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Karta informacyjna: wymagania edukacyjne 

 

Przedmiot: Matematyka klasa 4 
Podręcznik i zeszyt ćwiczeń: „Matematyka z plusem. Klasa IV”, M. Dobrowolska, wyd. GWO 

Rozwijanie sprawności rachunkowej  

 Wykonywanie jednodziałaniowych obliczeń pamięciowych na liczbach naturalnych.  
 Stosowanie reguł kolejności wykonywania działań.  
 Porównywanie liczb naturalnych.  
 Dzielenie z resztą liczb dwucyfrowych przez jednocyfrowe.  
 Stosowanie algorytmów dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia liczb naturalnych sposobem 

pisemnym.  
 Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach.  
 Stosowanie algorytmów dodawania i odejmowania ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym.  

Kształtowanie sprawności manualnej i wyobraźni geometrycznej  

 Rozpoznawanie i rysowanie prostych prostopadłych i prostych równoległych.  
 Mierzenie odcinków i kątów.   
 Rysowanie odcinków i prostokątów w skali.  
 Rysowanie siatek prostopadłościanów i klejenie modeli.  
 Wykorzystanie znajomości geometrii w sytuacjach praktycznych.  

Kształtowanie pojęć matematycznych i rozwijanie umiejętności posługiwania się nimi  

 Posługiwanie się systemem dziesiątkowym.  
 Posługiwanie się systemem rzymskim.  
 Kształtowanie pojęcia ułamka zwykłego.  
 Kształtowanie pojęcia ułamka dziesiętnego.  
 Rozumienie i używanie pojęć związanych z arytmetyką: suma, różnica, iloczyn, iloraz, kwadrat i sześcian 

liczby, cyfra, oś liczbowa, ułamek zwykły, ułamek właściwy, ułamek niewłaściwy, liczba mieszana, 
ułamek dziesiętny.  

 Rozumienie i używanie pojęć związanych z geometrią: punkt, prosta, półprosta, odcinek, kąt, kąt prosty, 
kąt ostry, kąt rozwarty, prostokąt, kwadrat, koło, okrąg, promień, średnica, cięciwa, centymetr 
kwadratowy, metr kwadratowy, hektar, ar, prostopadłościan, sześcian, wierzchołek, krawędź i ściana 
prostopadłościanu, siatka prostopadłościanu.  

Rozwijanie umiejętności stosowania matematyki  

 Rozwiązywanie nieskomplikowanych zadań tekstowych (w tym zadań dotyczących porównywania 
różnicowego i ilorazowego).  

 Korzystanie z informacji podanych za pomocą tabel.  
 Posługiwanie się podstawowymi jednostkami długości, masy i pola.  
 Zamiana jednostek (np. kilometrów na metry, metrów na centymetry, kilogramów na gramy) oraz 

zapisywanie wyrażeń dwumianowanych w postaci ułamków dziesiętnych.  
 Posługiwanie się skalą przy odczytywaniu odległości z mapy i z planu.  
 Obliczanie pól i obwodów prostokątów oraz pól powierzchni prostopadłościanów.  

 
 

  



2 
 

Zasady sprawdzania, oceniania wiedzy i umiejętności ucznia na lekcjach matematyki 

1. Ocenie podlega wiedza i praca ucznia. Wiedza może być sprawdzana w formie kartkówek, sprawdzianów 
lub odpowiedzi ustnych. Praca to: zadania domowe, aktywność i praca na lekcji, prowadzenie zeszytu.  

2. Obowiązkiem ucznia na lekcji jest:  

- posiadać zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń i podstawowe przybory (przybory do pisania, linijka, 
ołówek) 

- posiadać przybory do geometrii (cyrkiel, ekierka, kątomierz) lub inne materiały zapowiedziane przez 
nauczyciela 

-  mieć odrobione zadanie domowe  

3. Każdy uczeń ma prawo 3 razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (brak zadania, brak zeszytu, 
zeszytu ćwiczeń, nieprzygotowanie z bieżącego materiału). Każde następne nieprzygotowanie skutkuje 
otrzymaniem „minusa”.  

4. W przypadku braku zadania domowego uczeń ma obowiązek odrobić je na kolejną lekcję.  

5. Uczeń nieobecny jeden dzień ma obowiązek uzupełnić notatkę w zeszycie i przyjść przygotowany na 
następną lekcję.  

6. Sprawdziany (waga 3), kartkówki (waga 2) i odpowiedzi ustne (waga 2) będę przeprowadzane i oceniane 
zgodnie z zasadami zapisanymi w Statucie Szkoły.  

7. Uczeń nieobecny ma obowiązek napisać zaległy sprawdzian w terminie dwóch tygodni od nieobecności.  

8. Kartkówki i sprawdziany mogą być poprawiane tylko na zajęciach dodatkowych.  

9. Uczeń może otrzymać „plusa” za aktywność, krótkie zadania domowe.  

10. Uczeń ma obowiązek prowadzenia notatek w zeszycie przedmiotowym. Jeśli uczeń nie notuje na lekcji 
i nie pracuje otrzymuje „minusa”.  

11. Pięć „plusów” oznacza ocenę bardzo dobrą. Pięć „minusów” oznacza ocenę niedostateczną.  

12. Wszystkie prace pisemne będą oceniane wg procentu możliwych do zdobycia punktów: 

98% - 100% celujący 
90% - 97% bardzo dobry 
70% - 89% dobry 
50% - 69% dostateczny 
34% - 49% dopuszczający 
  0% - 33% niedostateczny 
 


