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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI 

DLA KLAS 4-8  

 
   Przedmiot oceny.  
Przedmiotem oceny jest: 

• aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności matematyczne,  

• tempo przyrostu wiadomości i umiejętności,  

• aktywność i postawa.  

I. Obszary aktywności 
Na lekcjach matematyki oceniane będą następujące obszary aktywności uczniów :  

1.  Kształtowanie pojęć matematycznych - sprawdzanie stopnia zrozumienia pojęć matematycznych.  

2.  Prowadzenie rozumowań - sposób prowadzenia rozumowań.  

3.  Kształtowanie języka matematycznego - ocenianie języka matematycznego na odpowiednim etapie ścisłości.  

4.  Rozwiązywanie zadań matematycznych - stosowanie odpowiednich metod, sposobów wykonania 

 i otrzymanych rezultatów. 

5.  Rozwiązywanie problemów.  

6.  Abstrakcyjność myślenia, sposób ujęcia zagadnienia.  

7.  Stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych.  

8.  Aktywność na lekcji. 

9.  Praca w grupach.  

10.  Wkład pracy ucznia. 

   Uczeń uzyskuje oceny cząstkowe i semestralne : śródroczną i końcoworoczną wg skali: 
  

• niedostateczny    1 

•  dopuszczający     2 

•  dostateczny         3 

•  dobry                  4 

•  bardzo dobry       5 

•  celujący               6 

Oceny cząstkowe mogą być stawiane z + lub z -.  

 

II. Kontrakt z uczniami:  
1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.  

2. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia.  

3. Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru minimum 8 ocen. 

4. Prace klasowe i odpowiedzi ustne są obowiązkowe.  

5. Prace klasowe są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem i podany jest zakres sprawdzanych 

umiejętności i wiadomości. 

6 .  Praca klasowa poprzedzona jest lekcją powtórzeniową, na której utrwalony jest zakres materiału. 

7 .  Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową z przyczyn losowych, to powinien napisać ja w ciągu dwóch 

tygodni od dnia powrotu do szkoły w terminie ustalonym z nauczycielem.  

8 .  Uczeń, który z przyczyn nieusprawiedliwionych nie pisze pracy klasowej z całą klasą - traci prawo do 

poprawy. 

9 .  Uczeń może poprawić ocenę z pracy klasowej z wyjątkiem zewnętrznych form sprawdzania 

wiadomości i umiejętności w ciągu dwóch tygodni od dnia oddania sprawdzonych prac w uzgodnieniu 

z nauczycielem. Poprawę może pisać tylko jeden raz i liczona jest średnia z obydwu ocen.  

10 .   Przy poprawianiu prac klasowych i pisaniu w drugim terminie kryteria ocen nie zmieniają się, a 

otrzymana ocena jest wpisana do dziennika.  
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11 .  Krótkie sprawdziany - kartkówki mogą obejmować materiał najwyżej z trzech ostatnich jednostek 

tematycznych. 

12 .  Dopuszcza się poprawę co najwyżej trzech kartkówek w semestrze.  

13 .  Nie ma możliwości poprawiania ocen na tydzień przed klasyfikacją.  

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

 w szkole.  

15 .  Uczeń, który opuścił więcej niż 50 % lekcji, nie może być klasyfikowany z przedmiotu.  

16 .   Nie może być klasyfikowany również uczeń, który uchyla się od oceniania i nie ma minimalnej liczby 

ocen.  

17 .  Każdy uczeń ma prawo do dodatkowych ocen za wykonane prace nadobowiązkowe. 

18 .  Uczeń ma prawo trzykrotnie w ciągu semestru zgłosić brak zadania domowego lub nieprzygotowanie 

do lekcji (nie dotyczy prac klasowych i zapowiedzianych kartkówek). 

19 .  Uczeń ma obowiązek uzupełnić zeszyt i zeszyt ćwiczeń, gdy jest nieobecny w szkole, po dłuższej 

nieobecności ma prawo uzupełnić zeszyt za czas nieobecności w ciągu trzech dni.  

