
 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA 

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 12 

IM. KADETA ZYGMUNTA KUCZYŃSKIEGO 

W KĘDZIERZYNIE - KOŹLU 

 
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

Z MATEMATYKI DLA KLASY SZÓSTEJ 

 

 Podstawa prawna.   Przedmiotowy system oceniania z matematyki jest zgodny z:  

 Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 3 sierpnia 2017 r.  

w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych  

i słuchaczy w szkołach publicznych; 

 §§65-76 Statutu Szkoły przyjętego uchwałą rady pedagogicznej Nr 108/2014 

z dnia 12 kwietnia2014r.; 

 Programem nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego  

„Matematyka z plusem” - program zbieżny z rozporządzeniem Ministra 

Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej, 

 

Ocenie podlegają: 
a) wiedza i umiejętności ucznia: 

 rozumienie pojęć związanych z danym zagadnieniem, umiejętność podania 

przykładów, 

 znajomość  podstawowych algorytmów postępowania przy rozwiązywaniu zadań 

typowych, 

 opanowanie treści nauczania przewidzianych do realizacji w czasie semestru lub roku 

szkolnego, 

 sprawność rachunkowa, 

 prowadzenie rozumowania i tworzenie strategii, 

 umiejętność posługiwania się językiem matematycznym, używanie symboli 

matematycznych, 

 analizowanie tekstów w stylu matematycznym, 

 umiejętność prezentowania swojej pracy w różnych formach, 

 umiejętność stosowania wiadomości i umiejętności z matematyki do rozwiązywania 

problemów   z różnych dziedzin, 

 umiejętność rozwiązywania zadań o znacznym stopniu trudności. 

b) aktywność ucznia: 

 udział i osiągnięcia w konkursach, turniejach i olimpiadach matematycznych, 

 przygotowanie (wyszukiwanie) dodatkowych informacji, ciekawostek, łamigłówek, 

ciekawych zadań, 

 posiadanie potrzebnych materiałów i przyborów, 



 prezentacja  zadań domowych. 

 

Oceny bieżące i klasyfikacyjne będą uzyskiwane według następującej 

skali: 
stopień Skrót literowy Oznaczenie 

cyfrowe 

Przeliczanie 

punktów na oceny 

celujący cel 6 95%-100% 

bardzo dobry bdb 5 80%-94% 

dobry db 4 66%-79% 

dostateczny dst 3 50%-65% 

dopuszczający dop 2 30%-49% 

niedostateczny ndst 1 0%-  29% 

 

Narzędzia pomiarowe: 

a) sprawdzające wiedzę i umiejętności ucznia: 

 badanie wyników nauczania-zakres i terminy podane według harmonogramu, 

punktowane, punkty przeliczane na procenty, 

 prace klasowe i sprawdziany- przeprowadzane po zakończeniu każdego działu lub 

jego części. zapowiedziane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem z podanym 

zakresem materiału (utrwalone  na lekcji powtórzeniowej), obowiązkowe,  

punktowane, punkty przeliczane na oceny, 

 kartkówki-nie muszą być zapowiedziane,  obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji, 

 odpowiedzi ustne -  ocena cząstkowa z odpowiedzi  będzie uwzględniała  zawartość 

rzeczową,  uzasadnienie,  posługiwanie się językiem i symbolami matematycznymi,  

umiejętność formułowania myśli. 

b) oceniające aktywność ucznia: 

 za osiągnięcia w konkursach pozaszkolnych lub udział w konkursie wojewódzkim 

uczeń otrzymuje ocenę cząstkową „celujący”, 

 laureat konkursu wojewódzkiego otrzymuje ocenę roczną „celujący”, 

 pozostałe formy aktywności mogą być oceniane za pomocą ocen cząstkowych lub 

plusów i minusów. 

 

Możliwości   przekazywania   informacji  o  ocenach  i  postępach w  nauce: 
Uczniom: 

 ustnie – uzasadniając ocenę i wskazując możliwości poprawy, 

 pisemnie – w zeszycie lub dzienniczku. 

Rodzicom (opiekunom): 

 poprzez  e- dziennik – stały dostęp, 

 wpis do zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń  lub dzienniczka ucznia, 

 na zebraniach rodziców lub  w rozmowach indywidualnych. 

Rodzic (opiekun) ma możliwość wglądu (w ciągu roku szkolnego) do pisemnych prac ucznia, 

które przechowuje nauczyciel. 

