
Celujący (6) 

 

a) Uczeń zna wzory, definicje, twierdzenia itp. znacznie wykraczające poza program 

nauczania. Posługuje się terminologią matematyczną i informacjami na poziomie 

wyższym niż poziom danego szczebla nauczania. 

b) Uczeń umie samodzielnie śledzić rozumowanie matematyczne i dowody zawarte  

w tekście oraz samodzielnie opisywać swoje spostrzeżenia i poczynania 

matematyczne. 

c) Uczeń wykorzystuje posiadane wiadomości i umiejętności do rozwiązywania zadań 

nietypowych. Uczeń dostrzega analogie, zależności między obiektami 

matematycznymi, dokonuje porównań i uogólnień. 

d) Uczeń dostrzega problem w sytuacji przedstawionej w formie luźnego zbioru 

informacji i przedstawia go w postaci zadania, rozwiązuje zadania nietypowe. 

e) Uczeń potrafi rozwiązywać trudny problem praktyczny wymagający metod lub 

technik matematycznych wynikających z indywidualnych zainteresowań. 

f) Uczeń uzasadnia poprawność operacji matematycznych. 

g) Uczeń osiąga sukcesy w konkursach matematycznych. 

Bardzo dobry (5) 

 

a) Uczeń opanował pełen zakres treści określonych programem nauczania na danym 

szczeblu kształcenia. 

b) Właściwie rozumie treści złożone, trudne, ważne do opanowania. 

c) Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w życiu pozaszkolnym.  

d) Uczeń jest aktywny na lekcjach, systematycznie odrabia prace domowe. 

Dobry (4) 

 

a) Uczeń opanował treści o zakresie przekraczającym wymagania zawarte w 

podstawie programowej. 

b) Rozumie treści bardziej złożone, mniej przystępne aniżeli elementy treści zaliczane 

do wymagań podstawowych. Rozumie treści istotne w matematyce. 

c) Potrafi zdobytą wiedzę stosować w sytuacjach typowych, według wzorów 

(przykładów) znanych z podręcznika lub z lekcji, systematycznie odrabia zadania 

domowe, jest aktywny na lekcji. 

Dostateczny (3) 

 

a) Rozumie treści określane programem nauczania na poziomie nie przekraczającym 

wymagań zawartych w podstawie programowej. 

b) Rozumie treści łatwe dla ucznia nawet mało zdolnego, o niewielkim stopniu 

złożoności, a więc przystępne, często powtarzające się w programie nauczania. 

c) Rozwiązuje zadania schematyczne, typowe. Z pomocą nauczyciela dokonuje 

porównań, analizowania danych. 

d) Dokonuje uzasadnienia uogólnień z pomocą nauczyciela. Stosuje podstawową 

wiedzę w sytuacjach problemowych z pomocą nauczyciela. 

e) Uczeń nie systematycznie odrabia prace domowe, posiada luki w wiadomościach  

w materiale bieżącym, nie zawsze bierze aktywny udział w lekcji, przynosi na 

lekcję potrzebne materiały. 

Dopuszczający (2) 

 

a) Uczeń opanował treści nauczania niezbędne w uczeniu matematyki. Ma braki w 

opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej, a 

także  

w znacznym stopniu wiadomości i umiejętności podstawowych, ale (jeśli to 

możliwe) uczestniczy w zajęciach wyrównawczych, nie zawsze odrabia prace 

domowe. 

b) Nie rozumie uogólnień i nie umie śledzić podstawowych rozumowań. 

c) Uczeń ma problemy w rozwiązywaniu zadań schematycznych, typowych. 

d) Nie potrafi stosować wiedzy w praktyce. 

e) Z pomocą nauczyciela rozwiązuje zadania schematyczne. 

Niedostateczny (1) 

 

a) Uczeń wykazuje brak podstawowych wiadomości programowych. 

b) Nie rozumie podstawowych wiadomości. 

c) Nie umie stosować wiedzy w sytuacjach typowych. Nie potrafi rozwiązywać zadań 

nawet o najmniejszym stopniu trudności. 

d) Nie potrafi rozwiązywać zadań schematycznych. 

e) Uczeń nie wykazuje zainteresowania na lekcji, nie odrabia prac domowych, nie 

wykazuje chęci osiągnięcia podstawowej wiedzy nawet na zajęciach 

wyrównawczych, nie jest w stanie nawet z pomocą nauczyciela rozwiązać zadań 

wymagających elementarnych wiadomości z matematyki na poziomie danej klasy. 

 

……………………………………………………….                       ……………………………………………………………… 

(data i podpis ucznia)                                        (data i podpis rodzica (prawnego opiekuna)) 


