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Przedmiotowe zasady oceniania z matematyki 

w Szkole Podstawowej im. A. Fiedlera w Zbąszyniu 

 

mgr Anna Zielińska, mgr Robert Goździewicz, 

 mgr Beata Rzepa, mgr inż. Lucyna Bajer-Koss, mgr Maria Kasińska 

 

 
1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 

2. Zasady i sposoby oceniania są przypominane uczniom na każdej pierwszej lekcji 

rozpoczynającej rok szkolny. 

3. Ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności ucznia. 

4. Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru minimum 6 ocen. 

5. Prace klasowe/ sprawdziany są obowiązkowe. 

6. Prace klasowe/ sprawdziany są zapowiadane, z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem i podawany jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy. 

7. Kartkówki nie muszą być zapowiadane. 

8. Uczeń nieobecny na pracy klasowej/ sprawdzianie jest zobowiązany napisać ją w 

terminie uzgodnionym z nauczycielem, jednak nie dłuższym niż dwa tygodnie od dnia 

pojawienia się w szkole. Jeżeli jednak nieobecność ucznia jest jedno lub dwudniowa 

uczeń jest zobowiązany napisać zaległy sprawdzian/ pracę klasową na pierwszej lekcji, 

na której się pojawi. 

9. Każdą pracę pisemną napisaną na niesatysfakcjonującą ucznia ocenę, można poprawić. 

Poprawa jest dobrowolna i odbywa się w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

Uczeń poprawia pracę tylko raz. Ocena z poprawy wpisywana jest w miejscu 

poprzedniej oceny. 

10. Przy poprawianiu prac pisemnych i pisaniu ich w drugim terminie, kryteria ocen nie 

zmieniają się. 

11. Uczeń jest zobowiązany do systematycznego odrabiania prac domowych. 

 

 

       Cele kształcenia 

 

1. Sprawność rachunkowa. 

    Uczeń wykonuje proste działania pamięciowe na liczbach naturalnych, całkowitych i 

ułamkach, zna i stosuje algorytmy działań pisemnych oraz potrafi wykorzystać te   

 umiejętności w sytuacjach praktycznych. 

2. Wykorzystanie i tworzenie informacji. 

    Uczeń interpretuje i przetwarza informacje tekstowe, liczbowe, graficzne, rozumie oraz 

interpretuje odpowiednie pojęcia matematyczne, zna podstawową terminologię, formułuje    

odpowiedzi i prawidłowo zapisuje wyniki. 

3. Modelowanie matematyczne. 

 Uczeń dobiera odpowiedni model matematyczny do prostej sytuacji, stosuje   poznane    

wzory i zależności, przetwarza tekst zadania na działania arytmetyczne i proste równania. 

4. Rozumowanie i tworzenie strategii. 
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    Uczeń prowadzi proste rozumowanie składające się z niewielkiej liczby kroków, ustala   

 kolejność czynności (w tym obliczeń) prowadzących do rozwiązania problemu, potrafi   

 wyciągnąć wnioski z kilku informacji podanych w różnej postaci. 

 

 

       Obszary aktywności podlegające ocenianiu: 

1. Rozumienie pojęć matematycznych i znajomość ich definicji. 

2. Znajomość i stosowanie poznanych twierdzeń. 

3. Prowadzenie rozumowań – sposób prowadzenia rozumowań. 

4. Posługiwanie się symboliką i językiem matematycznym adekwatnym do danego etapu 

kształcenia. 

5. Rozwiązywanie zadań matematycznych z wykorzystaniem poznanych metod, 

weryfikowanie otrzymanych wyników. 

6. Stosowanie wiedzy przedmiotowej w rozwiązywaniu problemów poza matematycznych. 

7. Stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych. 

8. Prezentowanie wyników swojej pracy w różnych formach. 

9. Aktywność na lekcjach, praca w grupach i własny wkład pracy ucznia. 

10. Wykonanie dodatkowych zadań o podwyższonym stopniu trudności. 

 

 

        Kryteria ocen poszczególnych form aktywności: 

a) Uczeń otrzymuje z pracy pisemnej (prace klasowe, sprawdziany) ocenę: 

▪ niedostateczną – od 0% do 34% punktów możliwych do zdobycia, 

▪ dopuszczającą – od 35% do 49% punktów możliwych do zdobycia, 

▪ dostateczną – od 50% do 70% punktów możliwych do zdobycia, 

▪ dobrą – od 71% do 84% punktów możliwych do zdobycia, 

▪ bardzo dobrą – od 85% do 94% punktów możliwych do zdobycia, 

▪ celującą – od 95% do 100% punktów możliwych do zdobycia lub zdobył 

ocenę bardzo dobrą i rozwiązał bezbłędnie zadanie dodatkowe. 

b) Uczeń otrzymuje z kartkówki ocenę: 

▪ niedostateczną – od 0% do 34% punktów możliwych do zdobycia, 

▪ dopuszczającą – od 35% do 49% punktów możliwych do zdobycia, 

▪ dostateczną – od 50% do 70% punktów możliwych do zdobycia, 

▪ dobrą – od 71% do 84% punktów możliwych do zdobycia, 

▪ bardzo dobrą – od 85% do 94% punktów możliwych do zdobycia, 

▪ celującą – od 95% do 100% punktów możliwych do zdobycia. 

c)  Uczeń posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o dostosowaniu 

wymagań otrzymuje pracę zgodną z zaleceniami zawartymi w opinii wydanej 

przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. 

d) Ocenianie innych form aktywności: 

• Praca w grupie: stopień zaangażowania, efektywność,  przyjmowanie i 

wywiązywanie się z przyjętej w grupie roli, czas jej wykonania. 

