
Wykaz oczekiwanych osiągnięć ucznia kończącego klasę szóstą; 

 

Uczeń potrafi: 

 Porównywać liczby wymierne (dodatnie i ujemne); 

 Wykonywać dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie na liczbach wymiernych; 

 Zaznaczać liczby wymierne na osi liczbowej; 

 Znaleźć liczbę przeciwną do danej liczby; 

 Obliczać potęgi liczb wymiernych o wykładniku naturalnym (bez stosowania wzorów); 

 Znaleźć liczbę odwrotną do danej liczby; 

 Obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych; 

 Nazywać i zapisywać proste wyrażenia algebraiczne; 

 Wyznaczać wartości liczbowe prostych wyrażeń algebraicznych; 

 Rozwiązywać nieskomplikowane zadania tekstowe za pomocą równań pierwszego stopnia z 
jedną niewiadomą; 

 Dokonywać redukcji wyrazów podobnych (w prostych przypadkach); 

 Zapisywać i rozwiązywać równania; 

 Rozwiązywać zadania tekstowe za pomocą równań; 

 Znaleźć rozwinięcie dziesiętne ułamka zwykłego; 

 Zaokrąglać rozwinięcia dziesiętne; 

 Podawać wartość bezwzględną liczby wymiernej (interpretacja na osi liczbowej); 

 Wykonywać obliczenia w rachunku pamięciowym, stosować algorytmy działań pisemnych 
oraz dokonywać obliczeń za pomocą kalkulatora; 

 Zamieniać procenty na ułamki i odwrotnie; 

 Obliczać procent danej liczby (w obliczeniach procentowych proste przypadki); 

 Wyznaczyć liczbę, mając dany jej procent; 

 Obliczyć, jakim procentem jednej wielkości jest druga wielkość; 

 Odczytywać i tworzyć diagramy procentowe; 

 Wykonywać obliczenia procentowe w zadaniach dotyczących praktycznych zastosowań; 

 Zna rodzaje kątów, umie je porównać i zmierzyć; 

 Rysować i określać własności poznanych figur płaskich (koło, okrąg, łamana, wielokąty); 

 Obliczać pola i obwody wielokątów (także w skali); 

 Zna i zamienia jednostki długości, pola powierzchni i objętości; 

 Rozpoznać figury przystające; 

 Znajdować osie symetrii figur przez zginanie; 

 Rysować osie symetrii prostych figur geometrycznych; 

 Wykreślać figurę symetryczną do danej figury (proste przykłady); 

 Rozwiązywać zadania wymagające wykorzystania właściwości figur geometrycznych; 

 Rozpoznawać graniastosłupy wśród modeli innych brył; 

 Rozpoznawać bryły obrotowe (walec, kula, stożek). 

 Nazywać graniastosłupy i opisywać ich własności na podstawie modeli i siatek; 

 Rysować graniastosłupy proste w rzucie oraz konstruować ich siatki (także w skali); 

 Obliczać pole powierzchni i objętość graniastosłupów prostych. 
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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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