
Załącznik do Przedmiotowego Systemu Oceniania  

z Analizy matematycznej 

 
 



Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny  

z analizy matematycznej 

 

  Ocena osiągnięć edukacyjnych ucznia stanowi istotny element działań edukacyjnych. 

Ocenianie ucznia będzie odbywało się według zasad wewnątrzszkolnego oceniania uczniów. 

Ocena będzie jawna i zawierająca informację zwrotną dotyczącą postępów edukacyjnych. 

Podczas oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia stosowana będzie sześciostopniowa skala ocen 

z odpowiednimi kryteriami wymagań. 

 

Uczeń otrzymuje ocenę celującą (6), jeśli: 

 wykazuje się pogłębioną znajomością zagadnień i pojęć  omawianych na zajęciach,  

 rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności, 

 tworzy łańcuch argumentów i uzasadnia jego poprawność, 

 twórczo rozwija własne uzdolnienia, 

 wykonuje zadania dodatkowe i prezentuje ich wyniki na forum klasy,  

 terminowo i sumiennie wywiązuje się z powierzanych obowiązków, 

 wykorzystuje urządzenia techniczne, jak kalkulator graficzny, komputer, 

 wykazuje aktywność podczas zajęć lekcyjnych.  

 

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą (5), jeśli: 

 wykazuje bardzo dobrą znajomość zagadnień i pojęć z analizy matematycznej 

omawianych na zajęciach,  

 rozumie i potrafi wykorzystać zdobyte wiadomości do stworzenia strategii 

rozwiązania problemu, 

 terminowo i sumiennie wywiązuje się z powierzanych obowiązków, 

 wykonuje zadania dodatkowe i prezentuje ich wyniki na forum klasy,  

 wykazuje aktywność podczas zajęć lekcyjnych,  

 bierze udział w konkursach.  

 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą (4), jeśli: 

 wykazuje dobrą znajomość zagadnień i pojęć z analizy matematycznej omawianych 

na zajęciach,  



 rozumie i potrafi wykorzystać zdobyte wiadomości,  

 stosuje zdobytą wiedzę w rozwiązywaniu problemów, 

 terminowo wywiązuje się z powierzanych zadań, 

 wykazuje aktywność na zajęciach lekcyjnych. 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną (3), jeśli: 

 wykazuje dostateczną znajomość zagadnień i pojęć z analizy matematycznej 

omawianych na zajęciach,  

 rozumie podstawową terminologię i pojęcia z zakresu rachunku różniczkowego 

i całkowego, 

 potrafi w miarę poprawnie zastosować wiedzę, 

 wywiązuje się z powierzonych zadań. 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą (2), jeśli: 

 wykazuje słabą znajomość zagadnień i pojęć z analizy matematycznej omawianych na 

zajęciach,  

 potrafi wyjaśnić jedynie niektóre terminy z zakresu rachunku różniczkowego 

i całkowego,  

 wykazuje trudności w organizowaniu pracy własnej, 

 wywiązuje się jedynie z niektórych zadań stawianych przez nauczyciela. 

 

Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną (1), jeśli: 

 nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności z analizy matematycznej 

omawianych na zajęciach,  

 nie wykazuje inicjatywy w celu nabycia podstawowej wiedzy. 

 


