
Wymagania edukacyjne dla klasy czwartej z matematyki 

Wymagania na ocenę dopuszczającą-konieczne 

 

Uczeń: dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100 bez  przekraczania progu dziesiątkowego 

Mnoży liczby jednocyfrowe 

Odczytuje współrzędne punktów zaznaczonych na osi  

Rozwiązuje proste zadania  z tekstem na dodawanie, odejmowanie, mnożenie liczb 

naturalnych 

Zapisuje słownie godziny przedstawione na zegarze 

Oblicza upływ czasu np.od 10.10 do 12.30 

Podaje czas roku zwykłego i przestępnego 

Rozpoznaje liczby podzielne przez  10,5,2 

Przedstawia drugą i trzecią  potęgę w postaci  iloczynu tych samych czynników 

Oblicza wartości dwudziałaniowych wyrażeń arytmetycznych 

Odczytuje i zapisuje słowami liczby w zakresie 1000000 

Zapisuje cyframi liczby podane słowami w zakresie 1000000 

Dodaje i odejmuje pisemnie liczby z przekroczeniem progu dziesiątkowego 

Mnoży pisemnie liczbę wielocyfrową przez jednocyfrową 

Mnoży i dzieli liczby zakończone zerami przez liczbę  jednocyfrową 

Rozwiązuje proste zadania tekstowe na działania pisemne 

Rozpoznaje figury geometryczne :punkt, odcinek, prostą  

Wskazuje punkty należące do odcinka i do prostej 

Wskazuje proste i odcinki równoległe, prostopadłe 

Rysuje odcinek o podanej długości 

Rozróżnia prostokąty , kwadraty 

Rysuje prostokąty i kwadraty ,których wymiary wyrażone są taką samą jednostką 

Rysuje przekątne prostokątów 

Wyróżnia wielokąty i podaje ich nazwy 

Wymienia jednostki długości  

Oblicza obwody wielokątów, których długości wyrażone są taką samą jednostką 

Potrafi wskazać oś symetrii figury 

Wskazuje środek, promień, średnicę koła i okręgu 

Rysuje koło i okrąg o danym  promieniu i  o danej średnicy 

Rysuje odcinek o podanej długości w danej skali 

Wskazuje  licznik, kreskę ułamkową, mianownik 

Odczytuje i zapisuje ułamki  zwykłe 

Porównuje ułamki o tych samych mianownikach 

Rozszerza i skraca ułamek przez podaną liczbę 

Zapisuje iloraz w postaci ułamka i odwrotnie ułamek w postaci ilorazu 

Dodaje i odejmuje ułamki o tych samych mianownikach bez przekraczania jedności 

Odczytuje i zapisuje ułamek dziesiętny 

Dodaje i odejmuje ułamki dziesiętne sposobem pisemnym 

Mierzy i porównuje pola figur za pomocą kwadratów jednostkowych 

Wymienia  podstawowe jednostki pola 

Wskazuje przedmioty o kształcie prostopadłościanu, sześcianu, graniastosłupa, walca, stożka 

kuli 

Wymienia jednostki objętości 

 

Wymagania na ocenę dostateczną-podstawowe 

Uczeń oprócz wymagań koniecznych  



Zaznacza podane liczby na osi liczbowej 

Dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100 z przekroczeniem progu dziesiątkowego 

Stosuje prawo łączności i przemienności dodawania 

Oblicza składnik gdy jest podana suma i drugi składnik (zakresie 100) 

Oblicza odjemną gdy podany jest odjemnik i różnica i odjemnik gdy podana jest odjemna i 

różnica 

(w zakresie 100) 

Oblicza jeden czynnik gdy dany jest drugi i iloczyn 

Oblicza dzielną gdy dany jest dzielnik i iloraz i dzielnik gdy dana jest dzielna i iloraz 

(wszystko w zakresie 100) 

Wymienia dzielniki danej liczby dwucyfrowej 

Wykonuje dzielenie z zresztą (w zakresie 100) 

Dzieli liczbę dwucyfrową przez liczbę jednocyfrową (w zakresie 100) 

Rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z wykorzystaniem obliczeń kalendarzowych i 

zegarowych 

Przypisuje dany rok do odpowiedniego stulecia 

Oblicza kwadrat i sześcian liczby naturalnej  

Zapisuje iloczyn dwóch tych samych czynników w postaci kwadratu i trzech takich samych w 

postaci sześcianu 

Podaje przykłady liczb podzielnych przez 10.,5,.2, 3 ,9 

Odczytuje i zapisuje liczby podane cyframi słownie 

Zapisuje cyframi liczby podane słownie 

Mnoży pisemnie przez liczby dwucyfrowe 

Mnoży i dzieli liczby z zerami na końcu 

Oblicza wartości trójdziałaniowych wyrażeń arytmetycznych 

Mnoży pisemnie liczby z zerami na końcu 

Sprawdza poprawność wykonanych działań 

Rysuje prostą równoległą i prostopadłą do danej prostej 

Rozwiązuje elementarne zadania z wykorzystaniem własności boków i kątów prostokąta i  

kwadratu 

Podaje liczbę przekątnych w wielokącie 

Rysuje osie symetrii figury 

Zamienia jednostki długości 

Podaje zależność między promieniem i średnicą okręgu i koła 

Oblicza w prostych przykładach rzeczywistą odległość na podstawie mapy ze skalą 

mianowaną 

Zamienia ułamki niewłaściwe na liczby mieszane 

Zamienia liczby mieszane na ułamki niewłaściwe 

Dodaje ułamki zwykłe do całości 

Odejmuje ułamki zwykłe od całości 

Mnoży ułamek zwykły przez liczbę naturalną 

Porównuje ułamki dziesiętne 

Zmienia ułamki dziesiętne na zwykłe i zwykłe na  dziesiętne 

Mnoży i dzieli ułamki dziesiętne przez 10,100,1000 

Rozwiązuje elementarne zadania z ułamkami zwykłymi i zadania z ułamkami dziesiętnymi 

