
 

Kryteria oceniania wiadomości i umiejętności matematycznych  

ucznia klasy IV 

 
Ocenę niedostateczną   
otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań koniecznych na ocenę dopuszczającą. Wykazuje rażący brak 

wiadomości i umiejętności, które uniemożliwiają mu świadome i aktywne uczestnictwo w lekcjach matematyki. 

 
Na ocenę dopuszczającą uczeń potrafi: 
 

1. Zapisać słowami podaną cyframi liczbę naturalną (co najwyżej ośmiocyfrową). 

2. Zapisać cyframi podaną słowami liczbę naturalną (do liczb ośmiocyfrowych). 

3. Odczytać liczby naturalne. 

4. Zbudować liczbę naturalną na podstawie informacji o jej cyfrach w poszczególnych rzędach  układu 

pozycyjnego. 

5. Porównać dwie liczby naturalne. 

6. Odczytać i zapisać liczby zapisane znakami rzymskimi (do XII ). 

7. Dodać i odjąć w pamięci dwie liczby dwucyfrowe bez przekraczania progu dziesiątkowego. 

8. Pomnożyć i podzielić w pamięci liczbę dwucyfrową przez jednocyfrową. 

9. Wykonać obliczenia, uwzględniając właściwą kolejność działań. 

10. Wykonać w pamięci obliczenia zgodnie z podanym wzorem. 

11. Dodać i odjąć pisemnie liczby wielocyfrowe bez przekroczenia progu dziesiątkowego. 

12. Rozpoznać na rysunku i nazwać narysowane wielokąty. 

13. Narysować wskazane wielokąty. 

14. Rozpoznać na rysunku odcinki równoległe i prostopadłe. 

15. Narysować odcinki prostopadłe i równoległe na papierze w kratkę. 

16. Rozpoznać na rysunku prostokąt i kwadrat. 

17. Narysować prostokąt i kwadrat. 

18. Pomnożyć i podzielić pisemnie liczby( trzycyfrową) przez jednocyfrowe. 

19. Odczytać treść zadania z rysunku. 

20. Odczytać temperaturę, także ujemną. 

21. Wypisać dzielniki podanej liczby naturalnej. 

22. Odczytać liczby naturalne zaznaczone na osi liczbowej.  

23. Zaznaczyć liczby naturalne i ułamki zwykłe na osi liczbowej o podanej jednostce. 

24. Zapisać i odczytać ułamek zwykły. 

25. Zaznaczyć część rysunku odpowiadającą podanemu ułamkowi. 

26. Porównać dwa ułamki o tych samych mianownikach oraz dwa ułamki o tych samych licznikach. 

27. Dodać i odjąć dwa ułamki o tych samych mianownikach. 

28. Dobrać przyrząd do mierzenia długości. 

29. Zmierzyć odległość z odpowiednią dokładnością. 

30. Zamieniać jednostki: długości i masy, złote i grosze. 

31. Dodać i odjąć dwa wyrażenia  dwumianowane (metry i centymetry, kilogramy, gramy i dekagramy, złote i 

grosze) bez zamiany jednostek) 

32. Obliczyć obwód i pole narysowanego (prostokąta)wielokąta. 

33. Obliczyć obwód i pole prostokąta o danych bokach. 

34. Odczytać informacje z gotowego planu. 

35. Narysować prostokąt w skali. 

36. Rozpoznać wśród różnych brył prostopadłościan i sześcian. 

37. Obliczyć, z ilu sześcianów jednostkowych zbudowany jest sześcian o danym boku. 

 
Na ocenę dostateczną uczeń potrafi ponadto: 
 

1. Zapisać słowami podaną cyframi dowolną liczbę naturalną. 

2. Zapisać cyframi podaną słowami liczbę naturalną (do liczb ośmiocyfrowych). 

3. Uporządkować  i porównać liczby naturalne. 

4. Odczytać liczbę zapisaną za pomocą znaków rzymskich (do 1000). 

5. Zapisać liczbę podaną cyframi arabskimi lub słownie za pomocą znaków rzymskich (do 1000). 



6. Dodać i odjąć w pamięci dwie liczby dwucyfrowe i trzycyfrowe z przekroczeniem progu dziesiątkowego. 

7. Rozwiązać zadanie tekstowe związane z dodawaniem i odejmowaniem oraz mnożeniem i dzieleniem 

niewielkich liczb. 

