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Przedmiotowy system oceniania z matematyki dla klas IV - VIII 

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym 

Systemem Oceniania w Szkole Podstawowej w Zgłobniu.  

Ocenie podlegają umiejętności i wiadomości ujęte w programie „Matematyka”. 

Wszystkie sprawy sporne, nieujęte w PSO, rozstrzygane będą zgodnie z WZO oraz 

rozporządzeniami MEN. 

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 

2. Ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia:  

 kartkówki i odpowiedzi ustne obejmujące ostatnio przerabianą tematykę 

 sprawdziany obejmujące większy zakres przerabianego materiału 

  grupowa praca na lekcji, zadania domowe, prace długoterminowe  

 aktywność matematyczna (praca na lekcji, aktywność poza lekcjami -np. 

konkursy, gazetki matematyczne, referaty itp.) 

 diagnoza przedmiotowa 

 szczególne osiągnięcia. 

3. Ocenianie ma charakter cyfrowy w skali 1 - 6.  

Prace pisemne ocenia się punktowo. 

Dla ustalenia ocen cyfrowych stosowane są progi przeliczeniowe według 

następującej skali:  

1) ocena celująca ; 100% -91% oraz w całości wykonane zadanie 

dodatkowe     lub  twórcze, oryginalne rozwiązanie, 

           2) ocena bardzo dobra 100% -91%, 

           3) ocena dobra 90% -76% 

           4) ocena dostateczna 75% -51%, 

           5) ocena dopuszczająca 50% -30%, 

           6) ocena niedostateczna do 29%. 
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Zakres procentowy punktów dla uczniów posiadających opinię Poradni psychologiczno-

pedagogicznej zalecającą obniżenie wymagań edukacyjnych  

w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono dysfunkcje. 

1) ocena celująca 100% -81% oraz w całości wykonane zadanie dodatkowe lub 

twórcze, oryginalne rozwiązanie, 

 2) ocena bardzo dobra 100% -81%, 

  3) ocena dobra 80% -66%, 

  4) ocena dostateczna 65% -41%, 

  5) ocena dopuszczająca 40% -20%, 

  6) ocena niedostateczna do 19%. 

4. Odpowiedzi ustne są oceniane z uwzględnieniem możliwości ucznia. 

5. Sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne są obowiązkowe.  

Sprawdziany są zapowiadane, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 

6. Jeżeli uczeń opuścił pracę pisemną z przyczyn losowych, to powinien ją napisać  

w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły. 

7. Uczeń może poprawić ocenę z pracy pisemnej w ciągu dwóch  tygodni od dnia 

oddania sprawdzonych prac. 

8. Przy poprawianiu sprawdzianów i pisaniu w drugim terminie kryteria ocen nie 

zmieniają się, a ocena wpisywana jest do dziennika. 

9. Kartkówki  mogą obejmować materiał z trzech ostatnich lekcji. 

10. Uczniowie nieobecni na kartkówkach mogą być odpytywani ustnie. 

11. Nie ma możliwości poprawienia ocen tydzień przed klasyfikacją.  

12. Nie ocenia się uczniów do trzech dni po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności  

w szkole. 

13. Uczeń ma prawo dwa razy w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji  

( nie dotyczy kartkówek i sprawdzianów) oraz dwa braki zadania domowego 

 ( z wyjątkiem zadań długoterminowych) 

14. Uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji może nie być klasyfikowany  

z przedmiotu. 

15. Praca na lekcji obejmuje: zgłaszanie się i udzielanie prawidłowej odpowiedzi, 

samodzielną pracę na lekcji, pracę w grupach.  
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16.  Przygotowanie do lekcji obejmuje: zeszyt, zadanie domowe, gotowość do 

odpowiedzi, pomoce potrzebne do lekcji. W zadaniu domowym ocenie podlega 

sposób rozwiązania oraz estetyka zapisu i rysunków. 

17.  Praca dodatkowa obejmuje: projekty, prace długoterminowe, zadania dodatkowe, 

udział w zajęciach nadobowiązkowych, udział w zawodach i konkursach 

matematycznych. 

18. Praca ucznia na lekcji oceniana może być także „+” . Plusy może otrzymać uczeń 

za samodzielne rozwiązywanie zadań, znajomość faktów matematycznych, aktywny 

udział w lekcji bądź pracy grupy. Zasady przeliczania „+” na ocenę ustala nauczyciel. 

19. Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów 

zaliczeniowych. Ocenę roczną wystawia się na podstawie uzyskanych ocen w ciągu 

całego roku. Ocena ta nie jest średnią arytmetyczną ocen. 

20. Ustalona przez nauczyciela na koniec roku ocena niedostateczna może być 

zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego lub w wyniku odwołania (o ile została 

ustalona niezgodnie z zasadami opisanymi w WSO i PSO).  

Informowanie uczniów i rodziców o wymaganiach i postępach ucznia 

 nauczyciel przekazuje uczniowi komentarz do każdej wystawionej oceny;  

 uczeń ma możliwość otrzymywania dodatkowych wyjaśnień i uzasadnień do 

wystawionej oceny; 

 prace pisemne uczniów przechowywane są w szkole przez nauczyciela uczącego 

do końca zajęć dydaktycznych.  

 uczeń i jego rodzic mają prawo wglądu w prace pisemne podczas zebrań z 

rodzicami oraz spotkań indywidualnych;  

  nauczyciel zobowiązany jest do zapisu ocen w dzienniku elektronicznym 

dostępnym na stronie  https://uonetplus.vulcan.net.pl/boguchwala 
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 Aneks do kryteriów oceniania z matematyki – nauczanie zdalne 

Uczniowie oceniani będą na podstawie: 

- przesyłanych do nauczyciela rozwiązań zleconych prac, zadań domowych, zadań 

dodatkowych- kartkówek, sprawdzianów przeprowadzonych w formie testów on-line 

(z wcześniejszą informacją o terminie i  zakresie materiału), ocenianych wg zasad WZO,  

- aktywności na lekcjach on-line oraz  

- odpowiedzi ustnych z wykorzystaniem platformy do komunikacji on-line. 

1. W ocenianiu uwzględnia się kryteria: terminowość wykonania pracy, poprawność 

rozwiązań oraz trudności i ograniczenia wynikające ze zdalnego nauczania  

u poszczególnych uczniów na podstawie informacji od wychowawcy klasy. 

2. Uczeń ma obowiązek przesłać we wskazany sposób oraz w terminie wyznaczonym 

przez nauczyciela pracę pisemną, która zostanie oceniona zgodnie z kryteriami, 

niedotrzymanie ustalonego terminu jest równoznaczne z oceną niedostateczną. 

3. Uczeń, który w wyznaczonym terminie nie napisał pracy klasowej, sprawdzianu, 

kartkówki ma obowiązek je zaliczyć  w formie i czasie ustalonym z nauczycielem. 

4. W przypadku choroby ucznia lub innych okoliczności uniemożliwiających terminowe 

przesłanie prac np. awaria sprzętu opiekun/rodzic jest zobowiązany zgłosić ten fakt 

nauczycielowi lub wychowawcy klasy i ustalić nową formę i czas zaliczenia. 

5. Ocenę niedostateczną ze sprawdzianu, kartkówki będzie można poprawić po 

uzgodnieniu z nauczycielem sposobu i terminu poprawy. 

6. Rodzice i uczniowie są na bieżąco informowani o postępach w nauce w formie 

informacji słownej poprzez Teamsy lub wpis ocen w e-dzienniku. 

7. Wszystkie oceny uzyskane w czasie zdalnego nauczania są ważne i wliczane do 

oceny semestralnej i  końcoworocznej.
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