Oblicza pole kwadratu i prostokąta, a także obwód prostokąta, kwadratu 

Opisuje bryły –prostopadłościan, sześcian 

Opisuje dowolny graniastosłup 

Mierzy objętość sześcianem jednostkowym 

 



Wymagania na ocenę dobrą –rozszerzające 

Oprócz wymagań koniecznych i podstawowych 

Dodaje i odejmuje liczby naturalne dowolne z przekraczaniem progu dziesiątkowego 

Mnoży w pamięci liczby jednocyfrowe przez liczby dwucyfrowe(w zakresie 100) 

Rozwiązuje zadania z tekstem na mnożenie i dzielenie 

Rozwiązuje zadania z zastosowaniem cech podzielności przez 10,.5.,2 

Oblicza wartości wielodziałaniowych wyrażeń arytmetycznych 

Zapisuje i odczytuje liczby wielocyfrowe ,w  których kilkakrotnie występuje zero 

Rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem działań pisemnych 

Rysuje odcinek równoległy lub odcinek prostopadły do odcinka danego  

Rysuje wielokąty spełniające określone warunki 

Oblicza długość boku prostokąta, przy podanym  obwodzie i długości drugiego boku 

Oblicza  rzeczywiste wymiary obiektów ,znając ich wymiary w podanej skali 

Zaznacza na osi liczbowej ułamki zwykłe i dziesiętne 

Dodaje i odejmuje liczby mieszane o tych samych mianownikach 

Porównuje ułamki zwykłe o tych samych licznikach 

Skraca i rozszerza ułamki  

Porządkuje ułamki dziesiętne według podanych kryteriów 

Zamienia jednostki długości i masy z wykorzystaniem ułamków dziesiętnych 

Szacuje wymiary oraz pole powierzchni danych obiektów 

Oblicza pole prostokąta ,którego wymiary podane są w różnych jednostkach 

Rysuje figurę  o danym polu 

Rysuje rzut sześcianu 

 

Wymagania na ocenę bardzo dobrą-dopełniające 

(Oprócz wymagań koniecznych, podstawowych, rozszerzających)  

Uczeń:  

Rozwiązuje nietypowe zadania z tekstem 

Wyznacza liczbę naturalną ,znając jej kwadrat 

Stosuje cechy podzielności przy wyszukiwaniu liczb spełniających dany warunek 

Rozwiązuje zadania z zastosowaniem cech podzielności przez 9, 3 

Rozwiązuje nietypowe zadania z tekstem z zastosowaniem liczb zakończonych zerami 

Rozwiązuje nietypowe zadania na okręgi, koła, wielokąty, osie symetrii 

Dobiera skalę do narysowanych przedmiotów 

Porównuje liczby mieszane z ułamkami niewłaściwymi 

Doprowadza ułamki do postaci nieskracalnej 

Rozwiązuje zadania z tekstem z zastosowaniem ułamków zwykłych i dziesiętnych 

Rozwiązuje nietypowe  zadania tekstowe  na pola wielokątów 

Rysuje rzuty brył 

 

Wymagania na ocenę celującą- wykraczające 

Uczeń stosuje poznane wiadomości i umiejętności w zadaniach nietypowych., sytuacjach 

złożonych. 

 

Kryteria oceniania z matematyki dla klasy  4  

 

Sprawdziany i prace klasowe będą  po powtórzeniu materiału zapowiadane co najmniej 

tydzień przed terminem. Kartkówki z trzech ostatnich lekcji nie musza być zapowiadane 

.Będzie oceniana aktywność i odpowiedzi uczniów.Za aktywność będą stawiane plusy: za 5 

plusów uczeń może dostać już  ocenę bardzo dobrą, za  6 ocenę celującą.  



Za brak przygotowania do lekcji będą minusy  :za trzy minusy :ocena niedostateczna. 

Rodzic może poprzez  Librusa  usprawiedliwić z ważnych przyczyn przed lekcją 

nieprzygotowanie ucznia. 

 

Oceny za prace pisemne: 

0-30%  niedostateczny 

31-37% dopuszczający minus 

38-44% dopuszczający 

45-50% dopuszczający plus 

51-57% dostateczny minus 

58-64% dostateczny 

65-70% dostateczny plus 

71-75%dobry minus 

76-80% dobry 

81-85% dobry plus 

86-89% bardzo dobry minus 

90-92% bardzo dobry 

93-95% bardzo dobry plus 

96-100% celujący 

Każdą prace pisemną można poprawić w ciągu dwóch tygodni od otrzymania oceny 

.Poprawiać można tylko raz. Ocenę niedostateczną ze sprawdzianu należy poprawić .Uczeń 

,który nie pisał sprawdzianu musi ten sprawdzian napisać. 

Oceny na koniec semestru i koniec roku będą wystawiane według przewagi ocen  

0-1,5 niedostateczny  

1,51-2,5 dopuszczający 

2,51-3,5 dostateczny  

3,51-4,5 dobry  

4.51-5,5 bardzo dobry 

5,51-6 celujący 