20 .   Po otrzymaniu oceny niedostatecznej z odpowiedzi (rozwiązania zadania na tablicy), uczeń w ciągu 

tygodnia może ją poprawić, ale wcześniej powinien zgłosić chęć takiej poprawy nauczycielowi. Forma 

poprawy jest ustna. 

21. Praca domowa jest obowiązkowa i wykonujemy ją w domu.  

22. Uczeń, który nie odrobi zadania domowego ma obowiązek odrobienia pracy na najbliższą godzinę 

lekcyjną.  

23. Brak zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń jest równoznaczne z brakiem zadania domowego. 

24. Prace domowe nie zawsze muszą być oceniane. 

25. Prace domowe mogą być sprawdzane w następujący sposób: 

• wybiórczo na ocenę podczas lekcji (rozwiązane na tablicy z wyjaśnieniem lub sprawdzone przez 

nauczyciela lub pisemnie), jak również po zajęciach (prace dodatkowe), 

• poprzez głośne odczytanie przez ucznia, 

• wspólnie z całą klasą. 

 

III. Kryter ia oceny poszczegó lnych form aktywnośc i  

Ocena prac pisemnych –  

Uczeń otrzymuje z pracy pisemnej ocenę: 

dopuszczającą jeżeli uzyskał od 35% do 50% punktów, 

dostateczną jeżeli od 51% do 74% punktów, 

dobrą jeżeli uzyskał od 75% do 89% punktów, 

bardzo dobrą jeżeli uzyskał 90% i więcej punktów, 

celującą gdy otrzymał ocenę bardzo dobrą i rozwiązał zadanie dodatkowe. 

Wystawiane oceny zawierają minus, gdy mieszczą się na początku przedziału punktacji dla danego stopnia, a 

plus, gdy na końcu tegoż przedziału. 

Ocena  odpowiedz i  ustnej .   

Nauczyciel  dokonuje oceny zgodnie z wymaganiami i na prośbę ucznia uzasadnia ją. 

Ocenian ie  innych form aktywnośc i  ucznia .   

1.  Praca w grupach.  

Ocena pracy w grupie dokonywana jest na podstawie obserwacji ucznia: 
( •akceptacja powierzonych ról członkom grupy, 

• organizacja pracy, 

• komunikacja w grupie i prezentacja rezultatów.) 

2.  Aktywność matematyczna (poza lekcjami matematyki).  

Udział i bardzo dobre wyniki w konkursach matematycznych:  

➢     awans do następnego etapu lub osiągnięcie tytułu laureata  - celujący,  

➢     wyniki na poziomie wyższym niż przeciętne  - bardzo dobry, 

➢     za udział w konkursie ocena nie jest wystawiania. 



Przedmiotowe zasady  oceniania z matematyki 
 

3 

 

3.  Aktywność na lekcji.  

Częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie prawidłowych odpowiedzi . 

      4.   Przygotowanie do lekcji (wiadomości, zeszyt, ćwiczenia,  podręcznik, przyrządy.)  

      6. Aktywność na lekcji i przygotowanie do lekcji mogą być oceniane stopniami, a pomoc może stanowić 

system plusów i minusów (na pięć znaków) 

 5 + - bardzo dobry 

4 + - dobry 

3 + - dostateczny 

2 + - dopuszczający 

1 + lub brak plusów – niedostateczny 

 

Ocenę semestralna (roczną) wystawia nauczyciel najpóźniej na tydzień przed klasyfikacją ( w terminie zgodnym 

ze Statutem Szkoły). Uczniowie i ich rodzice mogą prosić o dodatkowe wyjaśnienia do wystawionej oceny.  

Ocena semestralna i roczna nie jest średnia arytmetyczna ocen cząstkowych. Najważniejsze są oceny z prac 

pisemnych (sprawdziany i testy), mniejszą wagę mają kartkówki, odpowiedzi ustne, zadania domowe itp. 