8. Zaplanować kolejność działań w obliczeniach. 

9. Dodać i odjąć pisemnie liczbywielocyfrowe z przekroczeniem progu dziesiątkowego. 

10. Budować figury z części układanki. 

11. Budować obiekt (wyraz, figurę, wycinankę) spełniającą warunki związane z symetrią. 

12. Narysować odcinki równoległe i prostopadłe (na papierze w kratkę). 

13. Narysować prostą figurę na podstawie jej opisu. 

14. Opisać własności narysowanego prostokąta lub kwadratu. 

15. Zbudować prosty wzorek z zapałek. 

16. Rozwiązać proste zadanie tekstowe związane z z dodawaniem i odejmowaniem liczb wielocyfrowych, 

mnożeniem i dzieleniem liczb wielocyfrowych przez liczby jednocyfrowe oraz z mnożeniem i dzieleniem 

liczb wielocyfrowych. 

17. Pomnożyć pisemnie liczbę trzycyfrową przez dwucyfrową. 

18. Podzielić pisemnie liczbę wielocyfrową przez dwucyfrową. 

19. Obliczyć różnicę temperatur. 

20. Stwierdzić, czy liczba jest podzielna przez: 2, 4, 5 i 10. 

21. Dobrać odpowiednią jednostkę na osi liczbowej. 

22. Porządkować ułamki rosnąco i malejąco. 

23. Określić w różny sposób daty i godziny. 

24. Obliczyć, ile czasu upłynęło między dwoma zdarzeniami (w odniesieniu do obliczeń zegarowych i 

kalendarzowych. 

25. Zamienić wyrażenie jednomianowane na dwumianowane i odwrotnie (metry i centymetry, kilogramy i 

dekagramy, złote i grosze). 

26. Dodać i odjąć dwa wyrażenia dwumianowane z zamianą jednostek. 

27. Zapisać wyrażenie dwumianowane w postaci dziesiętnej. 

28. Dodać i odjąć dwa wyrażenia dwumianowane zapisane dziesiętnie. 

29. Rozwiązać proste zadanie tekstowe związane z obliczaniem obwodów i pól wielokątów. 

30. Obliczyć rzeczywiste odległości na podstawie informacji podanej na planie. 

31. Ustalić rzeczywiste wymiary obiektu przedstawionego w skali oraz skalę, w jakiej wykonany jest rysunek. 

32. Opisać własności prostopadłościanu i sześcianu na podstawie modelu. 

33. Obliczyć, ile sześcianów jednostkowych zmieści się w  prostopadłościanie  o wymiarach naturalnych. 

34. Obliczyć pole powierzchni sześcianu (prostopadłościanu) o podanych wymiarach (liczby naturalne). 

 
Na ocenę dobrą uczeń potrafi ponadto: 
 

1. Zbudować liczbę naturalną na podstawie informacji, w której podano związki  między cyframi w 

poszczególnych rzędach tej liczby. 

2. Odczytać i zapisać liczby za pomocą  znaków rzymskich (większe od 1000). 

3. Posługiwać się znakami rzymskimi w sytuacjach realistycznych. 

4. Wykonać obliczenia zawierające dodawanie i odejmowanie liczb w pamięci, uwzględniając właściwą 

kolejność działań. 

5. Zastosować własności działań do szybkiego wykonywania rachunków. 

6. Stwierdzić, czy liczba jest podzielna przez: 2,3, 9, 10, 100 

7. Rozwiązać zadanie tekstowe związane z dodawaniem i odejmowaniem, mnożeniem i dzieleniem 

niewielkich liczb, także z wykorzystaniem porównywania różnicowego. 

8. Obliczyć wartość wyrażenia, w którym występuje więcej niż jedno działanie, stosując algorytmy obliczeń 

pisemnych. 

