
WYMAGANIA EDUKACYJNE – MATEMATYKA KLASY 4-6 

 

 
WYMAGANIA PODSTAWOWE (P) 
 
Uczeń: 

1. Słucha nauczyciela i uważa w czasie lekcji. 

2. Stara się aktywnie uczestniczyć w zajęciach. 

3. Rozumie proste teksty, potrafi odpowiedzieć na podstawowe pytania. 

4. Poprawia wskazane błędy, uzupełnia braki. 

5. Prowadzi staranny, estetyczny zeszyt przedmiotowy. 

6. Wykonuje zadania domowe.  

7. Wykonuje proste działania pamięciowe na liczbach naturalnych, całkowitych i ułamkach, 

zna i stosuje algorytmy działań pisemnych. 

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

wykresach. 

9. Dzieli rozwiązanie zadania na etapy, stosując poprawne strategie rozwiązania. 

10. Stara się dostrzec zależności między podanymi informacjami. 

11. Rozwiązuje typowe zadania matematyczne o średnim stopniu trudności, czasem przy 

wsparciu nauczyciela. 

12. Prowadzi proste rozumowanie składające się z niewielkiej liczby kroków, ustala kolejność 

czynności (w tym obliczeń) prowadzących do rozwiązania problemu. 

 
Ocena dopuszczająca – uczeń spełnia co najmniej 50% wymagań P. Braki w wiadomościach i 
umiejętnościach ucznia, nie uniemożliwiają mu dalszej nauki na poziomie podstawowym. 
 
Ocena dostateczna – uczeń spełnia co najmniej 75% wymagań P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE (PP) 
 
Uczeń: 

1. Aktywnie uczestniczy w zajęciach. 

2. Wypowiada własne zdanie, wykorzystując posiadaną wiedzę i umiejętności. 

3. Sumiennie wykonuje zadania domowe, angażuje się w rozwiązywanie zadań dodatkowych. 

4. Dzieli się swoją wiedzą i umiejętnościami. 

5. Starannie, estetycznie i systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy. 

6. Samodzielnie rozwiązuje problemy i zadania o znacznym stopniu trudności. 

7. Sprawnie wykonuje czynności ułatwiające rozwiązanie zadania, w tym rysunek pomocniczy 

lub wygodne zapisanie informacji i danych z treści zadania. 

8. Interpretuje i przetwarza informacje tekstowe, liczbowe i graficzne. 

9. Rozumie i interpretuje odpowiednie pojęcia matematyczne, zna terminologię, formułuje 

odpowiedzi i prawidłowo zapisuje wyniki. 

10. Dobiera odpowiedni model matematyczny do danej sytuacji, stosuje poznane wzory i 

zależności. 

11. Sprawnie przetwarza tekst zadania na działania arytmetyczne i równania. 

12. Wyciąga wnioski z kilku informacji podanych w różnej postaci. 

13. Stosuje poznaną wiedzę z zakresu arytmetyki i geometrii oraz nabyte umiejętności i własne 

poprawne metody, do rozwiązywania zadań osadzonych w kontekście praktycznym. 

 
 
 
Ocena dobra – uczeń spełnia 100% wymagań P i co najmniej 50% wymagań PP. 
 
Ocena bardzo dobra – uczeń spełnia 100% wymagań P i co najmniej 75% wymagań PP. 
 
Ocena celująca – uczeń spełnia 100% wymagań P i 100% wymagań PP oraz: 
 
Uczeń: 

1. Jest kreatywny i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania. 

2. Z własnej inicjatywy proponuje oryginalne rozwiązania i dojrzałość myślenia. 

3. Tworzy dodatkowe projekty o dużym stopniu trudności. 

4. Bierze udział w konkursach przedmiotowych. 


