pola poznanych figur i oblicza ich wartość liczbową.  

• Oblicza pola poznanych fi gur płaskich, gdy dane są zależności między występującymi w zadaniu 

wielkościami. 

• Weryfikuje wynik zadania tekstowego, oceniając sensowność rozwiązania.  

• Mając dane pole trójkąta lub czworokąta, oblicza nieznany bok lub wysokość.  

• Rysuje trójkąty lub czworokąty o tym samym polu. 

k) Dział programowy: Ułamki dziesiętne o mianowniku 100. Uczeń: 

• Wyjaśnia, co to znaczy obliczyć procent danej liczby.  

• Rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności, dotyczące obliczania procentu danej liczby. 

l) Dział programowy: Graniastosłupy. Uczeń: 

• Oblicza objętość sześcianu, mając jego pole.  

• Oblicza pole sześcianu, mając daną jego objętość.  

• Oblicza pole powierzchni graniastosłupa prostego o wymiarach podanych w różnych jednostkach.  

• Projektuje siatki graniastosłupów, gdy podane są zależności między krawędziami.  

• Odczytuje rzeczywiste wymiary siatki narysowanej w skali. 

 

Ocena celująca 

a) Dział programowy: Liczby naturalne. Uczeń: 
• Uzupełnia w działaniach pisemnych brakujące cyfry tak, aby działanie było wykonane poprawnie.  

• Rozwiązuje tekstowe zadania problemowe.  

• Ocenia wykonalność działań w zbiorze liczb naturalnych.  

• Uzupełnia nawiasy w wyrażeniach arytmetycznych tak, aby uzyskać równość.  

• Uzupełnia wyrażenia arytmetyczne z nawiasami kwadratowymi i oblicza je. 

b) Dział programowy: Figury geometryczne. Uczeń: 

• Wyjaśnia sposoby rysowania kątów niewypukłych.  

• Rozwiązuje problemy, w których występują własności poznanych fi gur geometrycznych. 

c) Dział programowy: Ułamki zwykłe. Uczeń: 

• Rozwiązuje zadnia problemowe z zastosowaniem działań na ułamkach zwykłych. 

d) Dział programowy: Wielokąty. Uczeń: 

• Oblicza kąty wewnętrzne fi gur foremnych.  

• Rozwiązuje zadania problemowe z zastosowaniem wiadomości o wielokątach  i skali.  

• Podaje własności figur foremnych.  

e) Dział programowy: Wyrażenia algebraiczne. Uczeń: 

• Rozwiązuje zadania problemowe z zastosowaniem wyrażeń algebraicznych i równań. 

f) Dział programowy: Trójkąty. Uczeń: 

• Rozwiązuje zadania problemowe.  

g) Dział programowy: Ułamki dziesiętne. Uczeń: 

• Uzasadnia, dlaczego ułamek ma lub nie ma dokładnego rozwinięcia dziesiętnego.  



• Rozwiązuje zadania problemowe. 

h) Dział programowy: Czworokąty. Uczeń: 

• Uzasadnia sposoby rysowania czworokątów.  

• Rozwiązuje zadania problemowe z zastosowaniem własności czworokątów. 

i) Dział programowy: Liczby całkowite. Uczeń: 

• Rozwiązuje zadania problemowe z zastosowaniem poznanych działań na liczbach całkowitych. 

j) Dział programowy: Pola figur płaskich. Uczeń: 

• Rozwiązuje zadania problemowe z zastosowaniem obliczania pól wielokątów 

k) Dział programowy: Ułamki dziesiętne o mianowniku 100. Uczeń: 

• Rozwiązuje zadania problemowe z zastosowaniem poznanych obliczeń procentowych. 

l) Dział programowy: Graniastosłupy. Uczeń: 

• Rozwiązuje zadania złożone, uwzględniające własności graniastosłupów.  

• Na rysunku graniastosłupa zaznacza krawędzie, po których ma być rozcięta bryła, by uzyskać 

narysowaną siatkę. 

• Rozwiązuje zadania problemowe, uwzględniające własności graniastosłupów, ich pola i objętości. 

 

Wymagania edukacyjne z matematyki klasa VI: 

 

Na ocenę dopuszczającą: 

Dział programu: Liczby naturalne. Uczeń: 

• Wykonuje proste obliczenia czasowe.  

• Wymienia jednostki opisujące prędkość, drogę, czas.  

• Rozwiązuje proste zadania dotyczące obliczania wydatków.  

• Dodaje, odejmuje, mnoży, dzieli liczby naturalne w pamięci i sposobem pisemnym – proste przypadki.  

• W zbiorze liczb wskazuje liczby podzielne przez 2, 5, 10, 100.  

• Przedstawia liczbę dwucyfrową jako iloczyn liczb pierwszych wybranym przez siebie sposobem – 

proste przypadki.  

• Wykonuje proste obliczenia zegarowe na godzinach, minutach i sekundach.  

• Oblicza rzeczywistą długość odcinka, gdy dana jest jego długość w skali – proste przypadki.  

• Oblicza średnią arytmetyczną dwóch liczb naturalnych – proste przypadki. 

Dział programu: Własności figur płaskich. Uczeń: 

• Rozróżnia i nazywa podstawowe figury płaskie.  

• Mierzy długość odcinka i podaje ją w odpowiednich jednostkach.  

• Rozpoznaje odcinki i proste prostopadłe i równoległe.  

• Wyróżnia wierzchołki, boki i kąty wielokątów.  

• Rozróżnia rodzaje kątów.  

• Mierzy kąty mniejsze od kąta półpełnego.  

• Oblicza obwód wielokąta, gdy długości boków są liczbami naturalnymi, wyrażonymi w takich samych 

jednostkach.  

• Wskazuje trójkąt na podstawie jego nazwy.  

• Wskazuje wysokości w trójkącie.  

• Podaje nazwy czworokątów.  

• Wskazuje wysokości trapezów.  

• Rozpoznaje wielokąty.  

• Określa, czy dane kąty należą do tego samego trójkąta. 

Dział programu: Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych. Uczeń: 

• Wskazuje w ułamku: licznik, mianownik, kreskę ułamkową.  

• Zapisuje ułamek w postaci dzielenia i odwrotnie.  

• Skraca i rozszerza ułamki – proste przypadki.  

• Porównuje ułamki zwykłe o jednakowych licznikach lub mianownikach.  



• Sprowadza ułamki do wspólnego mianownika – proste przypadki. 

• Przedstawia ułamek zwykły w postaci ułamka dziesiętnego przez rozszerzanie ułamka lub za pomocą 

kalkulatora. 

• Porównuje ułamki zwykłe o różnych mianownikach na podstawie rysunku – proste przypadki.  

• Dodaje i odejmuje ułamki o różnych mianownikach – proste przypadki.  

• Mnoży ułamki – proste przypadki.  

• Znajduje liczbę odwrotną do danej – proste przypadki.  

• Dzieli ułamki – proste przypadki.  

• Zapisuje iloczyn dwóch jednakowych czynników w postaci potęgi – proste przypadki.  

• Czyta i zapisuje ułamki dziesiętne.  

• Podaje przybliżenie liczby dziesiętnej z dokładnością do całości.  

• Zamienia ułamki dziesiętne na zwykłe – proste przypadki.  

• Dodaje i odejmuje ułamki dziesiętne w pamięci lub sposobem pisemnym. Sprawdza wyniki za pomocą 

kalkulatora.  

• Mnoży i dzieli liczby dziesiętne – proste przypadki.  

• Wymienia jednostki drogi, prędkości, czasu.  

• Rozwiązuje proste zadania tekstowe dotyczące obliczania prędkości, drogi, czasu – proste przypadki. 

Dział programu: Pola wielokątów. Uczeń: 

• Wyróżnia jednostki pola wśród innych jednostek.  

• Oblicza pole figury, licząc kwadraty jednostkowe.  

• Rozwiązuje proste zadania dotyczące obliczania pola, obwodu równoległoboku i trójkąta w sytuacjach 

typowych, gdy dane są liczbami naturalnymi i są wyrażone w jednakowych jednostkach. 

Dział programu: Procenty. Uczeń: 

• Stosuje symbol procentu.  

• Zapisuje ułamki o mianowniku 100 za pomocą procentów.  

• Zamienia ułamki typu: 
1

2
, 
1

4
, 0,2 na procenty.  

• Zamienia 50%, 25%, 10% na ułamki.  

• Wskazuje, jaki procent figury zamalowano – najprostsze przypadki.  

• Odczytuje dane z diagramów – proste przypadki. 

Dział programu: Figury przestrzenne. Uczeń: 

• Wskazuje graniastosłupy, ostrosłupy i bryły obrotowe wśród innych brył.  

• Wskazuje na modelu graniastosłupa, ostrosłupa, wierzchołki, krawędzie, ściany.  

• Tworzy siatki graniastosłupów i ostrosłupów przez rozcinanie modelu.  

• Wyróżnia prostopadłościany wśród graniastosłupów.  

• Wyróżnia jednostki pola i objętości wśród innych jednostek.  

• Nazywa bryły obrotowe, mając ich modele.  

• Oblicza pole powierzchni i objętość prostopadłościanu, mając jego siatkę oraz dane wyrażone liczbami 

naturalnymi w jednakowych jednostkach – proste przypadki. 

Dział programu: Liczby całkowite. Uczeń: 

• Podaje proste przykłady występowania liczb ujemnych.  

• Podaje przykłady liczb naturalnych, całkowitych dodatnich i ujemnych.  

• Czyta liczby całkowite zaznaczone na osi liczbowej – proste przypadki.  

• Podaje przykłady par liczb przeciwnych.  

• Znajduje liczbę przeciwną do danej.  

• Porównuje liczby całkowite – proste przypadki.  

• Ilustruje liczby przeciwne na osi liczbowej – proste przypadki.  

• Dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli liczby całkowite – proste przypadki. 

 

Na ocenę dostateczną: 

Dział programu: Liczby naturalne. Uczeń: 



• Wykonuje cztery podstawowe działania w pamięci lub sposobem pisemnym w zbiorze liczb 

naturalnych.  

• Stosuje kolejność wykonywania działań w dwu- lub trzydziałaniowych wyrażeniach arytmetycznych.  

• Rozwiązuje proste zadania tekstowe z zastosowaniem obliczeń związanych z upływem czasu.  

• Rozwiązuje równania o podstawowym stopniu trudności.  

• Oblicza prędkość, drogę, czas – proste przypadki.  

• Wykonuje proste obliczenia kalendarzowe na dniach, tygodniach, miesiącach, latach.  

• Wskazuje w zbiorze liczb naturalnych liczby podzielne przez 3, 9.  

• Rozkłada liczbę dwucyfrową na czynniki pierwsze.  

• Oblicza średnią arytmetyczną dwóch lub trzech liczb naturalnych. 