5. Możliwości poprawy oceny, nadrobienia zaległości: 



 jeśli uczeń nie pisał pracy klasowej z przyczyn losowych powinien ja napisać w 

terminie 

 do 2 tygodni od powrotu do szkoły, 

 poprawa pracy klasowej  jest dobrowolna i musi się odbyć w ciągu tygodnia od 

rozdania prac. Uzyskana ocena jest dopisywana  do oceny pierwotnej, uczeń traci 

prawo do ponownej poprawy pracy klasowej , jeżeli uzyska  ocenę niższą niż za pracę 

pierwotną. 

 

 

6. Ustalanie oceny śródrocznej i rocznej: 
   Przy ustalaniu oceny ucznia bierze się pod uwagę następującą kolejność  

 ocena semestralna (w przypadku oceny rocznej), 

 rezultaty badania wyników nauczania, oceny prac klasowych i sprawdzianów  

oraz za osiągnięcia w konkursach, 

 oceny z odpowiedzi ustnych, 

 oceny z kartkówek, 

 pozostałe oceny. 

 
 
 
 

KRYTERIA WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH 

NA POSZCZEGÓLNE OCENY 

 

Uczeń otrzymuje:  

 

OCENĘ NIEDOSTATECZNY, jeśli: 

 nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczający, 

 nie opanował  wiadomości z zakresu podstawy programowej na poziomie koniecznym 

mimo  pomocy nauczyciela, a braki w wiadomościach  uniemożliwiają mu kontynuację 

nauki z matematyki, 

 nawet przy pomocy nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zadań o niewielkim stopniu 

trudności , 

 nie zna podstawowych pojęć matematycznych, 

 w czasie lekcji nie przejawia żadnego zainteresowania przedmiotem, często jest 

nieprzygotowany, wykazuje lekceważący stosunek do przedmiotu, nie  prowadzi zeszytu 

do przedmiotu 

 nie wykazuje zainteresowania możliwością poprawienia oceny, 

  nie wykazuje się żadną pozytywną aktywnością. 

  



OCENĘ DOPUSZCZAJĄCY, jeśli:  

•zna kolejność wykonywania działań   

•umie dodawać i odejmować a także mnożyć i dzielić w pamięci ułamki dziesiętne  w ramach 

tabliczki mnożenia 

•umie dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić ułamki zwykłe  o prostych  mianownikach, 

•zna pojęcie potęgi i umie zapisać iloczyny w postaci potęgi 

•umie zaznaczyć i odczytać na osi liczbowej liczbę naturalną, ułamki zwykłe i dziesiętne  

o jednakowej liczbie cyfr po przecinku 

•zna pojęcia: prosta, półprosta, odcinek, koło i okręg  

•umie narysować za pomocą ekierki i linijki proste i odcinki prostopadłe oraz proste i odcinki 

równoległe  

 •zna rodzaje trójkątów i nazwy boków w trójkącie równoramiennym i  prostokątnymi  

•zna nazwy   czworokątów, 

•umie rozróżniać i nazywać poszczególne rodzaje kątów  

•umie zmierzyć kąt i   narysować kąt o określonej mierze  

•zna jednostki czasu, prędkości,  długości i masy 

•zna pojęcie skali i planu, 

•umie odczytać dane z diagramu i  odpowiedzieć na pytanie dotyczące znalezionych danych 

•umie obliczyć upływ czasu między wydarzeniami  

•umie porządkować wydarzenia w kolejności chronologicznej  

•zna jednostki miary pola   

•zna wzory  na pole prostokąta , kwadratu, trójkąta 

•umie wskazać graniastosłup, ostrosłup, walec, stożek, kulę wśród innych brył  

•zna pojęcie liczby ujemnej i  liczb przeciwnych  potrafi zaznaczyć je na osi liczbowej, 

•zna zasadę dodawania i odejmowania liczb o jednakowych i różnych znakach  

 

OCENĘ DOSTATECZNY, jeśli spełnia kryteria na ocenę dopuszczający, 

a ponadto:  

•zna algorytm mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000,..  