9. Rozwiązać zadanie tekstowe, związane z: dodawaniem i odejmowaniem liczb wielocyfrowych, 

mnożeniem i dzieleniem liczb ( trzycyfrowych) przez liczby jednocyfrowe,  dodawaniem i odejmowaniem 

ułamków zwykłych, także z wykorzystaniem porównywania różnicowego. 

10. Narysować wielokąt o podanych własnościach. 

11. Rozwiązać proste zadanie związane z, równoległością i prostopadłością. 

12. Budować wyrazy, figury, wycinanki spełniające warunki związane z symetrią. 

13. Zbudować wzorek z zapałek według podanej instrukcji. 

14. Opisać własności prostokąta i kwadratu. 

15. Opisać wyrażeniem obwód i pole narysowanego prostokąta o podanych wymiarach. 

16. Zbudować liczby o podanych dzielnikach  

17. Zbudować liczby o podanych własnościach, z wykorzystaniem ich cech podzielności. 



18. Budować ułamki spełniające podane warunki. 

19. Odejmować ułamki i liczby mieszane. 

20. Obliczyć w sytuacjach praktycznych ułamek liczby. 

21. Rozwiązać zadanie tekstowe, w którym występują wyrażenia dwumianowane opisujące długość i masę. 

22. Obliczyć długość boku prostokąta o podanym obwodzie lub polu i długości drugiego boku. 

23. Wyznaczyć skalę planu lub mapy na podstawie informacji o odległościach na planie i w terenie. 

24. Narysować wielokąt w danej skali. 

25. Rozwiązać zadanie tekstowe, wykorzystując własności prostopadłościanu i sześcianu. 

26. Narysować siatkę prostopadłościanu i sześcianu. 

27. Obliczyć objętość prostopadłościanu i sześcianu. 

28. Obliczyć pole powierzchni  prostopadłościanu, korzystając z rysunku siatki. 

 
Na ocenę bardzo dobrą uczeń potrafi ponadto: 
 

1. Budować liczby wielocyfrowe podanych własnościach. 

2. Badać własności zapisu rzymskiego. 

3. Badać różne strategie mnożenia i dzielenia w pamięci. 

4. Zbudować wyrażenie arytmetyczne spełniające podane warunki. 

5. Badać i ilustrować własności działań na liczbach. 

6. Wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce - rozwiązuje zadania tekstowe związane z: dodawaniem i 

odejmowaniem, mnożeniem i dzieleniem liczb wielocyfrowych, dodawaniem i odejmowaniem ułamków 

zwykłych i liczb mieszanych, także z wykorzystaniem porównywania różnicowego i ilorazowego. 

11. Badać własności wielokątów, korzystając z modeli 

12. Badać własności dzielników. 

13. Badać własności liczb zaznaczonych na osi liczbowej. 

14. Porównać ułamki o (tych samych mianownikach) różnych licznikach i mianownikach. 

15. Badać własności ułamków i działań na ułamkach. 

16. Badać własności układów liczb w kalendarzu. 

17. Badać strategie wykonywania w pamięci obliczeń na wyrażeniach dwumianowanych. 

18. Rozwiązać zadanie tekstowe, w których występują wyrażenia w postaci dwumianowanej oraz dziesiętnej. 

19. Narysować figurę na podstawie jej opisu zawierającego określenia związane z równoległością, 

prostopadłością. 

20. Badać własności obwodu i pola prostokąta przy zmianie długości boków. 

21. Oblicza pole prostokąta o podanym obwodzie i związkach między bokami. 

22. Obliczyć odległość na mapie na podstawie skali i odległości w terenie. 

23. Oblicza odległość w terenie na podstawie skali i odległości na mapie. 

24. Określić własności prostopadłościanu i sześcianu na podstawie modelu brył. 

25. Badać własności sekwencji brył zbudowanych z identycznych sześciennych klocków. 

26. Badać  możliwości budowania brył o podanych własnościach 

 
Ocenę celującą  
 

otrzymuje uczeń, który opanował wymagania na ocenę bardzo dobrą i  dodatkowo wykazał się realizacją zadań 

wynikających z PSO, tzn. 