Dział programu: Własności figur płaskich. Uczeń: 

• Rysuje proste i odcinki prostopadłe i równoległe.  

• Zamienia jednostki długości.  

• Rozróżnia kąty wierzchołkowe i przyległe.  

• Wskazuje wielokąty wklęsłe i wypukłe.  

• Mierzy i rysuje kąty wypukłe.  

• Mierzy kąty wewnętrzne trójkąta i czworokąta. 

• Podaje sumę miar kątów wewnętrznych trójkąta i czworokąta.  

• Rysuje wskazane trójkąty i czworokąty.  

• Rysuje wysokości w trójkątach i trapezach.  

• Rozróżnia trójkąty i czworokąty na podstawie ich własności – proste przypadki.  

• Rozwiązuje proste zadania z zastosowaniem własności figur płaskich.  

• Stosuje twierdzenie o sumie kątów w trójkącie.  

• Konstruuje trójkąt z trzech odcinków.  

• Zapisuje wyrażenie algebraiczne opisujące obwód wielokąta i oblicza jego wartość liczbową – proste 

przypadki.  

• Czyta wyrażenie algebraiczne opisujące obwód figury – proste przypadki. 

Dział programu: Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych Uczeń: 

• Porównuje ułamki zwykłe o różnych mianownikach – proste przypadki.  

• Zaznacza ułamki zwykłe i dziesiętne na osi liczbowej.  

• Dodaje, odejmuje, mnoży, dzieli ułamki zwykłe.  

• Dodaje, odejmuje, mnoży, dzieli ułamki dziesiętne – proste przypadki.  

• Zamienia ułamki dziesiętne na zwykłe i odwrotnie – proste przypadki.  

• Wykorzystuje kalkulator do znajdywania rozwinięć dziesiętnych.  

• Porównuje ułamki zwykłe i dziesiętne.  

• Oblicza wartości prostych wyrażeń, w których występują ułamki zwykłe i dziesiętne.  

• Oblicza ułamek danej liczby – proste przypadki.  

• Oblicza drugą i trzecią potęgę ułamka zwykłego i dziesiętnego – proste przypadki.  

• Rozwiązuje proste równania, w których występują ułamki, np.: 2a = 3
1

2
; b : 3,5 = 6. Stosuje własności 

działań odwrotnych. 

• Podaje przybliżenia liczb z dokładnością do 0,1; 0,01; 0,001 – proste przypadki.  

• Podaje przykłady ułamków zwykłych o rozwinięciu dziesiętnym skończonym – proste przypadki.  

• Sprawdza przy użyciu kalkulatora, które ułamki mają rozwinięcie dziesiętne nieskończone.  

• Rozwiązuje proste zadania, w których występuje porównywanie ilorazowe, obliczanie ułamka danej  

liczby. 

Dział programu: Pola wielokątów. Uczeń: 

• Stosuje wzory na pole i obwód dowolnego wielokąta – proste przypadki.  

• Oblicza pola poznanych czworokątów i trójkątów, gdy dane są liczbami naturalnymi i są wyrażone w 

jednakowych jednostkach.  

• Zapisuje wzory na pole i obwód figury i oblicza ich wartość liczbową – proste przypadki.  



• Wypowiada słownie wzory na pole i obwód trójkąta i czworokąta – proste przypadki. 

Dział programu: Procenty. Uczeń: 

• Zamienia procenty na ułamki zwykłe i dziesiętne – proste przypadki.  

• Zamienia ułamki zwykłe i dziesiętne na procenty – proste przypadki.  

• Zaznacza 50%, 25%, 10%, 75% figury.  

• Oblicza procent danej liczby – proste przypadki.  

• Oblicza procent danej liczby w sytuacjach praktycznych – proste przypadki.  

• Odczytuje dane z diagramów prostokątnych, słupkowych, kołowych, w tym także z diagramów 

procentowych – podstawowy stopień trudności.  

• Rozwiązuje proste zadania z zastosowaniem danych odczytanych z diagramów.  

• Rysuje proste diagramy ilustrujące dane z tekstu lub tabeli. 

Dział programu: Figury przestrzenne. Uczeń: 

• Rysuje siatki graniastosłupów i ostrosłupów i wskazuje na nich podstawy, ściany, krawędzie – proste 

przypadki.  

• Rozróżnia i nazywa graniastosłupy, ostrosłupy i bryły obrotowe.  

• Opisuje bryły obrotowe, mając ich modele, i wymienia podstawowe ich własności.  

• Zamienia jednostki pola i objętości – proste przypadki.  

• Oblicza pole powierzchni i objętość prostopadłościanu, gdy dane są wyrażone liczbami naturalnymi i 

ułamkami dziesiętnymi w jednakowych jednostkach – proste przypadki.  

• Zapisuje wzór na pole powierzchni i objętość prostopadłościanu – proste przypadki.  

• Rozwiązuje proste zadania dotyczące własności graniastosłupa lub ostrosłupa, z wykorzystaniem 

odpowiedniego modelu.  

• Rozpoznaje w otoczeniu przedmioty, które mają kształt graniastosłupów, ostrosłupów lub brył 

obrotowych. 

Dział programu: Liczby całkowite. Uczeń: 

• Zaznacza liczby całkowite na osi liczbowej – proste przypadki.  

• Podaje przykłady występowania liczb całkowitych w życiu codziennym.  

• Podaje i zapisuje wartość bezwzględną danej liczby całkowitej.  

• Stosuje kolejność działań do obliczania wartości wyrażeń z zastosowaniem działań na liczbach 

całkowitych – proste przypadki.  

• Zapisuje iloczyn jednakowych czynników w postaci drugiej i trzeciej potęgi liczby całkowitej – proste 

przypadki.  

• Oblicza drugą i trzecią potęgę dowolnej liczby całkowitej – proste przypadki.  

• Rozwiązuje proste zadania tekstowe z zastosowaniem działań na liczbach całkowitych. 

 

Na ocenę dobrą: 

Dział programu: Liczby naturalne. Uczeń: 

• Stosuje działania na liczbach naturalnych do rozwiązywania typowych zadań tekstowych.  

• Oblicza wartość wyrażenia arytmetycznego wielodziałaniowego.  

• Stosuje obliczanie średniej arytmetycznej do rozwiązywania nieskomplikowanych zadań tekstowych.  

• Wyjaśnia pojęcia: dzielnik, wielokrotność, liczba pierwsza i złożona. 

• Podaje cechy podzielności liczb przez 2, 5, 10, 100, 3, 9.  

• Na podstawie rozkładu liczby na czynniki pierwsze podaje wszystkie dzielniki liczby złożonej.  

• Objaśnia sposób obliczania niewiadomej w dodawaniu, odejmowaniu, mnożeniu, dzieleniu. 

Dział programu: Własności figur płaskich. Uczeń: 

• Zapisuje symbolicznie równoległość i prostopadłość odcinków i prostych.  

• Wyznacza odległość punktu od prostej i odległość dwóch prostych.  

• Mierzy i rysuje kąty wklęsłe.  

• Oblicza miary kątów wierzchołkowych i przyległych.  

• Wyjaśnia nierówność trójkąta.  



• Podaje własności trójkątów i czworokątów.  

• Rysuje trójkąty i czworokąty o podanych własnościach.  

• Rozróżnia wielokąty foremne.  

• Rozwiązuje zadania tekstowe dotyczące obliczania miar kątów wewnętrznych wielokątów.  

• Rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem własności trójkątów i czworokątów.  

• Oblicza obwody wielokątów, gdy długości boków są wyrażone w różnych jednostkach. 

Dział programu: Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych. Uczeń: 

• Porównuje ułamki zwykłe i dziesiętne, dobiera dogodną metodę ich porównywania.  

• Odczytuje ułamki zwykłe i dziesiętne zaznaczone na osi liczbowej.  

• Objaśnia sposoby zamiany ułamka dziesiętnego na zwykły i odwrotnie. 

• Oblicza wartość wyrażenia arytmetycznego o podwyższonym stopniu trudności z zastosowaniem 

działań na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.  

• Rozwiązuje równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą, w której występują ułamki.  

• Znajduje liczbę na podstawie danego jej ułamka, korzystając z ilustracji.  

• Ocenia, który ułamek zwykły ma rozwinięcie dziesiętne skończone – nieskomplikowane przypadki.  

• Zaokrągla liczby z dokładnością do części dziesiątych, setnych i tysięcznych.  

• Szacuje wyniki działań.  

• Oblicza prędkość, drogę, czas w zadaniach tekstowych o podwyższonym stopniu trudności. 

Dział programu: Pola wielokątów. Uczeń: 

• Zamienia mniejsze jednostki pola na większe i odwrotnie.  

• Oblicza pole i obwód figury, gdy dane są wyrażone w różnych jednostkach.  

• Oblicza pole i obwód figury, gdy podane są zależności np. między długościami boków.  

• Zapisuje wzory na pole i obwód dowolnego trójkąta i czworokąta i wypowiada słownie te wzory. 

Dział programu: Procenty. Uczeń: 

• Zaznacza wskazany procent figury.  

• Objaśnia sposób zamiany procentu na ułamek i odwrotnie.  

• Objaśnia sposób obliczenia procentu danej liczby.  

• Rozwiązuje zadania praktyczne dotyczące obliczania procentu danej liczby.  

• Oblicza, o ile punktów procentowych nastąpił wzrost lub spadek, porównując wielkości wyrażone w 

procentach.  

• Interpretuje dane na dowolnym diagramie.  

• Gromadzi i porządkuje dane.  

• Odczytuje i interpretuje dane przedstawione w tekstach, tabelach i na diagramach.  

• Rysuje wskazane diagramy ilustrujące dane zawarte w tekście lub tabeli.  

• Rysuje diagramy podwójne – proste przypadki.  

• Rozwiązuje zadania tekstowe, korzystając z danych na diagramach. 

Dział programu: Figury przestrzenne. Uczeń: 

• Klasyfikuje figury przestrzenne na graniastosłupy, ostrosłupy i bryły obrotowe i nazywa je.  

• Wybiera spośród brył prostopadłościany i sześciany i uzasadnia swój wybór.  

• Podaje nazwę graniastosłupa lub ostrosłupa w zależności od liczby jego wierzchołków, krawędzi, ścian.  

• Rozpoznaje graniastosłupy, ostrosłupy i bryły obrotowe na podstawie ich własności.  

• Rysuje różne siatki graniastosłupów i ostrosłupów.  

• Na podstawie siatki rozpoznaje bryły, które można z nich utworzyć. 

• Przedstawia na rysunkach pomocniczych graniastosłupy i ostrosłupy.  

• Rysuje siatki graniastosłupów i ostrosłupów w skali.  

• Zamienia jednostki pola i objętości.  

