
 

 

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI  W SP7 CZ-DZ 
 

 

  

KRYTERIA 

OCENY 

 

CELUJĄCY 

 

BARDZO 

DOBRY 

 

DOBRY 

 

DOSTATECZNY 

 

DOPUSZCZA JĄCY 

 

NIEDOSTATECZNY 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

 

 

 

 

PREZENTACJA 

ZDOBYTEJ 

WIEDZY 

 

 

osiągnięcia              

w olimpiadach 

przedmiotowych, 

prezentacja 

problemów                

z użyciem 

poprawnego 

matematycznego 

słownictwa 

 

poprawny język 

matematyczny, 

brak błędów, 

w miarę 

swobodna 

prezentacja 

problemów 

 

 

drobne usterki           

w odpowiedzi, 

mało zakłócona 

logika 

wypowiedzi, 

poprawne 

stosowanie pojęć 

matematycznych, 

drobne pomyłki      

w obliczeniach 

 

 

niewielkie błędy, 

słabe związki 

między faktami, 

odpowiedź                 

z pomocą 

nauczyciela 

 

liczne błędy, 

słabe związki            

z tematem, 

chaotyczna 

narracja, brak 

ocen tematu, 

odpowiedź przy 

wydatnej 

pomocy 

nauczyciela 

 

nieudzielanie 

odpowiedzi lub 

odpowiedź nie na 

temat, liczne 

rażące błędy               

w odpowiedzi, 

brak umiejętności 

korzystania                 

z pomocy 

udzielonej przez 

nauczyciela 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

 

 

 

 

ROZUMIENIE 

MATERIAŁU 

NAUCZANIA 

I STOSOWANIE 

GO 

 

 

swobodne 

operowanie faktami 

wykraczające poza 

program, 

umiejętność 

prawidłowego                                   

i samodzielnego 

wnioskowania 

 

samodzielna 

interpretacja 

ucznia, 

umiejętność 

samodzielnego 

wnioskowania 

na podstawie 

obowiązkowego 

programu 

nauczania 

 

interpretacja 

inspirowana przez 

nauczyciela, 

inspirowane przez 

nauczyciela proste 

własne wnioski, 

drobne błędy 

rzeczowe 

 

interpretacja 

przy pomocy 

nauczyciela, 

brak wniosków             

i porównań, 

błędy rzeczowe 

 

interpretacja 

przy wydatnej 

pomocy 

nauczyciela 

 

niezrozumienie 

materiału 

programowego, 

niewykorzystanie 

we właściwy 

sposób zdobytych 

wiadomości 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

III 

 

 

 

STOPIEŃ 

OPANOWANIA 

WIADOMOŚCI 

I TRWAŁOŚĆ 

ZDOBYTEJ 

WIEDZY 

 

 

wiadomości ucznia 

wyraźnie 

wykraczają poza 

program nauczania, 

swobodne 

operowanie 

wcześniej zdobytą 

wiedzą 

i umiejętność 

wiązania treści z 

różnych dziedzin 

 

materiał 

nauczania nie 

wykracza poza 

program, 

wiadomości                    

i umiejętności 

opanowane 

wyczerpująco, 

swobodne 

operowanie 

wcześniej 

zdobytą wiedzą 

 

materiał nauczania 

opanowany z 

nieznacznymi 

brakami, dobra 

znajomość 

materiału 

bieżącego 

 

opanowany  

podstawowy 

materiał, 

nieliczne braki 

 

wiele braków w 

materiale 

 z bieżącego 

roku, 

 

 

brak 

podstawowych    

wiadomości, 

poważne błędy, 

braki                                      

w wiadomościach 

uniemożliwiające 

dalsze opanowanie 

wiedzy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV 

 

 

 

 

SYSTEMATY – 

CZNOŚĆ 

I POSTAWA 

UCZNIA 

NA LEKCJI 

 

 

Systematyczna 

praca, znajomość 

wiedzy 

pozapodręcznikowej 

stała aktywność, 

pełne wypowiedzi, 

samodzielne i 

twórcze rozwijanie, 

własnych uzdolnień 

 

systematyczna 

praca, stała 

aktywność, 

samodzielne 

pełne 

wypowiedzi 

 

sporadyczne 

odstępstwa                

od systematycznej 

pracy, częsta 

aktywność 

 

praca 

inspirowana 

przez 

nauczyciela, 

słaba aktywność 

 

brak 

systematycznej  

pracy, bardzo 

słaba aktywność 

 

brak pracy, 

bierność 
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