
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26 IM. RYSZARDA BERWIŃSKIEGO W POZNANIU 

 
 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI 

II ETAP EDUKACYJNY:  KLASA 

 

 

OPRACOWANIE:  TERESA SZAMBELAN – BOCZKOWSKA, KATARZYNA KUBIAK 

 

 

Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej              

z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania                  

i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 843 z późn. zm.) i Zasadami 

Wewnątrzszkolnego Oceniania (ZWO) obowiązującymi w Szkole Podstawowej nr 26  w Poznaniu. 

 
CELE NAUCZANIA MATEMATYKI 

I. Sprawność rachunkowa.  

Uczeń wykonuje proste działania pamięciowe na liczbach naturalnych, całkowitych i ułamkach, zna  

i stosuje algorytmy działań pisemnych oraz potrafi wykorzystać te umiejętności w sytuacjach 

praktycznych. 

II. Wykorzystanie i tworzenie informacji.  

Uczeń interpretuje i przetwarza informacje tekstowe, liczbowe, graficzne, rozumie i interpretuje 

odpowiednie pojęcia matematyczne, zna podstawową terminologię, formułuje odpowiedzi i 

prawidłowo zapisuje wyniki.  

III. Modelowanie matematyczne.  

Uczeń dobiera odpowiedni model matematyczny do prostej sytuacji, stosuje poznane wzory i 

zależności, przetwarza tekst zadania na działania arytmetyczne i proste równania.  

IV. Rozumowanie i tworzenie strategii. 

Uczeń prowadzi proste rozumowanie składające się z niewielkiej liczby kroków, ustala kolejność 

czynności (w tym obliczeń) prowadzących do rozwiązania problemu, potrafi wyciągnąć wnioski z 

kilku informacji podanych w różnej postaci. 

 

TREŚCI NAUCZANIA – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

1. Liczby naturalne w dziesiątkowym układzie pozycyjnym. Uczeń:  

1) odczytuje i zapisuje liczby naturalne wielocyfrowe;  

2) interpretuje liczby naturalne na osi liczbowej;  

3) porównuje liczby naturalne;  

4) zaokrągla liczby naturalne;  

5) liczby w zakresie do 30 zapisane w systemie rzymskim przedstawia w systemie 

dziesiątkowym, a zapisane w systemie dziesiątkowym przedstawia w systemie rzymskim.  
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2. Działania na liczbach naturalnych. Uczeń:  

1) dodaje i odejmuje w pamięci liczby naturalne dwucyfrowe, liczby wielocyfrowe w 

przypadkach, takich jak np. 230 + 80 lub 4600 – 1200; liczbę jednocyfrową dodaje do 

dowolnej liczby naturalnej i odejmuje od dowolnej liczby naturalnej;  

2) dodaje i odejmuje liczby naturalne wielocyfrowe pisemnie, a także za pomocą kalkulatora; 

3) mnoży i dzieli liczbę naturalną przez liczbę naturalną jednocyfrową, dwucyfrową lub 

trzycyfrową pisemnie, w pamięci (w najprostszych przykładach) i za pomocą kalkulatora (w 

trudniejszych przykładach);  

4) wykonuje dzielenie z resztą liczb naturalnych;  

5) stosuje wygodne dla niego sposoby ułatwiające obliczenia, w tym przemienność i łączność 

dodawania i mnożenia;  

6) porównuje różnicowo i ilorazowo liczby naturalne;  

7) rozpoznaje liczby naturalne podzielne przez 2, 3, 5, 9, 10, 100;  

8) rozpoznaje liczbę złożoną, gdy jest ona jednocyfrowa lub dwucyfrowa, a także, gdy na 

istnienie dzielnika wskazuje poznana cecha podzielności;  

9) rozkłada liczby dwucyfrowe na czynniki pierwsze;  

10) oblicza kwadraty i sześciany liczb naturalnych;  

11) stosuje reguły dotyczące kolejności wykonywania działań;  

12) szacuje wyniki działań.  