• Zapisuje wzór na pole powierzchni prostopadłościanu i oblicza jego wartość liczbową.  

• Rozwiązuje zadania z zastosowaniem własności graniastosłupów i ostrosłupów. 

Dział programu: Liczby całkowite. Uczeń: 

• Wyznacza jednostkę na osi liczbowej, na której zaznaczone są co najmniej dwie liczby całkowite.  



• Porównuje wartości bezwzględne liczb całkowitych. 

• Rozwiązuje zadania tekstowe uwzględniające działania na liczbach całkowitych.  

• Stosuje kolejność wykonywania działań w wyrażeniach arytmetycznych zawierających liczby 

całkowite.  

• Wyjaśnia sposób dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia liczb całkowitych.  

• Rozwiązuje równania z zastosowaniem dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia liczb 

całkowitych. 

 

Na ocenę bardzo dobrą: 

Dział programu: Liczby naturalne Uczeń: 

•  Rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności z zastosowaniem obliczeń zegarowych.  

•  Oblicza wartość wyrażenia arytmetycznego z zastosowaniem nawiasów kwadratowych i wyjaśnia 

kolejność wykonywania działań. 

•  Rozwiązuje zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności z zastosowaniem działań na liczbach 

naturalnych i równań. 

•  Weryfikuje wynik zadania tekstowego, oceniając sensowność rozwiązania.  

•  Wyjaśnia cechy podzielności liczb naturalnych i stosuje je w zadaniach tekstowych.  

•  Stosuje obliczanie średniej arytmetycznej liczb naturalnych w rozwiązywaniu zadań o podwyższonym 

stopniu trudności. 

Dział programu: Własności figur płaskich. Uczeń: 

•  Rysuje wielokąty foremne i opisuje ich własności.  

•  Buduje trójkąt, mając dane 2 odcinki i kąt między nimi zawarty lub odcinek i 2 kąty do niego przylegle, 

korzystając z linijki i kątomierza. 

•  Rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności z zastosowaniem własności trójkątów i 

czworokątów. 

Dział programu: Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych. Uczeń: 

•  Wyjaśnia, kiedy nie można zamienić ułamka zwykłego na ułamek dziesiętny skończony.  

•  Sprowadza ułamki do najmniejszego wspólnego mianownika i wykonuje dodawanie i odejmowanie 

ułamków. 

•  Uzasadnia sposób zaokrąglania liczb.   

•  Rozwiązuje zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności z zastosowaniem działań na 

ułamkach zwykłych i dziesiętnych. 

•  Oblicza dokładną wartość wyrażenia arytmetycznego – ocenia, czy należy wykonywać działania na 

ułamkach zwykłych, czy dziesiętnych. 

Dział programu: Pola wielokątów. Uczeń: 

•  Rozwiązuje założone zadania dotyczące obliczania pól wielokątów. 

•  Oblicza bok trapezu, mając dane jego pole, wysokość i zależność między tymi wielkościami. 

Dział programu: Procenty. Uczeń: 

•  Uzasadnia sposób rysowania wskazanego diagramu. 

•  Rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności z zastosowaniem obliczeń procentowych.  

•  Układa pytania i zadania do różnych diagramów.  

•  Oblicza liczbę na podstawie jej procentu i stosuje to obliczenie w nieskomplikowanych sytuacjach 

praktycznych. 

Dział programu: Figury przestrzenne. Uczeń: 

•  Oblicza pola powierzchni graniastosłupów prostych.  

•  Zapisuje wzory na pole powierzchni graniastosłupów prostych i objętość prostopadłościanu.  

•  Rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności na obliczanie pól powierzchni graniastosłupów 

prostych i objętość prostopadłościanu. 

•  Projektuje siatki graniastosłupów i ostrosłupów o podanych własnościach. 

Dział programu: Liczby całkowite. Uczeń: 



•  Rozwiązuje zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności uwzględniające działania na  

liczbach całkowitych. 

 

Na ocenę celującą: 

Dział programu: Liczby naturalne. Uczeń: 

•  Uzasadnia wykonalność działań w zbiorze liczb naturalnych.  

•  Rozwiązuje zadania problemowe z zastosowaniem działań na liczbach naturalnych.  

Dział programu: Własności figur płaskich. Uczeń: 

•  Rozwiązuje zadania dotyczące szukania miar kątów w wielokątach w różnych sytuacjach.  

•  Rozwiązuje zadania problemowe z wykorzystaniem własności wielokątów. 

Dział programu: Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych. Uczeń: 

•  Uzasadnia sposób rozwiązania zadania.  

•  Rozwiązuje zadania problemowe z zastosowaniem działań na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.  

•  Ocenia wykonalność działań w zbiorze liczb dodatnich.  

Dział programu: Pola wielokątów. Uczeń: 

•  Rozwiązuje zadania problemowe dotyczące obliczania pól i obwodów wielokątów. 

Dział programu: Procenty. Uczeń: 

•  Rozwiązuje zadania problemowe z zastosowaniem obliczeń procentowych.  

•  Układa pytania do ankiety, interpretuje wyniki ankiety i ilustruje je na diagramie. 

Dział programu: Figury przestrzenne. Uczeń: 

•  Wyjaśnia sposób tworzenia wzoru na pole powierzchni graniastosłupa i objętość prostopadłościanu. 

•  Rozwiązuje zadania problemowe dotyczące własności figur przestrzennych.  

•  Wyjaśnia sposób tworzenia brył obrotowych.  

Dział programu: Liczby całkowite. Uczeń: 

•  Ocenia wykonalność działań w zbiorze liczb całkowitych.  

•  Rozwiązuje zadania problemowe, w których występują działania na liczbach całkowitych. 

 

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny matematyka klasa VII: 

 

Na ocenę dopuszczającą: 

Ułamki dziesiętne i zwykłe. Uczeń: 

• dodaje i odejmuje ułamki zwykłe w wyrażeniach dwuargumentowych 

• mnoży ułamki zwykłe w wyrażeniach dwuargumentowych 

• dzieli ułamki zwykłe w wyrażeniach dwuargumentowych 

• zamienia ułamek dziesiętny na zwykły i odwrotnie oraz zaokrągla je z określoną dokładnością 

• dodaje i odejmuje ułamki dziesiętne sposobem pisemnym 

• mnoży ułamki dziesiętne sposobem pisemnym 

• wykonuje działanie dwuargumentowe na ułamkach zwykłych i dziesiętnych  

• stosuje kolejność wykonywania działań podczas obliczania wartości wyrażenia złożonego z co najwyżej 

trzech działań 

• zapisuje działania sformułowane słownie 

• podaje przybliżenia dziesiętne liczb, szacuje wyniki 

• oblicza ułamek danej liczby i stosuje ten typ obliczeń w zadaniach praktycznych 

Procenty. Uczeń: 

• zapisuje ułamki o wybranych mianownikach, np. 100, 25, 4, w postaci procentów 

• zapisuje procent wyrażony liczbą całkowitą w postaci ułamka lub liczby całkowitej, np. 25%0 25,  

• odczytuje i zaznacza wskazany procent pola figury (25%, 50%) 

• stosuje algorytm obliczania procentu danej liczby całkowitej, wykorzystując również kalkulator 

Własności figur płaskich. Uczeń: 

• rozróżnia i rysuje punkty, odcinki, proste, półproste, łamane 



• oblicza długość łamanej 

• rozpoznaje proste i odcinki prostopadłe oraz równoległe 

• rozpoznaje kąty: proste, ostre, rozwarte, półpełne i pełne 

• rozróżnia kąty: wierzchołkowe, przyległe, naprzeciwległe i odpowiadające 

• rozróżnia trójkąty ze względu na boki i kąty oraz podaje ich nazwy 

• stosuje w zadaniach warunek konieczny istnienia trójkąta 

• stosuje twierdzenie o sumie miar kątów wewnętrznych trójkąta w prostych zadaniach 

• rysuje wysokości w trójkącie 

• rozpoznaje trójkąty przystające 

• rozpoznaje kwadraty i prostokąty oraz wskazuje ich boki i przekątne 

• rozpoznaje romby i równoległoboki oraz wskazuje ich boki i przekątne 

• rozpoznaje trapezy oraz podaje nazwy ich boków i wskazuje przekątne 

Liczby wymierne i niewymierne. Uczeń: 

• zaznacza liczby całkowite na osi liczbowej 

• znajduje liczbę przeciwną do danej 

• znajduje odwrotność danej liczby 

• porównuje dwie liczby całkowite 

• dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli liczby całkowite 

• wskazuje kolejność wykonywania działań w wyrażeniu arytmetycznym 

• oblicza wartość niezłożonego wyrażenia arytmetycznego w zbiorze liczb całkowitych 

• zapisuje iloczyn jednakowych czynników w postaci potęgi i odwrotnie 

• oblicza pierwiastki drugiego i trzeciego stopnia z liczb naturalnych 

• wykorzystuje kalkulator do szukania rozwinięć dziesiętnych liczb niewymiernych oraz obliczania 

wartości potęg i pierwiastków 

Pola wielokątów. Uczeń: 

• zna pojęcie pola figury i jednostki pola oraz wykorzystuje tę wiedzę w prostych zadaniach 

• korzysta ze wzoru na pola kwadratu i prostokąta w prostych zadaniach 

• korzysta ze wzoru na pole trójkąta w prostych zadaniach 

• korzysta ze wzoru na pola równoległoboku, rombu i trapezu w prostych zadaniach 

Rachunek algebraiczny. Uczeń: 

• podaje nazwę wyrażenia algebraicznego 

• zapisuje wyrażenie algebraiczne opisane słownie 

• odczytuje współczynniki liczbowe wyrazów sumy algebraicznej 

• dodaje i odejmuje sumy algebraiczne 

• redukuje wyrazy podobne o współczynnikach całkowitych 

• mnoży sumę algebraiczną przez liczbę naturalną 

• oblicza wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych w zbiorze liczb całkowitych 

Równania. Uczeń: 

• sprawdza, czy dana liczba całkowita jest pierwiastkiem równania 

• rozwiązuje proste zadania praktyczne z zastosowaniem równań na porównywanie różnicowe i ilorazowe 

• rozwiązuje równanie pierwszego stopnia z jedną niewiadomą, np. z występującymi po prawej i lewej 

stronie sumami algebraicznymi 

• rozróżnia wielkości wprost proporcjonalne na podstawie tabelek i opisu słownego 

Elementy statystyki opisowej uczeń. Uczeń: 

• zbiera dane ze wskazanych źródeł, np. prasy, internetu, rocznika statystycznego,  segreguje dane 

• odczytuje dane statystyczne przedstawiane tabelarycznie oraz w postaci diagramów słupkowych 

pionowych i poziomych (w tym procentowych)  

• przedstawia dane w tabeli i w postaci diagramu słupkowego pionowego i poziomego 

