
Wykaz oczekiwanych osiągnięć ucznia kończącego klasę czwartą. 

 

Uczeń potrafi:  

 Zapisywać liczby naturalne słowami i cyframi, budować je na podstawie 

informacji o cyfrach tych liczb.  

 Zapisywać i odczytywać liczby naturalne w systemie rzymskim. 

 Pamięciowo wykonywać cztery działania w zbiorze liczb naturalnych w 

zakresie 100.  

 Pisemnie dodawać i odejmować liczby naturalne.  

 Pisemnie mnożyć i dzielić liczby naturalne przez liczby jednocyfrowe i 

dwucyfrowe.  

 Posługiwać się zegarem i kalendarzem. 

 Odczytywać i zapisywać oraz skracać i rozszerzać ułamki zwykłe i dziesiętne.  

 Dodawać i odejmować ułamki zwykłe o jednakowych mianownikach. 

 Dodawać i odejmować ułamki dziesiętne.  

 Porównywać oraz porządkować liczby naturalne, ułamki zwykłe i dziesiętne.  

 Odczytywać z osi liczbowej współrzędne oraz zaznaczać liczby na osi 

dobierając odpowiednią jednostkę.  

 Rozwiązywać elementarne równania.  

 Obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych stosując właściwą kolejność 

działań.  

 Mierzyć odcinki różnymi jednostkami długości i obliczać długości łamanych.  

 Rozpoznawać, rysować i charakteryzować koła, okręgi, prostokąty i kwadraty 

oraz proste i odcinki równoległe i proste i odcinki prostopadłe.  

 Rysować i dokonywać pomiaru kątów ostrych, prostych i rozwartych.  

 Obliczać obwody i pola powierzchni prostokątów bez konieczności 

posługiwania się wzorami.  

 Rozróżniać wśród innych brył prostopadłościany i sześciany oraz opisywać 

ich własności.  

 Projektować siatki prostopadłościanów, również w skali, i obliczać pola ich 

powierzchni.  

 Zmniejszać i zwiększać figury geometryczne w określonej skali, określać 

odległości na planie i mapie.  

 Zamiana jednostek długości i masy. 

 Poprawnie rozwiązywać zadania tekstowe.  
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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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