1. Wykonuje samodzielnie, dodatkowo poza realizowanym na lekcjach materiałem programowym twórcze 

zadania o podwyższonym stopniu trudności związane z jego zainteresowaniami.  

2. Otrzymuje z prac klasowych i różnego typu sprawdzianów w większości oceny celujące. 

3. Samodzielnie rozwiązuje problemy i łamigłówki matematyczne - zauważa i wyjaśnia występujące 

zależności,  formułuje wnioski. 

4. Posługuje się zdobytą wiedzą dla celów praktycznych. 

5. Posługuje się terminologią, definicjami i symboliką matematyczną. 

6. Osiąga bardzo wysokie wyniki w konkursach matematycznych świadczące o posiadanej wiedzy i 

umiejętnościach matematycznych. Jest laureatem konkursów na szczeblu rejonowym *, finalistą konkursów 

na szczeblu wojewódzkim albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia w 

międzynarodowych konkursach matematycznych. 

 

Wśród wyżej wymienionych warunków uczeń na ocenę celującą musi spełniać co najmniej 

dwa 

 



WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE DLA UCZNIÓW Z   OBNIŻONĄ 

SPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ 

 

Szkoła Podstawowa 
KLASA IV 

Ocenę niedostateczną   
otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań koniecznych na ocenę dopuszczającą. Wykazuje rażący brak 

wiadomości i umiejętności, które uniemożliwiają mu świadome i aktywne uczestnictwo w lekcjach matematyki. 

 
Na ocenę dopuszczającą uczeń potrafi: 
1.  Zapisać słowami podaną cyframi liczbę naturalną (co najwyżej czterocyfrową). 

2. Zapisać cyframi podaną słowami liczbę naturalną (do liczb trzycyfrowych). 

3. Odczytać liczby naturalne. 

4. Rozpoznać na rysunku i nazwać narysowane wielokąty. 

5. Narysować wskazane wielokąty. 

6. Rozpoznać na rysunku odcinki równoległe i prostopadłe. 

7. Rozpoznać na rysunku prostokąt i kwadrat. 

8. Odczytać temperaturę, także ujemną. 

9. Zapisać i odczytać ułamek zwykły. 

10. Dodać i odjąć dwa ułamki o tych samych mianownikach. 

11. Obliczyć obwód i pole prostokąta o danych bokach. 

 

Na ocenę dostateczną uczeń potrafi: 
 

1. Porównać dwie liczby naturalne. 

2. Dodać i odjąć w pamięci dwie liczby dwucyfrowe bez przekraczania progu dziesiątkowego w zakresie 20. 

3. Pomnożyć i podzielić w pamięci liczbę w zakresie 100. 

4. Narysować prostokąt i kwadrat. 

5. Pomnożyć i podzielić pisemnie liczby wielocyfrowe przez jednocyfrowe. 

6. Wypisać wielokrotności i dzielniki podanej liczby naturalnej. 

7. Zaznaczyć część rysunku odpowiadającą podanemu ułamkowi. 

8. Porównać dwa ułamki o tych samych mianownikach oraz dwa ułamki o tych samych licznikach. 

9. Zmierzyć odległość z odpowiednią dokładnością. 

10. Dobrać przyrząd do mierzenia długości. 

 

Na ocenę dobrą uczeń potrafi: 
1. Zbudować liczbę naturalną na podstawie informacji o jej cyfrach w poszczególnych rzędach  układu 

pozycyjnego. 

2. Wykonać obliczenia, uwzględniając właściwą kolejność działań. 

3. Wykonać w pamięci obliczenia zgodnie z podanym wzorem. 

4. Dodać i odjąć pisemnie liczby wielocyfrowe bez przekroczenia progu dziesiątkowego. 

5. Narysować odcinki prostopadłe i równoległe na papierze w kratkę. 

6. Odczytać treść zadania z rysunku. 

7. Odczytać liczby naturalne zaznaczone na osi liczbowej.  

8. Zaznaczyć liczby naturalne i ułamki zwykłe na osi liczbowej o podanej jednostce. 

9. Obliczyć, z ilu sześcianów jednostkowych zbudowany jest sześcian o danym boku. 

10. Dodać i odjąć dwa wyrażenia  dwumianowane (metry i centymetry, kilogramy, gramy i dekagramy, złote i 

grosze) bez zamiany jednostek) 