• oblicza średnią arytmetyczną kilku danych 

Twierdzenie Pitagorasa. Uczeń: 



• odczytuje współrzędne punktów kratowych zaznaczonych w układzie współrzędnych 

• zaznacza punkty kratowe, gdy są dane ich współrzędne 

• podaje przykłady twierdzeń 

• wyróżnia w twierdzeniu założenie i tezę 

• rysuje trójkąty prostokątne 

• w trójkącie prostokątnym położonym dowolnie na płaszczyźnie wskazuje przyprostokątne i 

przeciwprostokątną 

• zapisuje symbolicznie tezę twierdzenia Pitagorasa 

• oblicza długość przeciwprostokątnej, gdy są dane długości przyprostokątn ych (liczby naturalne) 

Graniastosłupy. Uczeń: 

• wskazuje graniastosłupy wśród wielościanów 

• wskazuje prostopadłościan i sześcian wśród graniastosłupów  

• wskazuje na modelu krawędzie, wierzchołki i ściany graniastosłupa 

• rysuje siatkę prostopadłościanu i sześcianu 

• korzysta z gotowych wzorów i oblicza pole powierzchni całkowitej prostopadłościanu oraz sześcianu 

• zna podstawowe jednostki objętości 

• korzysta z gotowych wzorów i oblicza objętość sześcianu oraz prostopadłościanu 

 

Na ocenę dostateczną: 

Ułamki dziesiętne i zwykłe. Uczeń: 

• dodaje i odejmuje ułamki zwykłe w wyrażeniach kilkuargumentowych 

• mnoży więcej niż dwa ułamki zwykłe 

• oblicza wartość wyrażenia zawierającego więcej niż trzy działania arytmetyczne 

• zamienia dowolny ułamek dziesiętny na zwykły i odwrotnie (gdy to jest możliwe) 

• dodaje i odejmuje więcej niż dwa ułamki dziesiętne 

Procenty. Uczeń: 

• zamienia dowolną liczbę na procent i  zamienia procenty na liczbę 

• odczytuje i zaznacza wskazany procent figury (20%, 25%, 50%, 75%) 

• stosuje obliczanie procentu danej wielkości w zadaniach praktycznych (np. dotyczących ceny) 

• stosuje wybrany algorytm obliczania liczby na podstawie danego jej procentu 

• stosuje wybrany algorytm obliczania, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba 

Własności figur płaskich. Uczeń: 

• stosuje pojęcie odległości punktu od prostej 

• rysuje proste oraz odcinki prostopadłe i równoległe 

• rysuje kąty: wierzchołkowe, przyległe, naprzeciwległe i odpowiadające 

• rysuje kąty: proste, ostre, rozwarte, półpełne i pełne 

• rozróżnia kąt zewnętrzny i wewnętrzny; podaje nazwy boków trójkąta prostokątnego 

• stosuje twierdzenie o sumie miar kątów wewnętrznych czworokąta 

• sprawdza, czy dwa trójkąty są przystające na podstawie cech przystawania 

• stosuje w prostych zadaniach podstawowe własności czworokątów 

Liczby wymierne i niewymierne. Uczeń: 

• zaznacza na osi liczby wymierne, gdy ma odpowiednio dostosowaną jednostkę 

• oblicza wartość niezłożonego wyrażenia arytmetycznego w zbiorze liczb wymiernych z 

uwzględnieniem kolejności działań 

• oblicza potęgi liczb wymiernych o wykładniku naturalnym 

• oblicza takie pierwiastki drugiego i trzeciego stopnia z liczb wymiernych, które są liczbami 

wymiernymi 

Pola wielokątów. Uczeń: 

• zamienia jednostki pola oraz stosuje je do rozwiązywania prostych zadań 

• korzysta ze wzoru na pola kwadratu i prostokąta w typowych zadaniach 



• korzysta ze wzoru na pole trójkąta w typowych zadaniach 

• korzysta ze wzoru na pola równoległoboku, rombu i trapezu w typowych zadaniach 

Rachunek algebraiczny. Uczeń: 

• redukuje wyrazy podobne o współczynnikach wymiernych 

• oblicza wartości liczbowe prostych wyrażeń algebraicznych w zbiorze liczb wymiernych 

• mnoży sumę algebraiczną przez liczbę całkowitą 

• wskazuje wspólny czynnik liczbowy wśród wyrazów sumy 

Równania. Uczeń: 

• sprawdza, czy dana liczba wymierna jest pierwiastkiem równania 

• rozwiązuje równanie pierwszego stopnia z jedną niewiadomą, np. zawierające nawiasy okrągłe 

• przedstawia za pomocą równania sytuację opisaną graficznie 

• rozwiązuje typowe zadanie tekstowe z zastosowaniem równań, m.in. z uwzględnieniem wzorów na pola 

i obwody figur płaskich 

• rozwiązuje proste zadania tekstowe z wykorzystaniem własności wielkości wprost proporcjonalnych 

Elementy statystyki opisowej uczeń. Uczeń: 

• zbiera samodzielnie dane statystyczne 

• odpowiada na pytania związane z analizą danych przedstawionych różnymi sposobami 

• przedstawia dane w postaci diagramu kołowego (w tym procentowego) 

• określa cechy charakterystyczne dla danych statystycznych (np. wartość największą, najmniejszą) 

Twierdzenie Pitagorasa. Uczeń: 

• rysuje układ współrzędnych na płaszczyźnie i nazywa jego osie 

• oblicza długość odcinka równoległego do osi układu 

• rozróżnia hipotezy prawdziwe i nieprawdziwe 

• oblicza długość dowolnego boku trójkąta prostokątnego, gdy są dane długości dwóch pozostałych 

boków 

• rozwiązuje proste zadania tekstowe z zastosowaniem twierdzenia Pitagorasa 

• znajduje współrzędne środka odcinka, gdy są dane współrzędne jego końców 

Graniastosłupy. Uczeń: 

• rysuje siatkę graniastosłupa w skali 

• wyznacza na modelu podstawowe przekroje graniastosłupów prostych i zaznacza je na rysunkach brył 

• oblicza pole powierzchni całkowitej dowolnego graniastosłupa prostego w prostych zadaniach o 

kontekście praktycznym 

• oblicza objętość dowolnego graniastosłupa prostego w prostych zadaniach o kontekście praktycznym 

 

Na ocenę dobrą: 

Ułamki dziesiętne i zwykłe. Uczeń: 

• oblicza liczbę na podstawie jej ułamka 

• oblicza, jaką częścią jednej liczby jest druga liczba 

• porównuje ułamek zwykły i dziesiętny 

• wskazuje okresy rozwinięć dziesiętnych nieskończonych okresowych 

• oblicza niewiadome: składnik, odjemnik, odjemną, dzielnik, dzielną, czynnik  

• rozwiązuje zadania praktyczne prowadzące do porównywania różnicowego i ilorazowego, obliczania 

ułamka danej liczby, liczby na podstawie jej ułamka oraz wartości wyrażenia 

Procenty. Uczeń: 

• zaznacza dowolny procent figury 

• odczytuje, jaki procent figury jest zaznaczony – złożone przypadki 

• oblicza liczbę na podstawie danego jej procentu oraz jakim procentem jednej liczby jest druga liczba w 

złożonych przypadkach 

• rozwiązuje typowe zadania tekstowe dotyczące obliczeń procentowych – jednokrotne obniżki i 

podwyżki cen 



Własności figur płaskich. Uczeń: 

•  stosuje pojęcie odległości między prostymi równoległymi w prostych zadaniach 

• rozróżnia kąty wklęsłe i wypukłe 

• stosuje w typowych zadaniach własności kątów: wierzchołkowych, przyległych, naprzeciwległych i 

odpowiadających 

• wskazuje największy lub najmniejszy kąt lub bok w dowolnym trójkącie 

• zaznacza kąt zewnętrzny trójkąta 

• stosuje cechy przystawania trójkątów w typowych zadaniach 

• rozróżnia trapezy równoramienne i prostokątne 

• rozwiązuje typowe zadania z zastosowaniem własności trójkątów i czworokątów 

Liczby wymierne i niewymierne. Uczeń: 

• samodzielnie ustala jednostkę, aby zaznaczyć podane liczby wymierne na osi liczbowej 

• porównuje liczby wymierne 

• dodaje i odejmuje liczby wymierne 

• mnoży i dzieli w zbiorze liczb wymiernych 

• rozwiązuje zadania o treści praktycznej z zastosowaniem działań na liczbach wymiernych 

Pola wielokątów. Uczeń: 

• korzysta ze wzoru na pola kwadratu i prostokąta w złożonych zadaniach 

• korzysta ze wzoru na pole trójkąta w złożonych zadaniach 

• korzysta ze wzoru na pola równoległoboku, rombu i trapezu w złożonych zadaniach 

Rachunek algebraiczny. Uczeń: 

• zapisuje złożone wyrażenie algebraiczne (z kilkoma działaniami) i podaje jego nazwę 

• mnoży sumę algebraiczną przez liczbę wymierną 

• wyłącza wspólny czynnik liczbowy przed nawias 

Równania. Uczeń: 

• oblicza stosunek danych wielkości wyrażonych w różnych jednostkach 

• wskazuje w proporcji wyrazy skrajne i środkowe oraz stosuje warunek równości iloczynów wyrazów 

skrajnych i środkowych 

• rozwiązuje równanie w postaci proporcji 

Elementy statystyki opisowej uczeń. Uczeń: 

• formułuje wnioski wynikające z opracowanych danych 

• układa pytania do gotowych diagramów i wykresów 

Twierdzenie Pitagorasa. Uczeń: 

• uzasadnia graficznie twierdzenie Pitagorasa 

• rozwiązuje typowe zadania tekstowe z zastosowaniem twierdzenia Pitagorasa 

• oblicza długość odcinka, którego końce są danymi punktami kratowymi w układzie współrzędnych 

Graniastosłupy. Uczeń: 

• określa własności graniastosłupów prostych 

• klasyfikuje graniastosłupy 

• rysuje podstawowe przekroje graniastosłupów w rzeczywistych wymiarach 

• zamienia jednostki pola i objętości 

• rozwiązuje zadania wymagające przekształcania wzorów na pole powierzchni lub objętość 

graniastosłupa 

 

Na ocenę bardzo dobrą: 

Ułamki dziesiętne i zwykłe. Uczeń: 

• porządkuje zbiory liczb zawierające ułamki zwykłe i dziesiętne dowolną metodą 

• wstawia nawiasy w wyrażeniu tak, aby otrzymać określoną wartość 

• zamienia jednostki, np. długości, masy 



• wybiera ze zbioru ułamków zwykłych te, które mają rozwinięcie dziesiętne skończone lub nieskończone 

okresowe  

• rozwiązuje zadania złożone lub problemowe zadania tekstowe, m.in. z zastosowaniem obliczeń na 

ułamkach 

Procenty. Uczeń: 