3. Liczby całkowite. Uczeń:  

1) podaje praktyczne przykłady stosowania liczb ujemnych;  

2) interpretuje liczby całkowite na osi liczbowej;  

3) oblicza wartość bezwzględną;  

4) porównuje liczby całkowite;  

5) wykonuje proste rachunki pamięciowe na liczbach całkowitych.  

4. Ułamki zwykłe i dziesiętne. Uczeń:  

1) opisuje część danej całości za pomocą ułamka;  

2) przedstawia ułamek jako iloraz liczb naturalnych, a iloraz liczb naturalnych jako ułamek;  

3) skraca i rozszerza ułamki zwykłe;  

4) sprowadza ułamki zwykłe do wspólnego mianownika;  

5) przedstawia ułamki niewłaściwe w postaci liczby mieszanej i odwrotnie;  

6) zapisuje wyrażenia dwumianowane w postaci ułamka dziesiętnego i odwrotnie;  

7) zaznacza  ułamki  zwykłe  i  dziesiętne  na  osi  liczbowej  oraz  odczytuje  ułamki zwykłe               

i dziesiętne zaznaczone na osi liczbowej; 

8) zapisuje ułamek dziesiętny skończony w postaci ułamka zwykłego;  

9) zamienia  ułamki  zwykłe  o  mianownikach  będących  dzielnikami  liczb  10,  100, 1000 itd. 

 na ułamki dziesiętne skończone dowolną metodą (przez rozszerzanie ułamków zwykłych, 

 dzielenie licznika przez mianownik w pamięci, pisemnie lub za pomocą kalkulatora); 

10) zapisuje ułamki zwykłe o mianownikach innych niż wymienione w pkt 9 w postaci rozwinięcia 

dziesiętnego nieskończonego (z użyciem trzech kropek po ostatniej cyfrze), dzieląc licznik 
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przez mianownik w pamięci, pisemnie lub za pomocą kalkulatora;  

11) zaokrągla ułamki dziesiętne;  

12) porównuje ułamki (zwykłe i dziesiętne).  

5. Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych. Uczeń:  

1) dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli ułamki zwykłe o mianownikach jedno lub dwucyfrowych, a 

także liczby mieszane; 

2) dodaje,  odejmuje,  mnoży  i  dzieli  ułamki  dziesiętne  w  pamięci  (w  najprostszych przykła  

dach), pisemnie i za pomocą kalkulatora (w trudniejszych przykładach); 

3) wykonuje  nieskomplikowane  rachunki,  w  których  występują  jednocześnie  ułamki  zwykłe 

i dziesiętne;  

4) porównuje różnicowo ułamki;  

5) oblicza ułamek danej liczby naturalnej;  

6) oblicza kwadraty i sześciany ułamków zwykłych i dziesiętnych oraz liczb mieszanych;  

7) oblicza wartości prostych wyrażeń arytmetycznych, stosując reguły dotyczące kolejności 

wykonywania działań;  

8) wykonuje działania na ułamkach dziesiętnych, używając własnych, poprawnych strategii lub  

z pomocą kalkulatora;  

9) szacuje wyniki działań.  

6. Elementy algebry. Uczeń:  

1) korzysta z nieskomplikowanych wzorów, w których występują oznaczenia literowe, zamienia 

wzór na formę słowną; 

2) stosuje oznaczenia literowe nieznanych wielkości liczbowych i zapisuje proste wyrażenie 

algebraiczne na podstawie informacji osadzonych w kontekście praktycznym;  

3) rozwiązuje  równania  pierwszego  stopnia  z  jedną  niewiadomą  występującą  po jednej  

stronie równania (poprzez zgadywanie, dopełnianie lub wykonanie działania odwrotnego). 

7. Proste i odcinki. Uczeń:  

1) rozpoznaje i nazywa figury: punkt, prosta, półprosta, odcinek;  

2) rozpoznaje odcinki i proste prostopadłe i równoległe;  

3) rysuje pary odcinków prostopadłych i równoległych;  

4) mierzy długość odcinka z dokładnością do 1 milimetra;  

5) wie,  że   aby  znaleźć  odległość  punktu  od  prostej,  należy   znaleźć  długość 

odpowiedniego odcinka prostopadłego. 

