
Ogólne kryteria ocen z matematyki 
Ocena celująca 

Ocenę tę otrzymuje uczeń, którego opanował pełen zakres wiadomości przewidziany programem nauczania, 

a ponadto spełniający podpunkty: 

• twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania, 

• uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych, 

• pomysłowo i oryginalnie rozwiązuje nietypowe zadania, 

• bierze udział i osiąga znaczne sukcesy w konkursach i olimpiadach matematycznych. 

Ocena bardzo dobra 

Ocenę tę otrzymuje uczeń, który opanował pełen zakres wiadomości przewidziany programem nauczania oraz 

potrafi: 

• sprawnie rachować, 

• samodzielnie rozwiązywać zadania, 

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

• posługiwać się poprawnym językiem matematycznym, 

• samodzielnie zdobywać wiedzę, 

• przeprowadzać rozmaite rozumowania dedukcyjne. 

Ocena dobra 

Ocenę tę otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową oraz 

wybrane elementy programu nauczania, a także potrafi: 

• samodzielnie rozwiązywać typowe zadania, 

• wykazać się znajomością i rozumieniem poznanych pojęć i twierdzeń oraz algorytmów, 

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

• sprawnie rachować, 

• przeprowadzić  proste rozumowania dedukcyjne, 

Ocena dostateczna 

Ocenę tę otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową, co 

pozwala mu na: 

• wykazanie się znajomością i rozumieniem podstawowych pojęć  i algorytmów, 

• stosowanie poznanych wzorów i twierdzeń w rozwiązywaniu typowych ćwiczeń i zadań, 

• wykonywanie prostych obliczeń i przekształceń matematycznych. 

Ocena dopuszczająca 

Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową w takim zakresie, że potrafi: 

• samodzielnie wykonywać ćwiczenia i zadania o niewielkim stopniu trudności, 

• wykazać się znajomością i rozumieniem najprostszych pojęć oraz  algorytmów. 

 

Zapoznałam/(-em) się z wymaganiami edukacyjnymi mojego syna/córki     …………………………………………… 

Podpis rodzica 
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