• stosuje obliczenia procentowe w zadaniach złożonych i problemach, dotyczące wielokrotnych 

podwyżek i obniżek cen, lokat, kredytów i stężeń roztworów 

Własności figur płaskich. Uczeń: 

• rozwiązuje złożone zadania z zastosowaniem wszystkich własności poznanych wielokątów 

• rozwiązuje złożone zadania z zastosowaniem cech przystawania trójkątów 

Liczby wymierne i niewymierne. Uczeń: 

• oblicza wartość złożonego wyrażenia arytmetycznego z zastosowaniem potęg i pierwiastków 

• rozwiązuje złożone zadania z zastosowaniem działań na liczbach wymiernych 

Pola wielokątów. Uczeń: 

• wyprowadza wzory na pola trójkąta, równoległoboku, rombu i trapezu 

• rozwiązuje trudniejsze zadania z zastosowaniem wzorów na obliczanie pól trójkątów i czworokątów, a 

także wykorzystuje te wzory do obliczania długości boków i wysokości tych wielokątów 

Rachunek algebraiczny. Uczeń: 

• układa wyrażenie algebraiczne do reprezentacji graficznej, rysunkowej i odwrotnie 

• rozwiązuje zadanie tekstowe prowadzące do ułożenia wyrażenia algebraicznego 

• oblicza wartości liczbowe złożonych wyrażeń algebraicznych w zbiorze liczb wymiernych z 

uwzględnieniem obliczeń procentowych 

Równania. Uczeń: 

• przekształca wzory, aby wyznaczyć dowolną wielkość 

• rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem równań, uwzględniające obliczenia procentowe 

• zapisuje zależność między wielkościami wprost proporcjonalnymi 

• rozwiązuje równanie w postaci proporcji zawierające np. nawiasy 

Elementy statystyki opisowej uczeń. Uczeń: 

• wykonuje np. statystyczne zadanie projektowe lub badawcze (sformułuje problem, pytania pośrednie, 

hipotezy, zaplanuje przebieg badania, stworzy narzędzia badań, zbierze i zapisze dane, uporządkuje je, 

przedstawi graficznie, zinterpretuje, wyciągnie wnioski, postawi tezę, dokona prezentacji z 

wykorzystaniem np. multimediów) 

Twierdzenie Pitagorasa. Uczeń: 

• znajduje współrzędne drugiego końca odcinka, gdy dane są współrzędne jednego końca i środka 

• przeprowadza dowody twierdzeń, np.: suma kątów trójkąta, czworokąta, podzielność liczb 

• stosuje twierdzenie Pitagorasa w zadaniach dotyczących czworokątów 

• rozwiązuje złożone zadania tekstowe z zastosowaniem twierdzenia Pitagorasa 

Graniastosłupy. Uczeń: 

• odkrywa wzory na liczbę krawędzi oraz przekątnych graniastosłupa 

• rysuje różne przekroje graniastosłupów w rzeczywistych wymiarach i oblicza ich pole 

• oblicza pole powierzchni całkowitej lub objętość graniastosłupa z zastosowaniem twierdzenia 

Pitagorasa 

• rozwiązuje złożone zadania z zastosowaniem wzorów na pole powierzchni i objętość graniastosłupów 

 

Na ocenę celującą: 

Ułamki dziesiętne i zwykłe. Uczeń: 

• rozwiązuje zadania-problemy typu: Trzej strzelcy strzelają do celu. Pierwszy strzela co 6 s, drugi co 8 

s, a trzeci co 10 s. Ile razy strzelcy wystrzelą jednocześnie w ciągu 15 minut?  

• buduje kwadrat magiczny z wykorzystaniem ułamków 

• przedstawia ułamki w postaci sumy ułamków egipskich 



• znajduje zadaną cyfrę po przecinku w rozwinięciu dziesiętnym ułamka 

• wyjaśnia, kiedy nie można zamienić ułamka zwykłego na ułamek dziesiętny skończony 

• oblicza wartość wyrażenia zawierającego ułamek wielopiętrowy 

• zamienia ułamek okresowy na zwykły 

Procenty. Uczeń: 

• zdobyte wiadomości stosuje w praktyce, np. potrafi efektywnie oszacować oprocentowania w różnych 

bankach, określić nowe stężenie roztworu po zmianie zawartości jego składników 

• stosuje w sytuacjach praktycznych wzór na kapitalizację odsetek 

• oblicza stan konta po wielokrotnej kapitalizacji odsetek 

Własności figur płaskich. Uczeń: 

• rozwiązuje bardzo złożone zadania z zastosowaniem wszystkich własności poznanych wielokątów 

• rozwiązuje bardzo złożone zadania z zastosowaniem cech przystawania trójkątów 

Liczby wymierne i niewymierne. Uczeń: 

• rozwiązuje problemy z zastosowaniem działań na liczbach wymiernych 

• odróżnia liczby wymierne od niewymiernych 

• podaje przybliżenia liczb niewymiernych 

Pola wielokątów. Uczeń: 

• wyprowadza wzór na pole deltoidu oraz stosuje go w zadaniach 

• wykorzystuje wiadomości i umiejętności dotyczące pól wielokątów w nowej, nietypowej sytuacji 

Rachunek algebraiczny. Uczeń: 

• buduje wyrażenia algebraiczne będące uogólnieniem cyklicznie powtarzającej się zależności między 

wielkościami 

• rozwiązuje zadania-problemy związane z układaniem wyrażeń algebraicznych i obliczaniem ich 

wartości 

Równania. Uczeń: 

• stosuje poznane wiadomości i umiejętności w złożonych, nietypowych sytuacjach zadaniowych lub 

problemach 

Elementy statystyki opisowej uczeń. Uczeń: 

• przedstawia dane statystyczne za pomocą piramidy populacji, interpretuje te dane 

Twierdzenie Pitagorasa. Uczeń: 

• odkrywa sposób znajdowania trójkątów pitagorejskich 

• rozwiązuje zadania-problemy z zastosowaniem twierdzenia Pitagorasa i sprawdza, czy dane odcinki 

mogą być bokami trójkąta prostokątnego 

Graniastosłupy. Uczeń: 

• wyprowadza wzory na pola powierzchni i objętości graniastosłupów 

• rozwiązuje nietypowe zadania dotyczące pól i objętości graniastosłupów, np. podejmuje decyzję, czy 

można narysować siatkę graniastosłupa, gdy są spełnione określone warunki 

 

Wymagania edukacyjne z geografii klasa VII: 

 

1.  Ocenie podlegają wiadomości i umiejętności określone programem nauczania. 

2. Wykaz wiadomości i umiejętności przedstawiany jest uczniom na początku roku  szkolnego. 

3. Skala ocen zawiera stopnie od 1 do 6 

4. Ocenie podlegają : 

- sprawdziany (testy) 

- odpowiedzi ustne i kartkówki 

- aktywność na lekcji 

- zadania domowe 

- zeszyt ćwiczeń 

- udział w konkursach geograficznych 



5. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji : 

2 razy -  gdy klasa ma 2 godziny w tygodniu, za  następne zgłoszenie np. uczeń otrzymuje cząstkową 

ocenę ndst. i koniecznie musi ją poprawić zgłaszając się na następnej lekcji do odpowiedzi 

Uczeń, który nie zgłosił w ciągu roku nieprzygotowania otrzymuje ocenę cząstkową – bardzo dobry. 

Uczeń nie może zgłosić nieprzygotowania do lekcji powtórzeniowej lub do sprawdzianu. 

Uczeń nie ponosi żadnych konsekwencji jeśli zgłosi brak przygotowania z przyczyn losowych. 

 

6.  Sprawdziany dotyczące materiału z całego działu są zapowiadane co najmniej tydzień wcześniej, 

uczniowie znają zakres materiału i kryteria wymagań.  

7.  Termin oddania sprawdzianów wynosi 14 dni, a kartkówek 10 -15 minutowych na następnej lekcji. 

8.  Sprawdziany są obowiązkowe.  Jeżeli uczeń opuścił sprawdzian z przyczyn losowych,  zalicza go  w 

terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

9. Ocenę otrzymaną ze sprawdzianu uczeń ma prawo jednokrotnie poprawić w terminie  uzgodnionym z 

nauczycielem. 

10. Uczeń ma prawo wglądu do sprawdzianu i zapoznania się z błędami, oraz wyjaśnienie ich przez 

nauczyciela.  

11.  Kartkówki ( 10-15min.) nie są zapowiadane i obejmują materiał zrealizowany najwyżej z trzech 

ostatnich lekcji. 

12.  Oceny wystawiane przez nauczyciela są jawne i uzasadnione. 

13.  Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń. 

14.  Uczeń ma obowiązek odrabiać zadania w zeszycie ćwiczeń i zeszycie przedmiotowym. 

15.  Sprawdziany i kartkówki są punktowane, a punkty przeliczane na oceny wg  następujących 

kryteriów: 

Celujący                   100%                  max. ilości punktów + zad. dodatk. 

Bardzo dobry           91 - 100% max. ilości punktów 

Dobry                       70 -   90% max. ilości punktów 

Dostateczny 50 -   69% max. ilości punktów 

Dopuszczający 30 -   49% max. ilości punktów 

Niedostateczny   0 -   29% max. ilości punktów 

 

16.  Ocena klasyfikacyjna śródroczna i końcoworoczna nie jest średnią arytmetyczną ocen bieżących. 

17.  Przy ustalaniu oceny okresowej lub końcoworocznej nauczyciel bierze pod uwagę oceny uzyskane z 

poszczególnych obszarów działalności według następującej kolejności: 

- sprawdziany i testy 

- odpowiedzi ustne i kartkówki 

- aktywność na lekcjach 

- prace domowe 

- aktywność pozalekcyjna  

– udział w konkursach, 

- ćwiczeniach terenowych 

18.Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który rozwija swoje zainteresowania, jego wiadomości i 

umiejętności wykraczają poza obowiązujący program nauczania, umie prezentować własne poglądy, 

chętnie podejmuje dodatkowe zadania, jest laureatem lub finalistą konkursu przedmiotowego. 

 

Wymagania edukacyjne z przyrody klasy IV – VI 

 

Ocenę celującą: otrzymuje uczeń, który: posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza 

program nauczania geografii w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz 

biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub 



praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe, wykazuje się szczególnym zainteresowaniem 

przedmiotem i aktywnością na lekcjach ,osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.  

Ocenę bardzo dobrą: otrzymuje uczeń, który: opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określonych 

programem nauczania geografii w danej klasie, trudne do przyswojenia, złożone o charakterze 

problemowym, rozumie relacje między elementami wiedzy z zakresu programu nauczania, samodzielnie i 

sprawnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania, wykazuje duże 

zainteresowanie przedmiotem, wyraża swą wiedzę stosując poprawny język , jego odpowiedzi są 

prawidłowe, rozumne i pełne. 

