
 

 

 

 

 

 

Przedmiotowe Zasady Oceniania z matematyki 

w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Bytyniu 

dla klas: 6. i 8. 
 

 

 

 

 

 

 

              Zasady oceniania z matematyki są zgodne z rozporządzeniem MEN               

w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania 

 i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, ze Statutem Szkoły  

i Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania, które obowiązują w szkole oraz podstawą 

programową z matematyki dla szkoły podstawowej.  

Uczniowie korzystają  z podręcznika, zeszytu ćwiczeń i zadań „Matematyka  

z kluczem” wydawnictwa Nowa Era. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I  Sposoby sprawdzania dydaktycznych osiągnięć uczniów. 

 

1.. Zasady oceniania  

a) Uczeń jest oceniany według tradycyjnej skali ocen od 1 do 6, zgodnie z ogólnymi kryteriami ocen 

z matematyki oraz poziomami wymagań określonymi w planie realizacji materiału nauczania 

matematyki w poszczególnych klasach. Dopuszcza się stosowanie plusa lub minusa przy ocenach 

cząstkowych. W przypadku wybranych form aktywności oceny są wystawiane na podstawie 

zgromadzonych przez ucznia plusów i minusów.  

 

b) Na lekcjach matematyki oceniane będzie: 

-  rozumienie pojęć matematycznych i rozumienie ich definicji, 

-  znajomość i stosowanie poznanych praw matematycznych, 

-  prowadzenie rozumowań, 

-  rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem poznanych metod, 

-  posługiwanie się symbolami i językiem matematycznym, odpowiednim do danego etapu  

   kształcenia, 

-  czytanie tekstów matematycznych ze zrozumieniem, 

-  matematyzowanie problemów zawartych w treści zadań, 

-  umiejętność zastosowania nabytej wiedzy matematycznej w praktyce, 

-  aktywność na lekcjach, praca w grupach i w zespole klasowym oraz własny wkład pracy ucznia, 

-  prezentowanie wyników swojej pracy w różnych formach i estetyka wykonywanych prac. 

 

c) Ocenę śródroczną i roczną uczeń otrzymuje za systematyczną pracę w ciągu całego półrocza,  

    roku. Na koniec półrocza, roku  nauczyciel nie przeprowadza żadnych dodatkowych prac  

    klasowych ani sprawdzianów. Wyłącza się sytuacje wyjątkowe, np. długotrwała choroba. 

 

d) Średnia ocen cząstkowych, którą wskazuje dziennik elektroniczny, stanowi wyłącznie sugestię dla  

    nauczyciela w trakcie wystawienia oceny śródrocznej lub rocznej ucznia. Ostateczną decyzję  

   o ocenie podejmuje nauczyciel na podstawie ocen zapisanych w dzienniku, systematyczności pracy     

   i aktywności ucznia na lekcji.   

 

2.. Pomiar osiągnięć. 

Pomiar osiągnięć ucznia odbywa się za pomocą następujących narzędzi:  

 

a) sprawdziany 

 - przeprowadzane są  po zakończeniu każdego działu, są obowiązkowe, 

 - są zapowiedziane tydzień wcześniej; podawany jest zakres materiału, 

-  są poprzedzone jedną lub dwiema lekcjami powtórzeniowymi,  

-  data jest odnotowana w dzienniku elektronicznym,   

-  nauczyciel ocenia sprawdziany w czasie nieprzekraczającym dwóch tygodni, 

-  w przypadku otrzymania ze sprawdzianu oceny niedostatecznej uczeń ma obowiązek  poprawy   

   i odbywa się ona w ciągu do  dwóch tygodni od rozdania prac, po uprzednim ustaleniu terminu                                                         

z nauczycielem, 

 - poprawa może nastąpić tylko raz, w wyjątkowych sytuacjach dwa razy,  do dziennika wpisane będą 

wówczas dwie oceny. 