Przy wystawianiu oceny semestralnej i rocznej pomocna może być waga dla poszczególnych form aktywności: 

Praca klasowa/sprawdzian/test diagnozujący/egzamin próbny – 10 

Poprawa pracy klasowej/sprawdzianu/testu diagnozującego/egzaminu próbnego - 15 

Kartkówka – 6 

Poprawa kartkówki - 8 

Odpowiedź ustna – 6 

Zadanie domowe –od 2 do 6 

Aktywność – 5 

Przygotowanie do lekcji – 5 

Konkursy – od 6 do 12 

 

Ocena końcowa może być obliczana  w następujący sposób: 

1. Uczeń otrzymuje dwie oceny: semestralną i roczną, która wynika z ocen cząstkowych. 

▪ Ocena semestralna jest wystawiana według wzoru: 

F = 0,6a + 0,4b 

gdzie: 

a - średnia arytmetyczna ocen z prac klasowych 

b - średnia ocen z pozostałych ocen cząstkowych 

▪ Ocena roczna jest wystawiana według wzoru: 

F = 0,4a + 0,4b + 0,2c 

gdzie: 

a - ocena semestralna 

b - średnia arytmetyczna ocen z prac klasowych w II semestrze 

c - średnia arytmetyczna z pozostałych ocen otrzymanych w II semestrze 

  (do średniej ocenę 3+ liczymy jako 3,5, zaś ocenę 4- jako 3,8) 

Uczeń otrzymuje ocenę: 

dopuszczającą, gdy 1,6F2,54, 

dostateczną, gdy 2,55F3,54, 

dobrą, gdy 3,55F4,54, 

bardzo dobrą, gdy F4,55, 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń ,  który uzyska ł  najwyższą  moż l iwą  ocenę  oraz:  

• W wysokim stopniu opanował wiadomości i umiejętności objęte programem nauczania matematyki 

 w danej klasie i przejawia ponadprzeciętne zainteresowanie przedmiotem. 

• Wykonuje samodzielnie, dodatkowo poza realizowanym na lekcjach materiałem programowym twórcze 

zadania o podwyższonym stopniu trudności związane z jego zainteresowaniami. 
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• Z prac klasowych otrzymuje oceny celujące, otrzymuje również inne oceny cząstkowe celujące. 

• Osiąga bardzo wysokie wyniki w konkursach matematycznych świadczące o posiadanej wiedzy i 

umiejętnościach matematycznych. Jest laureatem konkursów na szczeblu gminnym, rejonowym, finalistą 

konkursów na szczeblu wojewódzkim albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia w 

międzynarodowych konkursach matematycznych. 

 

1.  Ustalona przez nauczyciela na koniec roku ocena niedostateczna może być zmieniona tylko  

w wyniku egzaminu poprawkowego.  

2.  Wszystkie sprawy nie ujęte w PSO rozstrzygane będą zgodnie z Rozporządzeniem MEN i Statutem Szkoły.  

 

 

INFORMACJA ZWROTNA  

Nauczyciel - uczeń.  

1.  Nauczyciel przekazuje uczniowi na jego prośbę komentarz do każdej wystawionej oceny.  

2.  Uczeń ma możliwość otrzymywania dodatkowych wyjaśnień i uzasadnień do wystawionej oceny. 

Informacja zwrotna ma na celu:  

−      pomagać w samodoskonaleniu ucznia,  

−      motywować go do dalszej pracy. 

 

Nauczyciel - rodzice.  

Podczas wywiadówek, indywidualnych konsultacji, rozmów interwencyjnych nauczyciel przekazuje rodzicom 

(opiekunom):  

1.  Informacje o aktualnym stanie rozwoju i postępów w nauce.  

2.  Dostarcza rodzicom informacji o trudnościach i uzdolnieniach ucznia.  

3.  Przekazuje wskazówki do pracy z uczniem.  

4.   Rodzice mają prawo wglądu do pisemnych prac ucznia zgodnie z Statutem Szkoły. 

  

Nauczyciel - wychowawca klasy - pedagog szkolny.  

 1.  Nauczyciel wpisuje oceny do dziennika lekcyjnego. 

2.  Nauczyciel informuje wychowawcę klasy o aktualnych osiągnięciach i zachowaniu ucznia.  

3.  Nauczyciel informuje pedagoga o sytuacjach wymagających jego interwencji. 

 

 

DOSTOSOWANIE PSO Z MATEMATYKI DO MOŻLIWOŚCI UCZNIÓW ZE 

SPECJALNYMI WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI 

1. Uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu 

się są oceniani z uwzględnieniem zaleceń poradni. 

2. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych 

ucznia posiadającego opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się. 

3. W stosunku wszystkich uczniów posiadających dysfunkcję zastosowane zostaną zasady wzmacniania poczucia 

własnej wartości, bezpieczeństwa, motywowania do pracy i doceniania małych sukcesów. 

Rodzaje dysfunkcji: 

• Dyskalkulia, czyli trudności w liczeniu 

Oceniamy przede wszystkim tok rozumowania, a nie techniczną stronę liczenia. Uczeń ma, bowiem skłonność do 

przedstawienia kolejności cyfr w liczbie i przez to jej zapis jest błędny. Zły wynik końcowy wcale nie świadczy o 

tym, że dziecko nie rozumie zagadnienia. Dostosowanie wymagań będzie, więc dotyczyło tylko formy 



Przedmiotowe zasady  oceniania z matematyki 
 

5 

 

sprawdzenia wiedzy poprzez koncentrację na prze śledzeniu toku rozumowania w danym zadaniu i jeśli jest on 

poprawny – wystawienie uczniowie oceny pozytywnej. 

• Dysgrafia, czyli brzydkie, nieczytelne pismo 

Dostosowanie wymagań będzie dotyczyło formy sprawdzania wiedzy, a nie treści. Wymagania merytoryczne, co 

do oceny pracy pisemnej powinny być ogólnie, takie same, jak dla innych uczniów, natomiast sprawdzenie pracy 

może być niekonwencjonalne np. jeśli nauczyciel nie może przeczytać pracy ucznia, może go poprosić, aby uczynił 

to sam lub przepytać ustnie z tego zakresu materiału. Może też skłaniać ucznia do pisania drukowanymi literami 

lub na komputerze. Nie oceniamy czytelności rysunków, estetyki wykonywanych konstrukcji geometrycznych, a 

jedynie ich poprawność . 

• Dysleksja, czyli trudności w czytaniu przekładające się niekiedy także na problemy ze 

zrozumieniem treści 

Dostawanie wymagań w zakresie formy: krótkie i proste polecenie, czytanie polecenia zadania na głos, 

objaśnianie dłuższych poleceń. 

• Inne rodzaje dysfunkcji – ocenianie zgodnie ze wskazaniami poradni. 

Uczeń ze sprawnością intelektualną niższą niż przeciętnej 

W przypadku tych dzieci konieczne jest dostosowanie zarówno w zakresie formy, jak i treści wymagań.  

Obniżenie wymagań jednak nie może zejść poniżej podstawy programowej. 

 Zastosowanie metod ułatwiających opanowanie materiału. Wymagania co do formy mogą obejmować między 

innymi: 

a) omawianie niewielkich partii materiału i o mniejszym stopniu trudności, 

b) pozostawiania więcej czasu na jego utrwalenie; 

c) podawanie poleceń w prostszej formie; 

d) unikanie trudnych, czy bardzo abstrakcyjnych pojęć; 

e) częste odwoływanie się do konkretu, przykładu; 

f) unikanie pytań problemowych, przekrojowych; 

g) wolniejsze tempo pracy; 

h) szerokie stosowanie zasady poglądowości; − odrębne instruowanie dzieci; 

i) zadawanie do domu tyle, ile dziecko jest w stanie wykonać samodzielnie. 

 

Ocena prac pisemnych –  

Uczeń otrzymuje z pracy pisemnej ocenę: 

dopuszczającą jeżeli uzyskał od 25% do 40% punktów, 

dostateczną jeżeli od 41% do 64% punktów, 

dobrą jeżeli uzyskał od 65% do 79% punktów, 

bardzo dobrą jeżeli uzyskał 80% i więcej punktów, 

celującą gdy otrzymał ocenę bardzo dobrą i rozwiązał zadanie dodatkowe. 

Wystawiane oceny zawierają minus, gdy mieszczą się na początku przedziału punktacji dla danego stopnia, a 

plus, gdy na końcu tegoż przedziału. 
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