Ocenę dobrą: otrzymuje uczeń, który: opanował wiadomości i umiejętności trudniejsze, pośrednio 

użyteczne w pozaszkolnej działalności, właściwie stosuje terminologię geograficzną, może popełniać 

drobne błędy. Aktywnie uczestniczy w zajęciach, oraz stosuje wiadomości w sytuacjach typowych 

według wzorów znanych z lekcji i podręcznika, a także rozwiązuje typowe problemy z wykorzystaniem 

poznanych metod. Uczeń samodzielnie rozwiązuje średnio trudne zadania, wykazuje duże 

zainteresowanie przedmiotem, bez trudności wypowiada się na lekcji. Samodzielnie pracuje z 

podręcznikiem i materiałami źródłowymi.  

Ocenę dostateczną: otrzymuje uczeń, który: opanował wiedzę i umiejętności objęte programem 

nauczania w stopniu podstawowym, ważne i najbardziej uniwersalne, stosunkowo łatwe do opanowania i 

użyteczne w życiu codziennym, niezbędne do kontynuowania nauki na wyższych poziomach. Z niewielką 

pomocą nauczyciela potrafi rozwiązać podstawowe problemy. Analizuje również podstawowe zależności, 

próbuje porównywać, wnioskować i zajmować określone stanowisko. Wykazuje średnie zainteresowanie 

przedmiotem, jego odpowiedzi są częściowo błędne, w stopniu nie zadawalającym posługuje się 

językiem przyrodniczym.  

Ocenę dopuszczającą: otrzymuje uczeń, któremu braki w wiadomościach i umiejętnościach nie 

przekreślają możliwości uzyskania podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki. 

Uczeń posiada wiedzę i umiejętności , które umożliwiają mu świadomy udział w lekcji, a także 

wykonywanie prostych zadań związanych z życiem codziennym. Uczeń jest w stanie z pomocą 

nauczyciela nadrobić braki w podstawowych umiejętnościach.  

 

Wymagania edukacyjne z chemii klasa VII 

 

Celujący: wymagania wykraczające – wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania, 

a wynikające z indywidualnych zainteresowań ucznia. 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania, samodzielnie rozwija 

własne zainteresowania, 

 biegle posługuje się zdobytą wiedzą w rozwiązywaniu problemów, 

 aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym. 

 doskonale opanował materiał, 

 jego wiedza wykracza poza podstawę programową lub osiągnął sukces w olimpiadzie chemicznej lub 

innych konkursach szczebla wyższego wymagających wiedzy chemicznej, 

 swą wiedzę zawsze popiera licznymi przykładami, schematami lub rysunkami, 

 biegle dokonuje porównań, analiz, itp., 

 twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania, 

 uczestniczy w zajęciach poza lekcyjnych, 

 pomysłowo i oryginalnie rozwiązuje nietypowe zadania,  

 potrafi korzystać z różnych źródeł informacji nie tylko tych wskazanych przez nauczyciela, 

 potrafi precyzyjnie rozumować posługujące się wieloma elementami wiedzy, nie tylko z zakresu 

chemii, 

 potrafi udowodnić swoje zdanie, używając odpowiedniej argumentacji, będącej skutkiem zdobytej 

samodzielnie wiedzy, 



 jest autorem pracy związanej z chemią o dużych wartościach poznawczych i dydaktycznych. 

Bardzo dobry: wymagania dopełniające – wiadomości i umiejętności określone w podstawie 

programowej o wyższym stopniu trudności i złożoności; umożliwiają rozwiązywanie problemów 

pośrednio użytecznych w życiu, wymagają korzystania z różnych źródeł wiedzy. 

Ocenę bardzo otrzymuje uczeń, który: 

 opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności przewidziany programem nauczania,  

 potrafi stosować zdobytą wiedzę do rozwiązania problemów i zadań w nowych sytuacjach, 

 aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym, 

 potrafi właściwie wykorzystać zdobytą wiedzę (zadania otwarte, zamknięte, pogadanka, dyskusja, 

praca w grupie, itp.), 

 chętnie wykonuje zadania dodatkowe, 

 dociera samodzielnie do źródeł informacji wskazanych przez nauczyciela, 

 sprawnie posługuje się wiedzą i dokonuje analiz i porównań, przeprowadza rozmaite rozumowania 

dedukcyjne, 

 omawia plansze, tabele, 

 potrafi planować i bezpiecznie przeprowadzać eksperymenty chemiczne, 

 potrafi biegle pisać i samodzielnie uzgadniać równania reakcji chemicznych, 

 wykazuje się aktywną postawą w czasie lekcji, 

 bierze udział w konkursie chemicznym lub wymagającym wiedzy i umiejętności związanych z 

chemią, 

 potrafi poprawnie rozumować o kategoriach przyczynowo-skutkowych wykorzystując wiedzę 

przewidzianą programem również pokrewnych przedmiotów. 

Dobry:  wymagania rozszerzające – wiadomości, umiejętności nieco trudniejsze, złożone i mniej typowe, 

przydatne, ale niezbędne do dalszej edukacji. 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 opanował wiadomości i umiejętności na poziomie przekraczającym minimum programowe, 

 potrafi korzystać z zaprezentowanych na lekcji źródeł informacji,  

 wykazuje się znajomością i rozumieniem poznanych pojęć,  

 przeprowadza proste rozumowania dedukcyjne,  

 stara się aktywnie uczestniczyć w lekcji, 

 pracuję w miarę systematycznie, 

 poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych zadań i 

problemów, natomiast zadania o stopniu trudniejszym wykonuje przy pomocy nauczyciela, 

 potrafi bezpiecznie wykonywać doświadczenia chemiczne, 

  rozwiązuje niektóre zadania dodatkowe o niewielkiej skali trudności, 

 poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo-skutkowych. 

Dostateczny: wymagania podstawowe – umiejętności łatwe, możliwe do opanowania przez ucznia 

przeciętnie zdolnego, a zarazem przydatne na wyższych etapach kształcenia oraz znajdujących 

zastosowanie w pozaszkolnym życiu ucznia; sprawności te, wraz z tymi z poziomu wymagań 

koniecznych stanowią tzw. rdzeń umiejętności do opanowania na danym poziomie edukacji. 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 opanował w podstawowym zakresie te wiadomości i umiejętności określone programem, które są 

konieczne do dalszego kształcenia, 

 poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania, z pomocą nauczyciela, typowe 

zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności, 

 potrafi korzystać, przy pomocy nauczyciela, z takich źródeł wiedzy, jak układ okresowy 

pierwiastków, wykresy, tablice, 

 z pomocą nauczyciela potrafi bezpiecznie wykonać doświadczenie chemiczne, 

 w czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu zadawalającym, 

 pracuje systematycznie, złe oceny stara się poprawiać na bieżąc, 



 ma problemy z porównaniami i łączeniem pojęć, procesów, 

 wykazuje się znajomością i rozumieniem podstawowych pojęć, 

 wykonuje proste obliczenia. 

Dopuszczający: wymagania konieczne – wiadomości i umiejętności łatwe dla ucznia, niezbędne w 

dalszej edukacji, użyteczne w życiu. 

Ocenę dopuszczająca otrzymuje uczeń, który: 

 wykazuje pewne braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych w podstawie 

programowej, ma braki w opanowaniu minimum programowego, 

 chętnie wykonuje zadaną pracę na miarę możliwości, 

 rozwiązuje z pomocą nauczyciela typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu 

trudności, 

 z pomocą nauczyciela potrafi bezpiecznie wykonywać bardzo proste eksperymenty chemiczne, pisać 

proste wzory chemiczne i równania chemiczne, 

 przejawia niesystematyczne pewne zaangażowanie w proces uczenia się, 

 potrafi zredagować krótką wypowiedź na zadany temat, zna i rozumie podstawowe pojęcia. 

 

Wymagania edukacyjne z biologii klasa VII: 

 

Uczeń otrzyma ocenę celującą, jeżeli: 

 opanuje w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej, 

 opanuje wiadomości i umiejętności ponadprogramowe, 

 posługuje się bogatym słownictwem biologicznym, 

 aktywnie uczestniczy w lekcji, uzyskuje maksymalne wyniki z prac pisemnych i odpowiedzi 

ustnych, odpowiada na dodatkowe pytania, 

 potrafi wykorzystywać uzyskaną wiedzę na lekcjach innych przedmiotów oraz poza szkołą, 

 trafnie analizuje i interpretuje oraz samodzielnie opracowuje i przedstawia informacje oraz dane 

pochodzące z różnych źródeł, 

 trafnie analizuje zjawiska i procesy biologiczne, 

 potrafi zaprojektować doświadczenie biologiczne i zinterpretować jego wyniki, 

 formułuje problemy i rozwiązuje je w sposób twórczy, trafnie dobierając liczne przykłady. 

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeżeli: 

 opanuje w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej, 

 poprawnie posługuje się słownictwem biologicznym, 

 wykazuje szczególne zainteresowanie naukami biologicznymi, 

 aktywnie uczestniczy w lekcji, z prac pisemnych uzyskuje co najmniej 91% punktów, udziela 

pełnych odpowiedzi na pytania podczas odpowiedzi ustnych, 

 trafnie analizuje i interpretuje informacje i dane pochodzące z różnych źródeł, 

 potrafi zinterpretować zjawiska biologiczne, 

 potrafi stosować zdobytą wiedzę i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania problemów w 

nowych sytuacjach. 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeżeli: 

 opanuje bardziej złożone wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej, które 

będą użyteczne w szkole i poza szkołą, 

 udziela poprawnych odpowiedzi na typowe pytania oraz posługuje się poprawną terminologią 

biologiczną, 

 aktywnie uczestniczy w lekcji, z prac pisemnych uzyskuje 90–76% punktów, 

 korzysta z wielu różnych źródeł informacji, 

 poprawnie opisuje zjawiska biologiczne, wyciąga właściwe wnioski oraz trafnie dobiera 

przykłady, 



 potrafi stosować zdobytą wiedzę i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych 

problemów, w przypadkach trudniejszych rozwiązuje problemy z pomocą nauczyciela. 

