
Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z matematyki dla uczniów klasy 8 szkoły podstawowej 

 

 

Uczniowie oddziału dwujęzycznego w trakcie roku szkolnego poznają słownictwo w języku 

angielskim. Zakres obowiązujący na sesjach, sprawdzianach i kartkówkach będzie 

systematyczne im przedstawiany. Zadania i treści w języku angielskim nie będą przekraczać 

20% testu i będą stanowić o 20% oceny 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 



 
 



 
 

 
 



 



 



 



 

 



 
 
 
 
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. 
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania z zakresu ,,2” 
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania z zakresu ,,2” i ,,3” 
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania z zakresu ,,2” i ,,3” i ,,4” 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania z zakresu ,,2” i ,,3” i ,,4” i ,,5” 
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania z zakresu ,,2” i ,,3” i ,,4” i ,,5” a ponadto 
samodzielnie rozwiązuje nietypowe zadania o wysokim stopniu trudności, odkrywa i formułuje 
wnioski, posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania, a także uzyskał 
tytuł finalisty lub laureata Małopolskiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki. 
 

 

 

 

FORMY OCENIANIA Z MATEMATYKI  

 

WSKAŹNIKI PROCENTOWE  

SPRAWDZIANY  40%  

KARTKÓWKI  25%  

AKTYWNOŚĆ  10%  

ZADANIE DOMOWE  15%  

INNE FORMY np. odpowiedź ustna  10%  

 

 
 



PRZELICZNIK OCEN ZE SPRAWDZIANÓW W SKALI PROCENTOWEJ: 
0-40% niedostateczny 
41-55% dopuszczający 
56-69% dostateczny 
70-74% + dostateczny 
75-84% dobry 
85-90% + dobry 
91-99% bardzo dobry 
100% celujący 

 

PRZELICZNIK OCEN Z KARTKÓWEK W SKALI PROCENTOWEJ: 
0-40% niedostateczny 
41-55% dopuszczający 
56-69% dostateczny 
70-74% + dostateczny 
75-84% dobry 
85-90% + dobry 
91-100% bardzo dobry 
 
 

Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (dwa razy w semestrze). Prawo to nie 
dotyczy lekcji, na których przewidziane są zapowiedziane wcześniej kartkówki lub 
sprawdziany. 
Uczeń może poprawić każdą ocenę, musi to nastąpić do dwóch tygodni od otrzymania oceny i 
ocena może być poprawiana tylko jeden raz (w ustalony dzień z nauczycielem) 
Uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek napisania go w terminie dwóch tygodni od 
daty pojawienia się w szkole. 
Jeżeli podczas pisemnej formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczeń pracuje 
niesamodzielnie, wówczas otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy. 
W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej za I semestr, uczeń jest zobowiązany zaliczyć 
zakres materiału przewidzianego do poprawy. Nauczyciel ustala z uczniem termin oraz formę 
zaliczenia.  
 