8. Kąty. Uczeń:  

1) wskazuje w kątach ramiona i wierzchołek;  

2) mierzy kąty mniejsze od 180 stopni z dokładnością do 1 stopnia;  

3) rysuje kąt o mierze mniejszej niż 180 stopni;  

4) rozpoznaje kąt prosty, ostry i rozwarty;  

5) porównuje kąty;  

6) rozpoznaje kąty wierzchołkowe i kąty przyległe oraz korzysta z ich własności.  

9. Wielokąty, koła, okręgi. Uczeń:  

1) rozpoznaje  i  nazywa  trójkąty  ostrokątne,  prostokątne  i  rozwartokątne, równoboczne 
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i równoramienne;  

2) konstruuje trójkąt o trzech danych bokach; ustala możliwość zbudowania trójkąta (na 

podstawie nierówności trójkąta);  

3) stosuje twierdzenie o sumie kątów trójkąta;  

4) rozpoznaje i nazywa kwadrat, prostokąt, romb, równoległobok, trapez;  

5) zna  najważniejsze  własności  kwadratu,  prostokąta,  rombu,  równoległoboku, trapezu; 

6) wskazuje na rysunku, a także rysuje cięciwę, średnicę, promień koła i okręgu.  

10. Bryły. Uczeń:  

1) rozpoznaje graniastosłupy proste, ostrosłupy, walce, stożki i kule w sytuacjach praktycznych  

i wskazuje te bryły wśród innych modeli brył;  

2) wskazuje wśród graniastosłupów prostopadłościany i sześciany i uzasadnia swój wybór;  

3) rozpoznaje siatki graniastosłupów prostych i ostrosłupów;  

4) rysuje siatki prostopadłościanów.  

11. Obliczenia w geometrii. Uczeń:  

1) oblicza obwód wielokąta o danych długościach boków;  

2) oblicza pola: kwadratu, prostokąta, rombu, równoległoboku, trójkąta, trapezu 

przedstawionych na rysunku (w tym na własnym rysunku pomocniczym) oraz w sytuacjach 

praktycznych;  

3) stosuje jednostki pola: m
2
, cm

2
, km

2
, mm

2
, dm

2
, ar, hektar (bez zamiany jednostek w trakcie 

obliczeń);  

4) oblicza objętość i pole powierzchni prostopadłościanu przy danych długościach krawędzi; 

5) stosuje jednostki objętości i pojemności: litr, mililitr, dm
3
, m

3
, cm

3
, mm

3
;  

6) oblicza miary kątów, stosując przy tym poznane własności kątów i wielokątów.  

12. Obliczenia praktyczne. Uczeń:  

1) interpretuje 100% danej wielkości jako całość, 50% – jako połowę, 25% − jako jedną czwartą, 

10% – jako jedną dziesiątą, a 1% – jako setną część danej wielkości liczbowej;  

2) w  przypadkach  osadzonych  w  kontekście  praktycznym  oblicza  procent  danej  wielkości 

w stopniu trudności typu 50%, 10%, 20%;  

3) wykonuje proste obliczenia zegarowe na godzinach, minutach i sekundach;  

4) wykonuje  proste  obliczenia  kalendarzowe  na  dniach,  tygodniach,  miesiącach, latach.  

13. Elementy statystyki opisowej. Uczeń:  

1) gromadzi i porządkuje dane;  

2) odczytuje i interpretuje dane przedstawione w tekstach, tabelach, diagramach i na 

wykresach.  

14. Zadania tekstowe. Uczeń:  

1) czyta ze zrozumieniem prosty tekst zawierający informacje liczbowe;  

2) wykonuje wstępne czynności ułatwiające rozwiązanie zadania, w tym rysunek pomocniczy 

lub wygodne dla niego zapisanie informacji i danych z treści zadania;  

3) dostrzega zależności między podanymi informacjami;  

4) dzieli  rozwiązanie  zadania  na  etapy,  stosując  własne,  poprawne,  wygodne dla niego 

strategie rozwiązania; 

5) do rozwiązywania zadań osadzonych w kontekście praktycznym stosuje poznaną wiedzę            
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z  zakresu  arytmetyki  i  geometrii  oraz  nabyte  umiejętności  rachunkowe, a także własne 

poprawne metody; 

6) weryfikuje wynik zadania tekstowego, oceniając sensowność rozwiązania.  