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeżeli: 

 opanuje najważniejsze, przystępne i niezbyt złożone wiadomości i umiejętności programowe, 

które będą użyteczne w szkole i poza szkołą, 

 udziela odpowiedzi na proste pytania, posługując się zrozumiałym językiem i podstawową 

terminologią biologiczną, 

 wykazuje zadowalającą aktywność na lekcji, z prac pisemnych uzyskuje 75–51% punktów, 

 korzysta samodzielnie lub z pomocą nauczyciela z różnych źródeł informacji, 

 zazwyczaj poprawnie opisuje zjawiska biologiczne, podaje nieliczne przykłady, 

 rozwiązuje typowe problemy o małym stopniu trudności. 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeżeli: 

 opanuje wiadomości i umiejętności programowe w stopniu umożliwiającym kontynuowanie 

dalszego kształcenia, 

 udziela odpowiedzi na pytania o niskim stopniu trudności, posługując się zrozumiałym językiem i 

elementarną terminologią biologiczną, 

 wykazuje minimalną aktywność na lekcji, z prac pisemnych uzyskuje 50–31% punktów, 

 korzysta pod kierunkiem nauczyciela z podstawowych źródeł informacji. 

 

Wymagania edukacyjne z fizyki klasa VII: 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

- posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania, 

- potrafi stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych), 

- umie formułować problemy i dokonuje analizy lub syntezy nowych zjawisk, 

- umie rozwiązywać problemy w sposób nietypowy, 

- osiąga sukcesy w konkursach pozaszkolnych, 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności programowe, 

- zdobytą wiedzę potrafi zastosować w nowych sytuacjach, 

- jest samodzielny - korzysta z różnych źródeł wiedzy, 

- potrafi zaplanować i przeprowadzić doświadczenia fizyczne,rozwiązuje samodzielnie zadania 

rachunkowe i problemowe, 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania, 

- poprawnie stosuje wiadomości do rozwiązywania typowych zadań lub problemów, 

- potrafi wykonać zaplanowane doświadczenie z fizyki, rozwiązać proste zadanie lub problem, 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania, 

- potrafi zastosować wiadomości do rozwiązywania zadań z pomocą nauczyciela, 

- potrafi wykonać proste doświadczenie fizyczne z pomocą nauczyciela, 

- zna podstawowe wzory i jednostki wielkości fizycznych, 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

- ma niewielkie braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem nauczania, ale 

braki te nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia, 

- zna podstawowe prawa i wielkości fizyczne, 

- potrafi z pomocą nauczyciela wykonać proste doświadczenie fizyczne, 

 

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego klasa VII 

 



Uczeń otrzymuje ocenę celującą gdy:  

 Swoimi wiadomościami i umiejętnościami znacznie wykracza poza materiał przewidziany 

programem.  

 Osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych  

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, gdy:  

 Czyta płynnie ze zrozumieniem teksty poznane na lekcji i potrafi operować zawartym w nich 

słownictwem,  

 Poprawnie buduje zdania oznajmujące i pytające. 

 Prawidłowo odmienia czasowniki  

 Potrafi nawiązać krótką rozmowę w codziennych sytuacjach,  

 Zwraca uwagę na poprawną wymowę  

 Potrafi zrozumieć ze słuchu tekst zawierający znane słownictwo  

 Przygotowuje się do lekcji i jest aktywny.  

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, gdy:  

 Czyta ze zrozumieniem teksty poznane na lekcji, operuje zawartym w nim słownictwem  

 Buduje poprawne zdania  

 Opanuje słownictwo związane z aktualnie omawianymi tematami  

 Częściowo potrafi zrozumieć tekst nagrany na CD. 

 Przygotowuje się do lekcji i jest aktywny  

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, gdy:  

 Układa proste zdania oznajmujące i pytające, ale wymaga to dłuższego zastanowienia  

 Zna podstawowe zwroty  

 Najczęściej potrafi zastosować w zdaniu odpowiednie przyimki  

 Potrafi selektywnie zrozumieć nagrany tekst  

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, gdy:  

 Przy pomocy układa proste zdania  

 Potrafi w dwóch zdaniach wypowiedzieć się na tematy jw.  

 Przy pomocy nauczyciela zastosowuje odmieniony czasownik,  

 Z pomocą potrafi zastosować odpowiednie przyimki, zaimki i przysłówki  

 

Wymagania edukacyjne z religii klasy IV-VII 
 

Ocenie podlegają: 

- wiadomości i umiejętności ucznia związane z realizowanym programem, 

- wiadomości i umiejętności związane z Rokiem Liturgicznym, 

- znajomość modlitw, 

- przygotowanie do lekcji i praca na lekcji, 

- zadania domowe, 

- zeszyt ćwiczeń lub zeszyt przedmiotowy, 

- systematyczność i pilność, 

- postawa wobec: miejsc świętych, czasu modlitwy, słuchania słowa Bożego, znaków religijnych, 

- udział w konkursach. 

FORMY I KRYTERIA OCENIANIA: 

1. Odpowiedzi ustne dotyczące tematów zawartych w podręczniku. 

2. Praca na lekcji (korzystanie z Biblii, podręcznika i innych pomocy katechetycznych), praca w grupie. 

3. Zeszyt ucznia (systematyczność, estetyka). 

4. Zadania domowe. 

5. Prace dodatkowe (projekt, plakat, rysunek…). 

6. Udział w konkursach. 

7. Prace pisemne (dostosowane do wieku i poziomu edukacyjnego w poszczególnych klasach). 



8. Modlitwy (Mały Katechizm): Znak Krzyża, Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Pod Twoją Obronę, Aniele 

Boży, Dekalog, Akty (wiary, nadziei, miłości, żalu), Credo, Przykazania kościelne, 7 sakramentów, 7 

grzechów głównych, 6 prawd wiary, 8 błogosławieństw, 5 warunków dobrej spowiedzi, formuła 

spowiedzi, tajemnice różańca, stacje Drogi Krzyżowej, uczynki miłosierne co do duszy i co do ciała. 

9. Prace pisemne (kartkówki, sprawdziany, zadania, projekty). 

 

1. Ocena celujący – uczeń  spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz posiada wiedzę wykraczającą 

poza program religii własnego poziomu edukacyjnego; zna obowiązujące modlitwy Małego Katechizmu; 

wyróżnia się aktywnością na katechezie; twórczo rozwija swoje uzdolnienia; systematycznie i pilnie 

odrabia zadania domowe obowiązkowe i nadobowiązkowe; wzorowo prowadzi zeszyt ćwiczeń lub zeszyt 

przedmiotowy; biegle posługuje się zdobytą wiedzą i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych i praktycznych; bierze udział w uroczystościach religijnych w szkole i parafii; uczestniczy 

w konkursach szkolnych i poza szkołą; przejawia postawę apostolską (jest przykładem dla innych).   

2. Ocena bardzo dobry – uczeń bardzo dobrze opanował zakres wiedzy i umiejętności określonych 

programem nauczania; zna obowiązujące modlitwy Małego Katechizmu; jest zdyscyplinowany na lekcji, 

pracuje systematycznie; wzorowo prowadzi zeszyt ćwiczeń lub zeszyt przedmiotowy; czynnie 

uczestniczy w różnych formach pracy na katechezie; szanuje przedmioty, miejsca i znaki religijne. 

3. Ocena dobry – uczeń opanował wiadomości i umiejętności, które pozwalają mu na rozumienie 

większości przekazanej wiedzy religijnej; zna ważniejsze modlitwy z Małego Katechizmu; stara się 

pracować systematycznie i aktywnie uczestniczyć w pracy na lekcji; prowadzi zeszyt ćwiczeń lub zeszyt 

przedmiotowy; zazwyczaj jest przygotowany do lekcji i odrabia zadania domowe; z pomocą nauczyciela 

stara się zdobywać wiedzę i doskonalić umiejętności; wobec miejsc, znaków i gestów religijnych cechuje 

go postawa szacunku. 

4. Ocena dostateczny – uczeń posiada braki w zakresie obowiązujących wiadomości i umiejętności; nie 

zawsze pracuje systematycznie i nie stara się, aby z pomocą nauczyciela te braki uzupełniać; zna tylko 

niektóre modlitwy z Małego Katechizmu; prowadzi zeszyt ćwiczeń lub zeszyt przedmiotowy, ale 

widoczne są w nim braki; sporadycznie odrabia zadania domowe; zdarza się, że jest nieprzygotowany do 

lekcji. 

5. Ocena dopuszczający – uczeń posiada minimalne wiadomości z zakresu programu; zna tylko 

podstawowe modlitwy; nie pracuje systematycznie; przeszkadza innym w zdobywaniu wiedzy i 

umiejętności; często nie prowadzi zeszytu; odrabia nieliczne zadania domowe; rzadko uczy się nowych 

wiadomości; odmawia nauczycielowi współpracy i nie chce pomocy; często bywa nieprzygotowany do 

zajęć; niechętnie włącza się w pracę na lekcji. 

 

 

Wymagania edukacyjne z plastyki klasy IV - VII 

 

Dopuszczająca (treści i umiejętności konieczne) przyswojenie treści dotyczących plastyki, nabycie 

umiejętności umożliwiających realizację zadań życia codziennego dotyczących posługiwania się 

językiem plastyki w zakresie elementarnym, odnoszącym się do codziennych sytuacji życiowych, 

wykonywanie schematycznych, znacznie uproszczonych prac plastycznych związanych z życiem 

codziennym, niekształtowanie estetyki otoczenia, skąpe wypowiedzi o plastyce, bierne uczestnictwo w 

kulturze 

 

Dostateczna (treści i umiejętności podstawowe) przyswojenie podstawowych treści umożliwiających 

realizowanie bardzo prostych, schematycznych, stereotypowych kompozycji plastycznych, uproszczone 

wypowiedzi o funkcjach sztuki, dziedzinach plastyki, elementach struktury dzieł, środkach artystycznego 

wyrazu, stylach w sztuce, świadomość potrzeby estetyki otoczenia, bierny stosunek do kształtowania 

estetyki otoczenia, mało aktywne uczestnictwo w kulturze 

 



Dobra (treści i umiejętności rozszerzone) przyswojenie treści umożliwiających tworzenie złożonych 

praktycznych i teoretycznych ćwiczeń plastycznych, duża aktywność twórcza, interpretowanie niektórych 

wskazanych treści zawartych w dziełach, wiedza o funkcjach sztuki, dziedzinach plastyki, elementach 

struktury dzieł, środkach artystycznego wyrazu, stylach w sztuce, przenoszenie wiedzy o plastyce na inne 

dziedziny życia, m.in. kształtowanie estetyki otoczenia, aktywne uczestnictwo w kulturze 

 

Bardzo dobra (treści i umiejętności dopełniające, pełna realizacja wymagań programowych i podstawy 

programowej) bardzo dobre przyswojenie treści teoretycznych i umiejętności praktycznych, łączenie ich 

w wykonywanych różnorodnych, oryginalnych kompozycjach plastycznych, bardzo duża aktywność 

twórcza, dobre posługiwanie się środkami wyrazu artystycznego w wykonywanych pracach, 

interpretowanie treści dzieł, wiedza o funkcjach sztuki, dziedzinach plastyki, elementach struktury dzieł, 