•zna kolejność wykonywania działań   

•umie zaznaczyć i odczytać na osi liczbowej liczbę naturalną, ułamki dziesiętne o jednakowej 

liczbie cyfr po przecinku 

•umie obliczyć kwadrat i sześcian liczby naturalnej, ułamka dziesiętnego  

•zna zasadę skracania i rozszerzania ułamków zwykłych   

•zna pojęcie ułamka jako ilorazu dwóch liczb naturalnych i   części całości 

•zna algorytm zamiany liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy i odwrotnie   

•umie wyciągać całości z ułamków niewłaściwych oraz zamieniać liczby mieszane na ułamki 

niewłaściwe  

•umie podnosić do kwadratu i sześcianu ułamki właściwe  

•umie obliczyć ułamek z liczby naturalnej 

•umie zamienić ułamek zwykły na ułamek dziesiętny i odwrotnie    

•zna  zależność między długością promienia i średnicy  

•zna i umie wskazać poszczególne elementy w okręgu i w kole  

•umie kreślić koło i okrąg o danym promieniu lub średnicy  

•zna  własności  czworokątów  

•zna definicję przekątnej, obwodu wielokąta   

•umie narysować poszczególne rodzaje trójkątów  

•umie narysować trójkąt w skali  

•umie obliczyć obwód trójkąta, czworokąta  



•umie wskazać na rysunku wielokąt o określonych cechach  

•umie narysować czworokąt, mając informacje o bokach   

•zna pojęcie kąta, wierzchołka i ramion kąta 

•zna sumę miar kątów wewnętrznych trójkąta i czworokąta 

•umie obliczyć brakujące miary kątów trójkąta  

•umie zamienić jednostki czasu, prędkości,  długości i masy 

•umie wykonać obliczenia dotyczące długości i masy    

•umie obliczyć długości odcinków w skali lub w rzeczywistości  

•umie wykonać obliczenia za pomocą kalkulatora 

•umie odczytać dane z tabeli, wykresu , diagramu i  odpowiedzieć na pytanie dotyczące 

znalezionych danych  

•umie na podstawie podanej prędkości wyznaczać długość drogi przebytej w jednostce czasu  

•umie obliczyć drogę, znając stałą prędkość i czas 

•umie porównać prędkości dwóch ciał, które przebyły jednakowe drogi w różnych czasach  

•umie obliczyć prędkość w ruchu jednostajnym, znając drogę i czas 

•umie obliczyć pole prostokąta i kwadratu, równoległoboku , rombu ,trójkąta i trapezu   

•zna pojęcie procentu  

•umie określić w procentach, jaką część figury zacieniowano   

•umie zamienić procent na ułamek i ułamek na procent  

•umie opisywać w procentach części skończonych zbiorów    

•umie przedstawić dane w postaci diagramu słupkowego  

•umie obliczyć procent liczby naturalnej  

•umie zaznaczyć i odczytać liczbę ujemną na osi liczbowej  

•umie porównać liczby wymierne  

•umie obliczyć sumę i różnicę,  iloczyn i iloraz liczb całkowitych 

•umie zapisać w postaci wyrażenia algebraicznego informacje osadzone w kontekście 

praktycznym z zadaną niewiadomą 

•umie obliczyć wartość liczbową wyrażenia bez jego przekształcenia 

•umie zapisać proste zadanie w postaci równania  

•umie podać rozwiązanie prostego równania  

•umie sprawdzić, czy liczba spełnia równanie     

•zna pojęcia charakteryzujące graniastosłup, ostrosłup, walec, stożek, kulę 

•zna podstawowe wiadomości na temat prostopadłościanu  i sześcianu    

•umie wskazać w prostopadłościanie i graniastosłupie ściany i krawędzie prostopadłe  

lub równoległe do danej , krawędzie o jednakowej długości  

•umie obliczyć sumę krawędzi prostopadłościanu i sześcianu   

•umie kreślić siatkę prostopadłościanu i sześcianu  

•umie obliczyć pole powierzchni sześcianu i  prostopadłościanu  

•zna nazwy graniastosłupów i ostrosłupów prostych w zależności od podstawy  

•umie kreślić siatkę graniastosłupa prostego  

•umie obliczyć pole powierzchni graniastosłupa prostego  

•zna pojęcie objętości figury i jednostki objętości 

•umie podać objętość bryły na podstawie liczby sześcianów jednostkowych   

•umie obliczyć objętość  sześcianu i prostopadłościanu o danych krawędziach  

•umie obliczyć objętość graniastosłupa prostego    

•umie przenieść konstrukcyjnie odcinek   

•umie skonstruować odcinek jako sumę odcinków  

  



OCENĘ DOBRY, jeśli spełnia kryteria na ocenę dostateczny, a ponadto:  