 

ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW NA LEKCJACH MATEMATYKI 

1. Do 15 września każdego roku szkolnego uczniowie i ich prawni opiekunowie zostają zapoznani z 

wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi do uzyskania poszczególnych ocen bieżących, 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, ze sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 

oraz warunkami i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych. Fakt ten jest odnotowywany w dzienniku lekcyjnym i zeszycie przedmiotowym 

ucznia, a następnie potwierdzony podpisami uczniów i prawnych opiekunów.  

2. Ocena umiejętności i wiadomości edukacyjnych uczniów dokonywana jest systematycznie                           

i sprawiedliwie (wg podanych kryteriów).  

3. Obszary aktywności ucznia będące przedmiotem oceny:  

1) posługiwanie się terminologią matematyczną;  

2) rozwiązywanie problemów – dobór właściwego sposobu do rozwiązania zadania;  

3) stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych;  

4) aktywność na lekcjach;  

5) wkład pracy;  

6) stopień i rodzaj motywacji uczenia się.  

4. Narzędzia sprawdzania osiągnięć uczniów:  

1) prace pisemne (całogodzinne, kartkówki);  

2) odpowiedzi ustne;  

3) aktywność;  

4) zeszyty;  

5) praca z ćwiczeniami, książką;  

6) przygotowanie do lekcji;  

7) prace dodatkowe;  

8) osiągnięcia w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.  

5. Całogodzinne prace pisemne:  

1) są obowiązkowe,  

2) zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem,  

3) poprzedzone lekcją powtórzeniową,  

4) można poprawiać ocenę niedostateczną lub dopuszczającą w terminie uzgodnionym                   

z nauczycielem, ale nie później niż tydzień od uzyskania oceny,  

5) w przypadku nieobecności:

a) jednodniowej – uczeń pisze pracę na następnej lekcji,  

b) więcej niż jeden dzień – w terminie uzgodnionym z nauczycielem.  

6. Kartkówki nie są zapowiadane i obejmują wiadomości oraz umiejętności z ostatniej jednostki 

tematycznej.  

7. Sprawdzone i ocenione prace pisemne uczeń otrzymuje do wglądu w dniu otrzymania oceny,                

a prawni opiekunowie podczas comiesięcznych spotkań z nauczycielem.  
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8. Zeszyty są sprawdzane na bieżąco.  

9. Za aktywną postawę na zajęciach uczeń może uzyskać „+”. Trzykrotne uzyskanie „+” 

równoznaczne jest z uzyskaniem oceny bardzo dobrej.  

10. Za nieprzygotowanie się do zajęć (brak zadania domowego, przyborów geometrycznych) i brak 

aktywności na lekcjach, uczeń uzyskuje „”. Trzykrotne uzyskanie „” równoznaczne jest z 

uzyskaniem oceny niedostatecznej. Niezgłoszenie przed lekcją braku zadania domowego skutkuje 

otrzymaniem oceny niedostatecznej.  

11. Każdy uczeń ma prawo do dodatkowych pozytywnych ocen, wykonując pracę nadobowiązkową.  

12. Uczniowie oceniani są według skali określonej w przepisach ogólnych Wewnątrzszkolnego 

Systemu  Oceniania. 