środkach artystycznego wyrazu, stylach w sztuce, znajdowanie licznych powiązań między plastyką a 

innymi dziedzinami życia, aktywne wpływanie na estetykę otoczenia, rozszerzanie wiedzy poprzez 

korzystanie z różnych źródeł informacji, mediów, bardzo aktywne uczestnictwo w kulturze 

 

Celująca (treści i umiejętności wykraczające poza program i realizacje podstawy programowej) wiedza i 

umiejętności plastyczne przewyższające swoim zakresem wymagania programowe, postawa twórcza, 

poszukująca, samodzielna, oryginalna twórczość plastyczna, w której wykorzystywana jest wiedza o 

plastyce, świadome posługiwanie się środkami artystycznego wyrazu w podejmowanych pracach, udział 

w wybranych konkursach i przeglądach plastycznych, wnikliwe interpretowanie różnorodnych treści 

zawartych w dziełach sztuki, wiedza o funkcjach sztuki, dziedzinach plastyki, elementach struktury dzieł, 

środkach artystycznego wyrazu, stylach w sztuce, zauważanie różnorodnych powiązań plastyki z innymi 

dziedzinami życia, kształtowanie estetyki otoczenia w różnorodnych formach, rozszerzanie wiedzy 

poprzez korzystanie z różnych źródeł informacji, mediów, wykraczające poza program, bardzo aktywne 

uczestnictwo w kulturze, żywe zainteresowanie zjawiskami 

 

Wymagania edukacyjne z techniki klasy IV - VII 

 

Ocena celująca - otrzymuje uczeń, który pracuje systematycznie, wykonuje wszystkie zadania 

samodzielnie, a także starannie i poprawnie pod względem merytorycznym. Opanował wiedzę 

wykraczającą poza wymagania programowe, uzyskuje celujące i bardzo dobre oceny ze sprawdzianów, a 

podczas wykonywania praktycznych zadań bezpiecznie posługuje się narzędziami i dba o właściwą 

organizację miejsca pracy. Ponadto bierze udział w konkursach przedmiotowych, np. z zakresu 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

 

Ocena bardzo dobra - przysługuje uczniowi, który pracuje systematycznie i z reguły samodzielnie oraz 

wykonuje zadania poprawnie pod względem merytorycznym. Ponadto uzyskuje co najmniej bardzo dobre 

i dobre oceny ze sprawdzianów i wykonuje działania techniczne w odpowiednio zorganizowanym 

miejscu pracy i z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa. 

 

Ocena dobra - uzyskuje uczeń, który podczas pracy na lekcjach korzysta z niewielkiej pomocy 

nauczyciela lub koleżanek i kolegów. Ze sprawdzianów otrzymuje co najmniej oceny dobre i dostateczne, 

a podczas wykonywania prac praktycznych właściwie dobiera narzędzia i utrzymuje porządek na swoim 

stanowisku. 

 

Ocena dostateczna - przeznaczony jest dla ucznia, który pracuje systematycznie, ale podczas 

realizowania działań technicznych w dużej mierze korzysta z pomocy innych osób, a treści nauczania 

opanował na poziomie dostateczny. Na stanowisku pracy nie zachowuje porządku. 

 

Ocena dopuszczająca - otrzymuje uczeń, który z trudem wykonuje działania zaplanowane do 



zrealizowania podczas lekcji, ale podejmuje w tym kierunku starania. Ze sprawdzianów osiąga wyniki 

poniżej oceny dostatecznej i dopuszczające. Pracuje niesystematycznie, często jest nieprzygotowany do 

lekcji. 

 

Podczas oceniania osiągnięć uczniów poza wiedzą i umiejętnościami biorę pod uwagę: 

•aktywność podczas lekcji, 

•umiejętność pracy w grupie, 

•obowiązkowość i systematyczność, 

•udział w pracach na rzecz szkoły i ochrony środowiska naturalnego. 

W wypadku zajęć technicznych trzeba ponadto uwzględnić stosunek ucznia do wykonywania działań 

praktycznych. 

Istotne są też: pomysłowość konstrukcyjna, właściwy dobór materiałów, estetyka wykonania oraz 

przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Ocena powinna również odzwierciedlać indywidualne podejście 

ucznia do lekcji, jego motywację i zaangażowanie w pracę. 

Ocena osiągnięć jest integralną częścią całego procesu nauczania. Najpełniejszy obraz wyników ucznia 

można uzyskać wówczas, gdy ocenianie będzie systematyczne i oparte na różnorodnych sposobach 

weryfikowania wiedzy oraz umiejętności. W nauczaniu zajęć technicznych ocenie mogą podlegać 

następujące formy pracy: 

•test, 

•sprawdzian, 

•zadanie praktyczne, 

•zadanie domowe, 

•aktywność na lekcji, 

•odpowiedź ustna, 

•praca pozalekcyjna (np. konkurs, projekt). 

 

Wymagania edukacyjne z informatyki klasy IV – VII 

 

Obszary aktywności ucznia podlegające ocenie:  

Umiejętności:  

- rozwiązywanie problemów za pomocą komputera 

- posługiwanie się komputerem w przystosowanym dla ucznia środowisku sprzętowym  

- korzystanie z różnorodnych źródeł i sposobów zdobywania informacji oraz jej przedstawiania i 

wykorzystania 

- stosowanie komputerów do wzbogacania własnego uczenia się i poznania różnych dziedzin 

- łączenie umiejętności praktycznej z wiedzą teoretyczną 

Wiadomości:  

- znajomość podstawowych metod pracy na komputerze 

- znajomość podstawowych pojęć i metod informatyki 

- znajomość wspólnych praw i mechanizmów informatyki, wiedza i umiejętność jej praktycznego 

wykorzystania w zakresie bezpieczeństwa i higieny podczas pracy na komputerze 

Postawa:  

- udział w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych (zaangażowanie, wysiłek wkładany w pracę podczas 

zajęć,  

- udział w życiu szkoły (przygotowywanie prezentacji, gazetek itp.), 

- przestrzeganie regulaminu pracowni komputerowej 

- reprezentowanie klasy w konkursach przedmiotowych. 

 

Metody i narzędzia sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów 

Pomiar osiągnięć uczniów odbywa się za pomocą następujących narzędzi: 



a) praca przy komputerze  

b) uczestnictwo w zajęciach, aktywność na lekcji (na bieżąco), 

c) sprawdzian umiejętności pracy przy komputerze,  

f) prace dodatkowe - referaty, plansze dydaktyczne, prezentacje prac wykonanych w domu  

g) udział w konkursach  

 

Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń który: 

- posiada wiedzę wykraczającą poza zakres materiału programowego,  

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę z różnych mediów (np. Internet, czasopisma komputerowe, 

edukacyjne programy multimedialne) 

- wykazuje inicjatywę rozwiązywania konkretnych problemów w czasie lekcji i pracy pozalekcyjnej,  

- wykonuje z własnej inicjatywy dodatkowe prace,  

- osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, 

- wykonuje prace na rzecz szkoły i pracowni (np. gazetki ścienne, prezentacje multimedialne).  

 

Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń który: 

- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania informatyki w danej 

klasie, 

- sprawnie posługuje się komputerem i zdobytymi wiadomościami,  

- samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne,  

- biegle i poprawnie posługuje się terminologią informatyczną,  

- biegle i bezpiecznie obsługuje komputer,  

 

- biegle pracuje w kilku aplikacjach jednocześnie.  

 

Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń który: 

- dobrze opanował umiejętności i wiedzę z zakresu materiału programowego,  

- posługuje się terminologią informatyczną,  

- poprawnie i bezpiecznie obsługuje komputer,  

- z pomocą nauczyciela rozwiązuje problemy wynikające w trakcie wykonywania zadań programowych,  

- pracuje w kilku aplikacjach jednocześnie.  

 

Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń który: 

- w sposób zadowalający opanował umiejętności i wiedzę z zakresu materiału programowego,  

- zna terminologię informatyczną, ale ma trudności z jej zastosowaniem,  

- poprawnie i bezpiecznie obsługuje komputer,  

- nie potrafi rozwiązać problemów wynikających w trakcie wykonywania zadań programowych, nawet z 

pomocą nauczyciela,  

- poprawnie pracuje tylko w jednej aplikacji jednocześnie.  

 

Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń który: 

- częściowo opanował umiejętności i wiedzę z zakresu materiału programowego,  

- częściowo zna terminologię informatyczną, ale nie potrafi jej zastosować,  

- bezpiecznie obsługuje komputer,  

- zadaną pracę wykonuje z pomocą nauczyciela,  

- ma problemy przy pracy w najprostszych aplikacjach,  

- poprawnie uruchamia komputer i zamyka system,  

- poprawnie uruchamia i zamyka proste aplikacje. 

 

 



Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego klasy IV – VII 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

wykazuje się szczególnym zaangażowaniem w pracy, twórczą postawą, umiejętnościami i 

wiadomościami wykraczającymi poza program nauczania w danej klasie. Prowadzi sportowy i 

higieniczny tryb życia, chętnie uczestniczy w zajęciach sportowo-rekreacyjnych, bierze udział w 

konkursach, zawodach i olimpiadach, reprezentując szkołę. 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

całkowicie opanował zadania z poziomu rozszerzonego dla danej klasy. Bardzo wysoka jest staranność i 

sumienność w wykonywaniu zadań i zaangażowanie w przebieg lekcji oraz stopień przygotowania się do 

zajęć. Prowadzi sportowy i higieniczny tryb życia, systematycznie doskonali swoją sprawność 

motoryczną i osiąga duże postępy w osobistym usprawnieniu. Uczestniczy czynnie w zajęciach 

pozalekcyjnych i pozaszkolnych o charakterze sportowo-rekreacyjnym. 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

bez zarzutów wywiązuje się z obowiązków, w poszczególnych klasach osiąga postęp w opanowaniu 

umiejętności i wiadomości na poziomie podstawowym, przy pomocy nauczyciela realizuje zadania 

poziomu rozszerzonego. Duża jest staranność i sumienność w wykonywaniu zadań i zaangażowanie w 

przebieg lekcji oraz przygotowanie się do zajęć. Prowadzi higieniczny tryb życia, uczestniczy w zajęciach 

pozalekcyjnych i pozaszkolnych o charakterze sportowo-rekreacyjnym. 

Oceny dostateczną lub dopuszczającą otrzymuje uczeń adekwatnie do włożonego wysiłku w 

wywiązywanie się z obowiązków, stopnia postępu w opanowaniu umiejętności i wiadomości na poziomie 

podstawowym w poszczególnych klasach, poziomu staranności i sumienności w wykonywaniu zadań, 

zaangażowania w przebieg lekcji oraz stopnia przygotowania się do zajęć. 

 