• Aktywność na lekcjach, częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie 

prawidłowych odpowiedzi oceniane jest na „+”. 
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• Aktywność matematyczna (poza lekcjami matematyki) np. : awans do 

następnego etapu w konkursie matematycznym – ocena cząstkowa 

celująca. 

• Udział w konkursie „+”, a przy dobrym wyniku ocena bardzo dobra, 

• Wykonanie w domu zadania dodatkowego o podwyższonym stopniu 

trudności (zadania z tzw. gwiazdką lub z kaktusem) i umiejętność 

wyjaśnienia rozwiązania „+”. 

                Pięć  „+” jest równoznaczne z oceną bardzo dobrą, a sześć „+” z szóstką. 

 

 

      Przy ocenianiu nauczyciel stosuje średnią ważoną według następujących kryteriów: 

✓ Sprawdzian, praca klasowa – waga 5-6 

✓ Kartkówka – waga 3-4 

✓ Odpowiedź ustna – 3-4 

✓ Konkurs – etap szkolny – waga 3-4 

✓ Konkurs – etap pozaszkolny – waga 5-6 

✓ Projekt edukacyjny – waga 3-4 

✓ Referat, prezentacja – waga 3-4 

✓ Zadanie domowe – waga 1-2 

✓ Inne – waga 1-2 

      Kryteria oceniania: 

stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

✓ w pełni opanował zakres wiedzy i umiejętności wynikających z podstawy programowej 

i programu nauczania przedmiotu w danej klasie,  

✓ ze sprawdzianów w większości uzyskuje oceny celujące, 

✓ jest zawsze starannie przygotowany do zajęć i aktywnie w nich uczestniczy. 

 

 stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

✓ w pełni opanował zakres wiedzy i umiejętności wynikających z podstawy programowej 

i w bardzo wysokim stopniu opanował wiadomości i umiejętności określone w 

programie nauczania przedmiotu w danej klasie,  

✓ ze sprawdzianów w większości uzyskuje oceny bardzo dobre, 

✓ jest zawsze starannie przygotowany do zajęć i aktywnie w nich uczestniczy. 

 

stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

✓ nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, 

ale opanował je w stopniu przekraczającym wymagania zawarte w podstawie 

programowej,  

✓ ze sprawdzianów w większości uzyskuje oceny dobre, 

✓ jest zawsze przygotowany do zajęć i aktywnie w nich uczestniczy. 

 

stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

✓ opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie 

na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej,  

✓ ze sprawdzianów w większości uzyskuje oceny dostateczne, 
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✓ sporadycznie jest nieprzygotowany do zajęć i stara się brać w miarę aktywny udział  

            w lekcji. 

 

stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

✓ posiada braki w opanowaniu materiału objętego podstawą programową , ale braki te 

nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w ciągu dalszej nauki,  

✓ ze sprawdzianów w większości uzyskuje oceny dopuszczające, 

✓ jest często nieprzygotowany do zajęć i nie wykazuje aktywności na nich. 

 

stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

✓ nie opanował wiadomości i umiejętności określonych przez podstawę programową,  

            a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie   

            wiedzy, 

✓ ze sprawdzianów w większości uzyskuje oceny niedostateczne, 

✓ bardzo często jest nieprzygotowany do zajęć i nie wykazuje na nich aktywności. 

 

Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny zawarte są w odrębnym dokumencie. 

    Ucznia posiadającego opinię z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej obowiązują te same 

wymagania edukacyjne, jednak dostosowane zgodnie z zaleceniami zawartymi w dokumencie 

z Poradni. 

 

 

Sposób ustalania oceny semestralnej i końcoworocznej: 

1. Przy ustalaniu oceny semestralnej i końcoworocznej nauczyciel bierze pod uwagę stopnie 

ucznia z poszczególnych obszarów działalności według wyliczonej średniej ważonej: 
1 – 1,74 – niedostateczny 

1,75 - 2,50 – dopuszczający 

2,51 – 3, 50 – dostateczny 
3,51 – 4,50 – dobry 
4,51 – 5,30 – bardzo dobry 

5,31 – 6,00 – celujący 
2.   Rozwój ucznia (jakie czyni postępy w danym czasie),  

3.   Wkład pracy w stosunku do możliwości. 

4.   Ocenę celującą semestralną lub końcoworoczną otrzymuje również uczeń, który ze   

     średniej ważonej otrzymał ocenę bardzo dobrą i dodatkowo zajął wysokie miejsce w   

     konkursie matematycznym. 

 

Jeżeli uczeń chce otrzymać ocenę końcoworoczną wyższą niż proponowana przez 

nauczyciela, może przystąpić do egzaminu sprawdzającego. 

 

 

Informowanie uczniów i rodziców o wymaganiach i postępach ucznia: 

a. nauczyciel – uczeń: 

✓ nauczyciel przekazuje uczniowi komentarz do każdej wystawionej oceny w 

formie ustnej, 
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✓ uczeń ma możliwość otrzymania dodatkowych wyjaśnień i uzasadnień do 

wystawionej oceny. 

b. nauczyciel – rodzic: 

✓ rodzice są  zobowiązani do śledzenia ocen wpisanych przez nauczyciela do 

dziennika elektronicznego, 

✓ podczas wywiadówek, indywidualnych konsultacji rodzic ma prawo uzyskać 

dodatkowe informacje o postępach w nauce oraz do wglądu do prac pisemnych 

swojego dziecka. Wszystkie prace pisemne znajdują się u nauczyciela i są 

przechowywane do końca roku szkolnego, w którym zostały napisane. 

 

 

 

 