• umie zaznaczyć i odczytać na osi liczbowej ułamek dziesiętny 

•umie tworzyć proste wyrażenia arytmetyczne na podstawie treści zadań i obliczać wartości 

tych wyrażeń  

• umie obliczyć wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego potęgi  

•umie  obliczyć ułamek z ułamka lub liczby mieszanej  

•umie  rozwiązać zadanie tekstowe z zastosowaniem działań na ułamkach zwykłych  

• umie porównać ułamek zwykły z ułamkiem dziesiętnym   

• umie obliczyć wartość wyrażenia arytmetycznego   

• umie podać rozwinięcie dziesiętne ułamka zwykłego  

• umie określić kolejną cyfrę rozwinięcia dziesiętnego na podstawie jego skróconego zapisu  

•umie  rozwiązać zadania tekstowe związane z kołem, okręgiem i innymi figurami 

• zna zależność między bokami w trójkącie równoramiennym 

• umie obliczyć długość boku trójkąta równobocznego, znając jego obwód  

• umie obliczyć długość boku trójkąta, znając długość obwodu i długości dwóch pozostałych 

boków  

 • umie sklasyfikować czworokąty  

• umie narysować czworokąt, mając informacje o przekątnych  

 • umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z obwodem czworokąta  

• zna podział kątów ze względu na miarę  

• umie obliczyć brakujące miary kątów przyległych, wierzchołkowych 

• zna miary kątów w trójkącie równobocznym  

 • zna zależność między kątami w trójkącie równoramiennym, trapezie, równoległoboku,    

• umie obliczyć brakujące miary kątów czworokątów 

• umie wyrażać w różnych jednostkach ten sam upływ czasu,  te same masy i długości 

 • umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z kalendarzem i czasem 

•umie porządkować wielkości podane w różnych jednostkach  

• umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z jednostkami długości, masy 

• umie zaokrąglić liczbę do danego rzędu  

• umie wykorzystać kalkulator do rozwiązania zadanie tekstowego  

 • umie rozwiązać zadanie, odczytując dane z tabeli i korzystając z kalkulatora  

• umie przedstawić dane w postaci wykresu  

• umie porównać informacje oczytane z dwóch wykresów   

• umie zamieniać jednostki prędkości   

• umie obliczyć czas w ruchu jednostajnym, znając drogę i prędkość  

• umie rozwiązać zadanie tekstowe typu prędkość – droga – czas   

 • umie narysować prostokąt i równoległobok o danym polu  

• umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem kwadratu i prostokąta, równoległoboku  

  i rombu, trójkąta i trapezu 

• umie zamienić jednostki pola   

• umie wyrazić informacje podane za pomocą procentów w ułamkach i odwrotnie  

 • umie porównać dwie liczby, z których jedna jest zapisana w postaci procentu  

• umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z procentami  

• umie określić, jakim procentem jednej liczby jest druga  

• umie zaokrąglić ułamek dziesiętny i wyrazić go w procentach   

• zna algorytm obliczania ułamka liczby  

• umie wykorzystać dane z diagramów do obliczania procentu liczby  

•umie obliczyć liczbę większą, mniejszą o dany procent    

•umie porządkować liczby wymierne 

•umie obliczyć wartość bezwzględną liczby   



• umie obliczyć kwadrat i sześcian liczb całkowitych   

•umie obliczyć wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego 4 działania na liczbach  

 całkowitych  

• umie zapisać krócej wyrażenia algebraiczne będące sumą lub różnicą jednomianów  

• umie zapisać krócej wyrażenia algebraiczne będące iloczynem lub ilorazem jednomianu i 

liczby  

  wymiernej  

•umie obliczyć wartość liczbową wyrażenia po jego przekształceniu  

• umie doprowadzić równanie do prostszej postaci  

• umie rozwiązać równanie z przekształcaniem wyrażeń  

• umie zapisać proste zadanie tekstowe za pomocą równania i rozwiązać je    

• zna wzór na obliczanie pola powierzchni i objętości graniastosłupa prostego  

• umie określić liczbę ścian, wierzchołków, krawędzi danego graniastosłupa  

• umie wskazać w graniastosłupie ściany i krawędzie prostopadłe lub równoległe  

• umie obliczyć objętość graniastosłupa prostego, którego dane są elementy podstawy i 

wysokość  

• umie zamienić jednostki objętości   

• umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z objętością graniastosłupa  

• zna wzór na obliczanie pola powierzchni ostrosłupa 

• umie określić liczbę poszczególnych ścian, wierzchołków, krawędzi ostrosłupa  

• umie obliczyć sumę długości krawędzi ostrosłupa  

• umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z ostrosłupem  

• zna warunek zbudowania trójkąta i umie skonstruować trójkąt o danych trzech bokach 