 

stopień skrót literowy 
oznaczenie  

cyfrowe 

celujący cel 6 

bardzo dobry bdb 5 

dobry db 4 

dostateczny dst 3 

dopuszczający dop 2 

niedostateczny ndst 1 

 

13. Punkty uzyskane przez ucznia ze wszystkich form prac pisemnych zostają przeliczone według 

następującej skali procentowej:  

 

ocena przedział procentowy 
  

celujący 100% 

bardzo dobry 99% - 91% 

dobry 90% - 71% 

dostateczny 70% - 51% 

dopuszczający 50% - 31% 

niedostateczny 30% - 0% 

 

 
14. Oceny są jawne dla ucznia i jego prawnych opiekunów. 
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STANDARDY WYMAGAŃ WEDŁUG PRZYJĘTEGO PROGRAMU NAUCZANIA MATEMATYKI 

 
W KLASACH IV 

 

 

Tytuł programu (pełna nazwa) 
 

MATEMATYKA Z KLUCZEM. 
   

 

     
 

  
Program nauczania matematyki w klasach IV–VI szkoły podstawowej.  

 

        
 

           
 

          
 

 Autor/autorzy programu  M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska  
 

           
 

      

NOWA ERA 
 

 

 Wydawnictwo     
 

           
 

           
 

 Rok wydania    2015     
 

            
  

 

WYMAGANIA 

OCENA 

OSIAGNIĘCIA 

UMIEJĘTNOŚCI 

UCZEŃ:  
WIADOMOŚCI 

UCZEŃ: 

Konieczne  K  
ocena  

dopuszczająca (2)  

 czyta i zapisuje za pomocą cyfr arabskich liczby w 
zakresie miliona,  

 zaznacza na osi liczbowej punkty o współrzędnych 
naturalnych,  

 porównuje liczby o równej i różnej liczbie cyfr,  

 czyta i zapisuje liczby w systemie rzymskim w 
zakresie trzystu,  

 dodaje i odejmuje w pamięci liczby w zakresie 100 
bez przekroczenia i z przekroczeniem progu 
dziesiątkowego,  

 sprawdza poprawność wykonanego dodawania lub 
odejmowania,  

 mnoży w pamięci liczbę jednocyfrową przez 
dwucyfrową w zakresie 100,  

 zapisuje iloczyn tych samych czynników w postaci 
potęgi,  

 dzieli w pamięci liczby dwucyfrowe przez 
jednocyfrowe w zakresie 100,  

 oblicza wartość prostych wyrażeń arytmetycznych (w 
których występują co najmniej dwa działania) z 
uwzględnieniem kolejności wykonywania działań,  

 dodaje pisemnie bez przekroczenia i z 
przekroczeniem przynajmniej jednego progu 
dziesiątkowego,  

 odejmuje pisemnie bez przekroczenia i z 
przekroczeniem przynajmniej jednego progu 
dziesiątkowego,  

 mnoży pisemnie liczbę dwucyfrową przez 
jednocyfrową,  

 mnoży pisemnie liczby wielocyfrowe przez liczby 
dwucyfrowe,  

 dzieli pisemnie liczby wielocyfrowe przez liczbę 
jednocyfrową,  

 wskazuje wielokrotności jednocyfrowych liczb 
naturalnych,  

 rozpoznaje na rysunku prostą, półprostą, odcinek,  

 umie wykreślić odcinek i zmierzyć jego długość,  

 porównuje narysowane odcinki za pomocą cyrkla,  

 mierzy odcinki za pomocą linijki,  

 rysuje i mierzy kąty,  

 wskazuje kąt ostry, rozwarty, półpełny i pełny,  

 rozpoznaje proste równoległe i prostopadłe na 
rysunku oraz w otaczającej rzeczywistości,  

 rysuje proste równoległe i prostopadłe,  

 rozpoznaje na rysunku łamaną,  

 kreśli prostokąt i kwadrat,  

 zna różnicę między cyfrą a 
liczbą, 

 zna rolę liczby 0 w dodawaniu i 
odejmowaniu, 

 zna rolę liczb 0 i 1 w mnożeniu i 
dzieleniu, 

 wie co to jest liczba parzysta i 
nieparzysta, 

 zna algorytm działań 
matematycznych. 

