
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI 

W KLASACH IV-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

I. Cele oceniania: 

1. Podanie informacji uczniowi o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, jego 

zachowaniu i postępach w tym zakresie. 

2. Motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu. 

3. Pomaganie uczniowi w planowaniu swojego rozwoju. 

4. Dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w 

nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia. 

5. Ustalenie rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej i sprawdzenie stopnia 

przygotowania ucznia do dalszego etapu kształcenia. 

 

II. OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE: 

 rozumienie pojęć matematycznych i znajomość definicji, 

 znajomość i umiejętność stosowania poznanych twierdzeń, 

 stosowanie wiedzy w sytuacjach praktycznych, 

 poprawność rachunkowa, 

 znajomość i stosowanie algorytmów działań, 

 logiczne rozumowanie, 

 formułowanie wniosków, uogólnianie, 

 poszukiwanie, porządkowanie informacji pochodzących z różnych źródeł oraz 

prezentacja wyników w odpowiednich formach, posługiwanie się językiem 

matematycznym i symboliką, 

 

III. Zasady oceniania uczniów: 

1. Rozpoznanie, wstępna diagnoza – obejmuje uczniów klas czwartych. 

Nauczyciel w formie pisemnej sprawdza stopień, poziom opanowania przez uczniów 

wiadomości i umiejętności. 

2. Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz jego 

rodziców o wymaganiach programowych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. Dodatkowo nauczyciel zapoznaje po 

raz kolejny uczniów z wymaganiami programowymi z każdego działu co najmniej na 

tydzień przed terminem sprawdzianu. 

3. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 

4. Ocena jest jawna dla ucznia i jego rodziców. 

5. Ocenianiu podlegają: wiadomości, umiejętności i aktywność ucznia podczas lekcji. 

6. Dla uczniów posiadających opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej kryteria 

oceniania dostosowane są do ich możliwości i umiejętności. Obejmują one 

podstawowe wiadomości i umiejętności ujęte w programie nauczania. Ich zakres jest 

dostosowywany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych ucznia. 



7. Uczniów zdolnych nauczyciel motywowanie do twórczego i kreatywnego myślenia 

oraz rozwijania talentu matematycznego. Dostarcza im dodatkowych zadań oraz 

zachęca do udziału w kołach zainteresowań oraz różnego rodzaju konkursach 

matematycznych, angażuje w pomoc koleżeńską. 

III. Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów: 

Prace pisemne: sprawdziany, testy, kartkówki 15-20 minutowe, karty pracy ucznia i 

zadania domowe. 

1. Uczeń pisze całogodzinne sprawdziany na zakończenie każdego działu, które są 

obowiązkowe. O terminie ich przeprowadzania oraz zakresie sprawdzanych 

wiadomości i umiejętności jest informowany z tygodniowym wyprzedzeniem.  

2. Jeżeli uczeń opuścił sprawdzian z przyczyn losowych, to powinien napisać go w ciągu 

dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły w terminie uzgodnionym z nauczycielem 

przedmiotu.  

3. Poprawa sprawdzianu napisanego na ocenę niedostateczną lub inną niezadowalającą 

ucznia jest dobrowolna i musi się odbyć w ciągu dwóch tygodni od rozdania prac.  

Każda ocena z poprawy wpisywana jest do dziennika.  

4. Liczbę sprawdzianów, które można poprawić ustala nauczyciel. 

5.  Kartkówki niezapowiadane obejmują materiał z trzech lekcji, natomiast zapowiadane 

mogą obejmować szerszy zakres materiału. Uczniowie nie obecni na kartkówkach 

piszą je w możliwie najszybszym terminie. 

6. Kartkówki zapowiadane nie podlegają poprawie. 

7. Prace pisemne (sprawdziany, kartkówki 15-20) są punktowane i oceniane wg skali: 

Celujący – 97% - 100% 

Bardzo dobry - 86% - 96% 

Dobry - 71% - 85% 

Dostateczny - 51% - 70% 

Dopuszczający - 36% - 50% 

Niedostateczny – 0 - 35% 

 

8. Uczeń ma prawo zapoznać się z każdą pracą pisemną. 

9. Sprawdziany, testy i kartkówki nauczyciel zbiera i przechowuje do końca roku 

szkolnego. Są one do wglądu dla rodzica u nauczyciela. 

10. Zadania domowe, zeszyty ćwiczeń (szkoła podstawowa) są oceniane przynajmniej raz 

w semestrze. 

Odpowiedzi ustne: 

1. Odpowiedzi ustne sprawdzające znajomość zasad działań, praw, twierdzeń i definicji 

oraz ich stosowania w sytuacjach typowych są oceniane w skali pięciostopniowej: 

Ocenę bardzo dobrą z odpowiedzi ustnej otrzymuje uczeń , który samodzielnie 

sprawnie rozwiązuje zadanie problemowe, komentuje rozwiązanie, jasno formułuje 



wypowiedzi w sposób zrozumiały dla innych uczniów , sprawnie operuje poznanymi 

symbolami, definicjami. 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który samodzielnie z użyciem języka 

matematycznego, rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności – typowe. 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń , który przy użyciu elementarnego języka  

matematycznego, rozwiązuje proste zadania. 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który z pomocą nauczyciela rozwiązuje 

najprostsze zadania- działania, zna definicje, pojęcia, umie je wypowiedzieć” 

własnymi słowami” . 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który przy pomocy nauczyciela nie potrafi 

wykonać najprostszego zadania. 

2. Aktywność ucznia podczas lekcji oraz krótkie odpowiedzi są oceniane plusami i 

minusami.  Uczeń może otrzymać plusy (pięć plusów) które są jednoznaczne z oceną 

bardzo dobrą. Uczeń, który jest nieprzygotowany do lekcji tzn.: nie odrobił pracy 

domowej, nie posiada zeszytu przedmiotowego bądź zeszytu ćwiczeń, nie posiada 

potrzebnych przyborów otrzymuje minus. Trzy zgromadzone minusy oznaczają ocenę 

niedostateczną. 

IV. Sposoby informowania uczniów i rodziców o osiągnięciach: 

Uczeń ma obowiązek poinformować rodzica o ocenie. Podpis złożony przez rodzica 

przy danej ocenie jest jednoznaczny z faktem, iż opiekun zna osiągnięcia dziecka 

(zapoznał się z oceną). 

Każdy uczeń otrzymuje do wglądu sprawdzoną i ocenioną pracę pisemną. 

Rodzice na bieżąco mogą sprawdzać oceny swojego dziecka w dzienniku 

elektronicznym „Librus”. 

V. Ustalenie oceny semestralnej i końcowej: 

Ocena za semestr oraz ocena końcowa wynika przede wszystkim z ocen uzyskanych z 

prac pisemnych i odpowiedzi ustnych. Zadania domowe i aktywność na lekcjach są 

również brane pod uwagę przy wystawianiu oceny semestralnej i końcowej. 

Nauczyciel na miesiąc przed planowanym posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady 

Pedagogicznej informuje uczniów o przewidywanych rocznych ocenach 

niedostatecznych z przedmiotu. Natomiast o proponowanej ocenie pozytywnej na 

semestr lub koniec roku uczeń dowiaduje się z co najmniej 2- tygodniowym 

wyprzedzeniem. 

W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej na I semestr uczeń ma obowiązek 

zaliczyć wiadomości z tego semestru w terminie uzgodnionym z nauczycielem 

przedmiotu. 