• umie posługując się cyrklem porównać długości odcinków  

• umie skonstruować odcinek jako różnicę odcinków  

 • umie wykorzystać przenoszenie odcinków w zadaniach konstrukcyjnych  

• umie skonstruować trójkąt o danych trzech bokach  

• umie w konstrukcyjny sposób wyznaczania środka odcinka 

•umie skonstruować prostą prostopadłą do danej, przechodzącą przez dany punkt  

•umie przenieść kąt  

• umie sprawdzić równość kątów  
 

OCENĘ BARDZO DOBRY, jeśli spełnia kryteria na ocenę dobry, a ponadto: 

• umie obliczyć wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego działania na liczbach 

  naturalnych i ułamkach dziesiętnych  

• umie szacować wartości wyrażeń arytmetycznych  

• umie rozwiązać zadanie tekstowe z zastosowaniem działań na liczbach naturalnych i 

ułamkach dziesiętnych i zwykłych 

• umie zapisać liczbę w postaci potęgi liczby10 

• umie obliczyć wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego 4 działania oraz 

potęgowanie  

  ułamków zwykłych 

• umie porównać rozwinięcia dziesiętne liczb zapisanych w skróconej postaci 

•umie porównać i porządkować  liczby wymierne dodatnie  

• zna wzajemne położenie prostej i okręgu, okręgów  

• zna podział kątów ze względu na miarę i położenie  

• umie obliczyć brakujące miary kątów odpowiadających, naprzemianległych 

• umie obliczyć brakujące miary kątów trójkąta lub czworokąta  

• umie wskazać liczby o podanym zaokrągleniu  

• umie zaokrąglić liczbę po zamianie jednostek  



• zna funkcje klawiszy pamięci kalkulatora  

• umie porównać informacje oczytane z dwóch wykresów  

• umie obliczyć pole figury jako sumę lub różnicę pól prostokątów  

•umie narysować równoległobok o polu równym polu danego czworokąta  

• umie obliczyć długość przekątnej rombu, znając jego pole i długość drugiej przekątnej  

• umie podzielić trójkąt na części o równych polach  

• umie obliczyć pole figury jako sumę lub różnicę pól znanych wielokątów  

• umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z obliczaniem liczby na podstawie danego jej 

  procentu  

• umie obliczyć sumę wieloskładnikową  

• umie określić znak potęgi liczby wymiernej  

• umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z prostymi przekształceniami algebraicznymi 

• umie przyporządkować równanie do podanego zdania  

• umie uzupełnić równanie tak, aby spełniała je podana liczba 

• umie rozwiązać równanie z przekształcaniem wyrażeń 

• umie określić cechy bryły powstałej ze sklejenia kilku znanych brył  

•umie  rozwiązać zadanie tekstowe dotyczące długości krawędzi prostopadłościanu i sześcianu 

• umie rozwiązać zadanie tekstowe dotyczące pola powierzchni prostopadłościanu 

• zna pojęcie czworościanu foremnego  

• umie rysować rzut równoległy ostrosłupa  

• umie skonstruować równoległobok, znając dwa boki i przekątną  

• umie sprawdzić, czy z odcinków o danych długościach można zbudować trójkąt   

• umie rozwiązać zadanie konstrukcyjne związane z symetralną odcinka i  prostą prostopadłą 

• umie wyznaczyć środek narysowanego okręgu  

• umie skonstruować kąt 90º, 270º  

• umie skonstruować kąt będący sumą i różnicą kątów  

•umie rozwiązać zadanie konstrukcyjne związane z przenoszeniem kątów i  konstrukcją 

różnych  

 trójkątów 

• umie podać współrzędne końców odcinka o danym położeniu 
 

 

OCENĘ CELUJĄCY, jeśli spełnia kryteria na ocenę bardzo dobry, a ponadto : 

 tworzy rozbudowane wyrażenia arytmetyczne na podstawie treści zadań i oblicza wartości 

tych wyrażeń, 

 rozwiązuje zadania związane ze wskazówkami zegara, 

 rozwiązuje zadania tekstowe związane z miarami kątów trójkąta i czworokąta, 

 rozwiązuje zadania tekstowe związane ze skalą, 

 umie zamieniać jednostki pola powierzchni i objętości 

 umie obliczyć pole powierzchni całkowitej ostrosłupa  

 wykonywać bardziej rozbudowane działania na liczbach wymiernych,  

 rozwiązuje zadania tekstowe za pomocą równania,  

 
 