11. Obliczyć obwód i pole narysowanego wielokąta. 

12. Odczytać informacje z gotowego planu. 

13. Narysować prostokąt w skali. 

14. Zamieniać jednostki: długości i masy, złote i grosze. 

 

Na ocenę bardzo dobrą uczeń potrafi: 



1. Zapisać słowami podaną cyframi dowolną liczbę naturalną. 

2. Zapisać cyframi podaną słowami liczbę naturalną (do liczb ośmiocyfrowych). 

3. Uporządkować  i porównać liczby naturalne. 

4. Dodać i odjąć w pamięci dwie liczby dwucyfrowe i trzycyfrowe z przekroczeniem progu dziesiątkowego. 

5. Dodać i odjąć pisemnie liczby wielocyfrowe z przekroczeniem progu dziesiątkowego. 

6. Budować figury z części układanki. 

7. Narysować odcinki równoległe i prostopadłe (na gładkim papierze). 

8. Opisać własności narysowanego prostokąta lub kwadratu. 

9. Zbudować prosty wzorek z zapałek. 

10. Pomnożyć pisemnie liczbę trzycyfrową przez dwucyfrową. 

11. Obliczyć różnicę temperatur. 

12. Określić w różny sposób daty i godziny. 

13. Zamienić wyrażenie jednomianowane na dwumianowane i odwrotnie (metry i centymetry, kilogramy i 

dekagramy,  

14. Dodać i odjąć dwa wyrażenia dwumianowane zapisane dziesiętnie. 

15. Obliczyć pole powierzchni sześcianu (prostopadłościanu) o podanych wymiarach (liczby naturalne). 

16. Obliczyć, ile sześcianów jednostkowych zmieści się w  prostopadłościanie  o wymiarach naturalnych. 

 

Na ocenę celującą uczeń potrafi: 
1. Odczytać liczbę zapisaną za pomocą znaków rzymskich (do 1000). 

2. Zapisać liczbę podaną cyframi arabskimi lub słownie za pomocą znaków rzymskich (do 1000). 

3. Rozwiązać zadanie tekstowe związane z dodawaniem i odejmowaniem oraz mnożeniem i dzieleniem 

niewielkich  

4. Zaplanować kolejność działań w obliczeniach. 

5. Budować obiekt (wyraz, figurę, wycinankę) spełniającą warunki związane z symetrią. 

6. Narysować prostą figurę na podstawie jej opisu. 

7. Rozwiązać proste zadanie tekstowe związane z z dodawaniem i odejmowaniem liczb wielocyfrowych, 

mnożeniem  

8. i dzieleniem liczb wielocyfrowych przez liczby jednocyfrowe oraz z mnożeniem i dzieleniem liczb  

9. wielocyfrowych. 

10. Podzielić pisemnie liczbę ( trzycyfrową) przez dwucyfrową. 

11. Stwierdzić, czy liczba jest podzielna przez: 2, 4, 5 i 10. 

12. Dobrać odpowiednią jednostkę na osi liczbowej. 

13. Porządkować ułamki rosnąco i malejąco. 

14. Obliczyć, ile czasu upłynęło między dwoma zdarzeniami (w odniesieniu do obliczeń zegarowych i  

15. kalendarzowych. 

16. Dodać i odjąć dwa wyrażenia dwumianowane z zamianą jednostek. 

17. Zapisać wyrażenie dwumianowane w postaci dziesiętnej. 

18. Rozwiązać proste zadanie tekstowe związane z obliczaniem obwodów i pól wielokątów. 

19. Opisać własności prostopadłościanu i sześcianu na podstawie modelu. 

20. Ustalić rzeczywiste wymiary obiektu przedstawionego w skali oraz skalę, w jakiej wykonany jest rysunek. 

21. Obliczyć rzeczywiste odległości na podstawie informacji podanej na planie. 

 