-  w przypadku nieobecności na sprawdzianie, wynikającej z krótkotrwałych przyczyn losowych,  

   uczeń ma obowiązek napisać ją w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły, po uprzednim 

ustaleniu terminu z nauczycielem, 

-  w przypadku otrzymania ze sprawdzianu oceny dopuszczającej, dostatecznej lub dobrej uczeń ma  

   możliwość poprawy, która jest dobrowolna i odbywa się po lekcjach w ciągu do dwóch tygodni od   

   rozdania prac; poprawa może nastąpić tylko raz, do dziennika wpisane będą wówczas dwie oceny 

 

b) kartkówki: 

-  obejmują materiał z trzech ostatnich tematów lekcji,  

-  mogą być niezapowiedziane,  

-  są obowiązkowe i nie podlegają poprawie  



c) odpowiedzi ustne:  

-  termin odpowiedzi nie jest podawany do wiadomości ucznia, 

-  odpowiedzi ustne sprawdzają wiadomości z trzech ostatnich tematów, 

-  dodatkowe pytanie naprowadzające obniża ocenę 

 

 

d) zeszyt ćwiczeń i zeszyty przedmiotowe: 

-  estetyka prowadzenia zeszytów, 

-  w zeszycie muszą być notatki ze wszystkich lekcji i rozwiązania zadań 

 

e) prace domowe  

-  są obowiązkowe, 

-  uczeń nie otrzymuje oceny niedostatecznej za niepoprawne rozwiązanie zadania, w zeszycie   

  jednak muszą być pisemne próby rozwiązania wszystkich przykładów  

 

 f) inne formy aktywności: 

-  udział w konkursach 

-  wykonywanie pomocy dydaktycznych 

-  aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych związanych z matematyką  

 

g) obserwacja: 

-  przygotowania ucznia do lekcji, 

-  sposobu prezentowania swoich wiadomości, 

-  aktywności na lekcji, 

-  pracy w grupie i w zespole klasowym 

 

3. Przygotowanie się do zajęć:  
-  wykonanie zadania domowego, 

-  przygotowanie się do odpowiedzi ustnej i pisemnej 

-  przyniesienie zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń, 

- przyniesienie pomocy potrzebnych do lekcji, w tym przyborów geometrycznych. 

  

Uczeń ma prawo do trzykrotnego zgłoszenia w ciągu półrocza braku odrobienia zadania domowego i 

jeden raz w półroczu nieprzygotowania się do zajęć. Musi to uczynić na samym początku lekcji. 

Zgłoszenie nieprzygotowania do lekcji lub braku zadania domowego jest odnotowane w dzienniku 

elektronicznym wpisem odpowiedni np. lub  bz. Po trzykrotnym wykorzystaniu braku zadania 

domowego za każdy następny brak uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Podobnie jednokrotnym 

wykorzystaniu nieprzygotowania do lekcji za każde następne nieprzygotowanie uczzeń otrymuje 

ocenę 1.  

Jeśli w trakcie sprawdzania zadania domowego nauczyciel zauważy, że uczeń nie odrobił pracy 

domowej i wcześniej tego nie zgłosił, wpisuje do dziennika ocenę niedostateczną, niezależnie od 

tego, ile ewentualnie wpisów bz jest odnotowanych w dzienniku.  

 

4. Prace pisemne: 

a) Wszystkie prace pisemne są obowiązkowe. 

 

b) Ocenę za pracę pisemną nauczyciel wystawia na podstawie ilości zdobytych punktów, które 

przelicza na procenty. Stosuje się następującą skalę procentową przeliczania na oceny: 
                     niedostateczny   0 – 35 %;  

                      dopuszczający 36  – 49 %;  

                      dostateczny      50 – 69 %;  

                      dobry                70 – 86 %;  

                      bardzo dobry    87 – 97 %;  

                      celujący            98 – 100 %.  

 

 



c) Sprawdzone i ocenione prace uczeń zabiera do domu i podpisane przez Rodziców/Prawnych 

Opiekunów kartkówki wkleja do zeszytu, sprawdziany oddaje nauczycielowi na najbliższej lekcji.  

 

5.  Zasady informowania o osiągnięciach 

-  uczeń jest na bieżąco informowany o otrzymywanych ocenach, 

-  każda ocena jest jawna i odnotowana w dzienniku elektronicznym, 

-  Rodzice / Prawni Opiekunowie są informowani o osiągnięciach swoich dzieci podczas zebrań    

   i konsultacji, 

- w zależności od potrzeb nauczyciel przeprowadza rozmowy indywidualne, telefoniczne  

  lub osobiste, informujące Rodziców /Prawnych Opiekunów o postępach w nauce ich dzieci. 

 

6.  Aktywność na lekcji: 

-  na każdej lekcji uczeń może zdobyć jeden „+" za aktywność: 

                          -  częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi, 

                          -  rozwiązywanie zadań dodatkowych, 

                          -  aktywna praca w grupach, 

 lub „ - "   za brak pracy na lekcji. 