 zna jednostki długości w zakresie 
1m i umie się nimi posługiwać., 

 zna jednostki pola powierzchni, 

 zna reguły obowiązujące w 
kolejności wykonywania działań, 

 zna pojęcia: liczba pierwsza i 
złożona. 
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 oblicza dowolnym sposobem obwód prostokąta i 
kwadratu,  

 rozumie pojęcie ułamka jako części całości,  

 umie przeczytać ułamki: ¾, 1½ itp.,  

 zapisuje ułamek zwykły jako iloraz dwóch liczb,  

 podaje przykłady równości ułamków np. ½ = 2/4 = 4/8  

 skraca ułamki zwykłe,  

 rozszerza ułamki zwykłe,  

 wykonuje dodawanie ułamków o jednakowych 
mianownikach,  

 wykonuje odejmowanie ułamków o jednakowych 
mianownikach,  

Podstawowe  
K+P  
ocena  

dostateczna (3)  

 tworzy dowolną liczbę z danych cyfr,  

 rozróżnia pozycyjny i dziesiątkowy system liczbowy,  

 czyta i zapisuje liczby w systemie dziesiątkowym oraz 
słowami,  

 odczytuje współrzędne punktów zaznaczonych na osi 
liczbowej,  

 odczytuje i zaznacza na osi liczbowej punkty o 
współrzędnych naturalnych dla różnych odcinków 
jednostkowych,  

 porównuje liczby w zakresie miliarda,  

 czyta i zapisuje liczby w systemie rzymskim oraz 
słowami w zakresie 2000,  

 oblicza odjemną lub odjemnik, gdy dana jest różnica,  

 rozwiązuje zadania z treścią,  

 oblicza niewiadomy czynnik na podstawie danego 
iloczynu i drugiego czynnika,  

 wskazuje elementy potęgi,  

 oblicza dzielną lub dzielnik na podstawie danego 
ilorazu oraz jednej z liczb występujących w dzieleniu,  

 oblicza wartość liczbową wyrażeń arytmetycznych 
dwudziałaniowych, uwzględniając kolejność 
wykonywania działań,  

 sprawdza poprawność wykonanego mnożenia lub 
dzielenia,  

 odejmuje pisemnie liczby z przekroczeniem kolejnych 
progów dziesiątkowych,  

 oblicza wartość wyrażeń arytmetycznych, stosując 
dodawanie i odejmowanie pisemne oraz 
uwzględniając kolejność wykonywania działań,  

 mnoży i dzieli pisemnie liczby wielocyfrowe przez 
liczby dwucyfrowe,  

 oblicza wartość wyrażeń arytmetycznych, stosując 
mnożenie i dzielenie pisemne oraz uwzględniając 
kolejność wykonywania działań,  

 umie znajduje dzielniki dowolnej liczby,  

 wskazuje wspólny dzielnik dwóch liczb,  

 wskazuje wspólną wielokrotność dwóch liczb,  

 kreśli łamaną otwartą i zamkniętą,  

 potrafi podaje opis prostokąta,  

 kreśli dowolną figurę w odpowiedniej skali,  

 oblicza długość boku kwadratu, gdy dany jest jego 
obwód,  

 zamienia jednostki pola,  

 oblicza pole powierzchni prostokąta i kwadratu,  

 rozpoznaje i zaznacza na rysunku ½ koła, ¼ 
kwadratu,  

 przedstawia na osi liczbowej ułamki zwykłe typu: 1/2, 
1/3, 3/4,  

 porównuje ułamki o jednakowych mianownikach lub 
licznikach (bez skracania i rozszerzania),  

 wyłącza liczby całkowite,  

 zna skróty stosowane w zapisie 
dużych liczb,  

 zna pojęcie: ułamek zwykły,  

 wskazuje kąt ostry, rozwarty, 
półpełny i pełny,  

 zna zasady postępowania 
podczas skracania i rozszerzania 
ułamków zwykłych.  

