
 Wykaz oczekiwanych osiągnięć ucznia kończącego klasę piątą: 

 

Uczeń potrafi: 

 Dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić wielocyfrowe liczby naturalne sposobem 

pisemnym i przy użyciu kalkulatora. 

 Planować i wykonywać działania na liczbach naturalnych, pamiętając  

o kolejności wykonywania działań. 

 Stosować cechy podzielności liczb. 

 Rozpoznawać liczby pierwsze i złożone. 

 Rozkładać liczby dwucyfrowe na czynniki pierwsze. 

 Zaznaczać ułamki zwykłe i dziesiętne na osi liczbowej i odczytywać współrzędne 

punktów odpowiadających ułamkom zwykłym na osi. 

 Dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić ułamki zwykłe. 

 Obliczać ułamek danej liczby. 

 Obliczyć jakim ułamkiem danej liczby jest druga liczba. 

 Obliczyć liczbę z danego jej ułamka. 

 Dodawać, odejmować i mnożyć ułamki dziesiętne oraz dzielić je przez liczby 

naturalne. 

 Obliczać kwadraty i sześciany liczb wymiernych. 

 Wykonywać działania łączne na ułamkach uwzględniając kolejność działań. 

 Zamieniać ułamki zwykłe na dziesiętne i odwrotnie. 

 Wykonywać działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych. 

 Zamieniać procenty na liczby i odwrotnie (proste przykłady). 

 Obliczyć procent danej wielkości(proste przykłady). 

 Wyliczyć jakim procentem jednej liczby jest druga liczba (proste przykłady). 

 Policzyć liczbę na podstawie danego jej procentu (proste przykłady). 

  Porównać i uporządkować liczby całkowite i wykonywać proste rachunki 

pamięciowe na liczbach całkowitych. 

 Rozpoznać proste prostopadłe i proste równoległe oraz odcinki prostopadłe  

i równoległe. 

 Wymienić i zamieniać jednostki długości, masy, pola i objętości. 

 Rozpoznać kąty wierzchołkowe, przyległe, wklęsłe i wypukłe. 

 Określić podstawowe własności trójkątów i czworokątów. 

 Rysować wysokości trójkątów przy użyciu ekierki. 

 Obliczać pola trójkątów i czworokątów. 

 Rozpoznawać i nazywać graniastosłupy proste oraz rysować ich siatki. 

 Obliczać pola powierzchni i objętości prostopadłościanów. 

 Czytać ze zrozumieniem i analizować treści zadań. 

 Szacować wyniki działań.
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1.Na ocenę klasyfikacyjną śródroczną /roczną/ mają wpływ następujące obszary aktywności ucznia:  

Formy aktywności ucznia Częstotliwość w semestrze 
Prace klasowe co najmniej 3 

Kartkówki, sprawdziany co najmniej 4 
Odpowiedzi ustne na bieżąco 

Aktywność na lekcji na bieżąco 
Przygotowanie do lekcji na bieżąco 

Prace domowe na bieżąco 
Prace dodatkowe na bieżąco 

2. Każdy uczeń oceniany jest zgodnie z zasadami sprawiedliwości.  

3. Prace klasowe, odpowiedzi ustne i sprawdziany są obowiązkowe.  

4. Po zrealizowaniu każdego działu programowego przewidziana jest praca klasowa.  
5. Prace klasowe są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem i poprzedzane informacją o ich 

zakresie, treści i formie.  

6. Krótkie sprawdziany /kartkówki/ nie muszą być zapowiadane i nie mogą być poprawiane.  
7. Uczeń nieobecny na pracy klasowej musi ją napisać w terminie uzgodnionym  

z nauczycielem.  

8.Uczeń ma możliwość poprawienia każdej pracy klasowej napisanej na ocenę niedostateczną Uczeń 
poprawia daną pracę jeden raz i brana jest pod uwagę tylko ocena z pracy poprawianej.  

9. Na zakończenie okresu nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych.  

10. Wszystkie prace pisemne są opatrzone punktacją, a ich ocena obliczona wg skali:  
ocena celująca 100% - 91% oraz w całości wykonana praca dodatkowa  

ocena bardzo dobra 100% - 91%  

ocena dobra 90% - 76%  

ocena dostateczna 75% - 51%  

ocena dopuszczająca 50% - 30%  
ocena niedostateczna do 29%  

11. Za kartkówki, odpowiedzi ustne i prace domowe nie wystawia się oceny celującej.  

12. Przy ocenie ustnych i pisemnych odpowiedzi ucznia w czasie lekcji bierze się pod uwagę 
prowadzenie i logikę rozumowań, wyobraźnię, metody i sprawności w rozwiązywaniu problemów, 

posługiwanie się symboliką i językiem matematycznym oraz sposób prezentowania swojej wiedzy.  

13. Uczeń ma prawo do dwukrotnego w ciągu okresu zgłoszenia nieprzygotowania się do lekcji. Za 
nieprzygotowanie się do lekcji rozumieć należy: braku zeszytu, brak zeszytu ćwiczeń, brak pracy 

domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych na lekcji.  

14. Za każde następne nieprzygotowanie wymienione w punkcie 12 uczeń otrzymuje ocenę 
niedostateczną.  

15. Jeżeli uczeń, z przyczyn losowych, nie mógł wykonać w terminie zadania domowego przekraczając 

jednocześnie przysługujący mu limit zaniedbań, ma możliwość jeden raz w semestrze, bez ponoszenia 

konsekwencji, do uzupełnienia zaległości na następną lekcję.  

16. Uznana przez nauczyciela forma aktywności na lekcji /np. wypowiedź, ćwiczenie, praca 

dodatkowa, aktywna praca w grupie/ może zostać wyróżniona znakiem „plus” w zeszycie ucznia.  
17. Za 5 plusów uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą w dzienniku lekcyjnym.  

18. Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne i wysiłek ucznia. 
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