 - przelicza się trzy „+" na ocenę bardzo dobrą, pięć „+” na ocenę celującą , 

   trzy „ - " na ocenę niedostateczną. 

 

II. Ogólne kryteria ocen z matematyki 

 

1.Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

a) Posiadł wiedzę i umiejętności w pełni objęte programem nauczania matematyki w danej klasie.  

    Potrafi zastosować poznaną wiedzę matematyczną do rozwiązywania nietypowych problemów   

    z różnych dziedzin życia. 

b) Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych  

    i praktycznych. Rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania danej klasy. 

c) Wykazuje stałą gotowość i chęć do poszerzania wiedzy. Samodzielnie i twórczo rozwija własne 

    uzdolnienia. Rozwiązuje samodzielnie zadania dodatkowe. Jest aktywny i zawsze przygotowany  

   do lekcji. Dzieli się wiedzą z innymi uczniami. 

 

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) Opanował wiadomości i umiejętności zawarte w programie nauczania danej klasy na poziomie  

   dopełniającym. 

b) Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne  

    i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania 

    zadań i problemów w nowych sytuacjach, sprawnie korzysta ze wskazówek nauczyciela do  

    rozwiązywania zadań wykraczających poza program nauczania danej klasy. 

c) Zawsze ma odrobione zadanie domowe, rozwiązuje samodzielnie zadania dodatkowe, pomaga  

    innym. Jest aktywny na lekcjach. 

 

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) Opanował w stopniu rozszerzającym wiadomości objęte programem nauczania w danej klasie. 

b) Poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne z niewielką 

    pomocą nauczyciela. 

c) Bierze czynny udział w lekcjach matematyki, zawsze jest do nich przygotowany i systematycznie 

    odrabia zadania domowe. 

 

4. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

a) Opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie  

    podstawowym. 

b) Spełnia wymagania podstawowe, potrafi rozwiązywać typowe zadania o niewielkim stopniu  

    trudności. 

c) Zdarza mu się brak pracy domowej, jego aktywność na lekcjach matematyki jest niewielka. 

 



5. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który 

a) Opanował wiadomości objęte programem nauczania w danej klasie w stopniu koniecznym. 

    Ma braki w opanowaniu wiadomości podstawowych, ale nie przekreślają one możliwości  

   uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z matematyki w dalszym etapie kształcenia. 

b) Przy wydatnej pomocy nauczyciela rozwiązuje bardzo proste zadania. 

c) Stara się uzupełnić brakujące wiadomości. Systematycznie bierze udział w zajęciach 

   wyrównawczych z matematyki, wykazuje zainteresowanie możliwością poprawy ocen. 

d) Zdarzają mu się braki prac domowych, nie zawsze sporządza notatki, nie uczestniczy aktywnie     

     w lekcji. 

 

6. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

a) Nie spełnia na poziomie koniecznym wymagań edukacyjnych ujętych w programie nauczania, 

    a braki uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z matematyki. 

b) Nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności. 

c) Często jest nieprzygotowany do lekcji. Nie uczestniczy aktywnie w lekcji, nie notuje lub nie  

    prowadzi zeszytu. Wykazuje lekceważący stosunek do przedmiotu, często opuszcza lekcje  

    matematyki bez usprawiedliwienia. 

d) Nie wykazuje zainteresowania możliwościami poprawienia ocen z matematyki stworzonymi  

    mu przez nauczyciela. Nie korzysta z zajęć wyrównawczych lub często je opuszcza. 

 

III. Dostosowanie wymagań z matematyki dla uczniów o szczególnych potrzebach  

      edukacyjnych. 

-  częste odwoływanie się do konkretów, sytuacji życiowych, 

-  graficzne przedstawianie treści zadania, 

-  podawanie poleceń w prostszej formie lub dodatkowe wyjaśnienie polecenia zadania, 

-  wydłużenie czasu  

-  mobilizowanie do wysiłku i ukończenia zadania. 

 

Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej 

lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności           

w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym 

wynikającym z programu nauczania. 

Podstawą wystawiania oceny półrocznej, rocznej dla ucznia z dostosowaniem wymagań 

edukacyjnych jest przedmiotowa karta oceny (karta ocen w dzienniku). Odpowiedź pisemna z działu 

programowego jest oceniana wg skali procentowej jednakowej dla całej szkoły. 

 

                                                                                                                Opracowała 

         Małgorzata Nowak 

                 nauczycielka matematyki. 

 