Rozszerzające  
(K+P)+R  

ocena dobra (4)  

 opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności 
dotyczących sposobów zapisu liczb,  

 ilustruje, porządkuje i porównuje liczby naturalne oraz 
zaznacza je na osi liczbowej,  

 podaje wartości przybliżone z określoną dokładnością 
np, do pełnych dziesiątek,  

 zna prawa przemienności i 
łączności dodawania oraz 
mnożenia,  

 rozumie zwroty „o tyle więcej 
(mniej)”, „tyle razy więcej 
(mniej)”,  
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 stosuje prawa przemienności i łączności dodawania 
oraz mnożenia,  

 sprawnie dodaje i odejmuje liczby naturalne w 
pamięci,  

 sprawnie dzieli liczby naturalne,  

 wykonuje dzielenie liczb zakończonych zerami,  

 stosuje prawa rozdzielności mnożenia i dzielenia 
względem dodawania i odejmowania,  

 wykonuje dzielenie z resztą,  

 układa wyrażenia arytmetyczne do zadań tekstowych,  

 sprawnie pisemnie dodaje i odejmuje liczby naturalne,  

 wykonuje pisemne dzielenie z reszta i sprawdza je,  

 zapisuje liczbę naturalną w postaci iloczynu 
czynników pierwszych,  

 sprawnie zamienia jednostki długości,  

 sprawnie mierzy i rysuje kąty,  

 mierzy odległość punktu od prostej i odległość 
prostych równoległych,  

 rysuje dowolne wielokąty i podaje ich własności,  

 oblicza pole prostokąta i kwadratu z uwzględnieniem 
zamiany jednostek,  

 zamienia jednostki większe na mniejsze,  

 zapisuje dzielenie za pomocą ułamków zwykłych,  

 zapisuje ułamek w postaci ilorazu,  

 porównuje ułamki o równych mianownikach lub 
licznikach,  

 sprowadza ułamki do wspólnego mianownika,  

 odejmuje ułamek właściwy od liczby całkowitej,  

 wie, jak się mnoży i dzieli ułamki 
dziesiętne przez potęgi liczby 10,  

 zna reguły dotyczące 
zaokrąglania liczb.  

 zna prawa rozdzielności 
mnożenia i dzielenia względem 
dodawania i odejmowania.  

Dopełniające 
(K+P+R)+D  
ocena  

bardzo dobra (5)  

 bezbłędnie zapisuje słowami odczytuje liczby 
naturalne wielocyfrowe zapisane w pozycyjnym 
systemie dziesiątkowym,  

 podaje wartości przybliżone z określoną dokładnością 
np. do pełnych tysięcy, setek tysięcy,  

 bezbłędnie rozwiązuje równania,  

 oblicza wartość wyrażeń arytmetycznych 
zawierających nawiasy,  

 układa wyrażenia arytmetyczne zawierające nawiasy 
do zadań tekstowych,  

 oblicza średnią arytmetyczną,  

 mnoży i dzieli liczby wielocyfrowe przez wielocyfrowe,  

 układa zadania tekstowe do równań,  

 rysuje i mierzy kąty wklęsłe,  

 rysuje odcinki prostopadłe, które nie mają punktów 
wspólnych,  

 rysuje proste równoległe, znając odległość między 
nimi,  

 rysuje kwadrat i prostokąt o danych przekątnych,  

 określa skalę,  

 rysuje figury w podanej skali,  

 rozwiązuje zadania dotyczące obwodów i pól 
prostokątów oraz kwadratów,  

 zaznacza ułamki na osi liczbowej obierając 
odpowiednią jednostkę,  

 rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem 
dodawania i odejmowania ułamków,  

 oblicza wartość wyrażeń wielodziałaniowych,  

 zna zasady postępowania 
podczas obliczania wyrażeń 
arytmetycznych zawierających 
nawiasy,  

 wie, co to jest kąt wklęsły,  

 wie, co to jest skala.  

Poziom wiedzy  

i umiejętności na 
ocenę celującą (6)  

 układa wyrażenia arytmetyczne do zadań tekstowych 
zawierające nawiasy wewnętrzne,  

 bezbłędnie rozwiązuje zadania tekstowe z 
zastosowaniem czterech działań pisemnych,  

 korzysta z planów i map do wyznaczania rzeczywistej 
odległości obiektów.  

dochodzi do rozwiązania zadania 
(problemu) w sposób nietypowy, 
twórczy lub oryginalny.  

 


