
SZKOŁA PODSTAWOWA im. Janusza Korczaka w Pyrzycach     rok szkolny 2021/2022 
 

PRZEDMIOTOWE  ZASADY OCENIANIA  Z  MATEMATYKI    uczniów klas IV-VIII 
 

I.   
1.Każdy uczeń musi posiadać: 

a) podręcznik i zeszyt przedmiotowy (muszą one być obłożone i podpisane na okładce), 
b) ołówek, gumkę, linijkę, 
c) kredki, nożyczki i klej. 

2.Zeszyt przedmiotowy: 
a) powinien być co najmniej 60 - kartkowy w kratkę, 
b) proszę nie wyrywać kartek, 
c) proszę nie wykorzystywać zeszytu do innych lekcji, 
d) okładki zeszytu powinny być bez rysunków.  

3 . Sposób zapisu informacji: 
a) zapisujemy temat i datę każdej lekcji, 
b) nie używamy korektora, 
c) treść  zadań domowych zapisujemy w zeszycie,  

4.Estetyka zeszytu:  
a) tematy lekcji należy podkreślać, 
b) rysunki i schematy należy wykonać ołówkiem lub na polecenie nauczyciela kolorowym długopisem czy 

kredką.  
5.Zachowanie na lekcjach: 

a) każdy uczeń ma swoje miejsce w klasie i nie zmienia go bez pozwolenia nauczyciela,  
b) w czasie lekcji uczeń nie żuje gumy i nie chodzi po klasie, 
c) wychodząc z klasy uczeń zostawia po sobie uporządkowane miejsce,  
d) uczeń zachowuje się zgodnie z zasadami dobrego wychowania, nie przeszkadza koleżankom 

i kolegom. 
 

II. Uczniowie oceniani są według skali ocen i zasad określonych w statucie szkoły. 
  

III. Ocenie podlegają: 
a) sprawność rachunkowa,  
b) wnioskowanie, 
c) rozumienie i tworzenie tekstów matematycznych,  
d) krytyczne spojrzenie na wyniki, 
e) praca indywidualna, aktywność na lekcji, praca w grupach, wkład pracy ucznia oraz 

przygotowanie się ucznia do lekcji. 
 

IV. Sprawdzanie poziomu i umiejętności uczniów odbywa się w formie:  
a) pisemnej :  

samodzielna praca na lekcji - na bieżąco  
prace klasowe – po zakończeniu działu  
sprawdziany – w miarę potrzeb  
kartkówki – na bieżąco  
testy, diagnozy  

b) ustnej : 
odpowiedzi ustne – w miarę potrzeb 
aktywność na lekcji – na bieżąco 
przygotowanie do lekcji – na bieżąco  

c) innej:  
zadania domowe, 

praca w grupach, 

prace dodatkowe: np. udział w konkursach matematycznych, wykonanie pomocy  

dydaktycznej, gazetki tematycznej itp. 
 

V. Zasady organizowania i oceniania prac pisemnych: 
a) Praca klasowa, sprawdzian, kartkówka i test są oceniane punktowo. Punkty uzyskane z prac 

klasowych, testów i sprawdzianów przeliczane są na stopnie według skali: 0% - 29% niedostateczny, 30% - 
49% dopuszczający, 50% - 74% dostateczny, 75% - 89% dobry, 90% - 97% bardzo dobry, 98% - 100% 
celujący. 

b) Diagnoza – przeprowadzana w celu oceny stopnia opanowania umiejętności matematycznych  

z poprzedniego roku szkolnego. Nie podlega ocenie.  
 

VI. Zasady oceniania ustnych wypowiedzi: 
a) rozwiązanie zestawu zadań przy tablicy lub 
b) sześć pytań obejmujących wiedzę i umiejętności ocenianych plusami lub minusami (każde pytanie może 

być na innej lekcji),  
   



Zamiana plusów i minusów na ocenę:  

PLUSY / MINUSY OCENA 

          ++++++ celujący 

+++++- bardzo dobry 

++++- - dobry 

+++- - - dostateczny 

++- - - - dopuszczający 

+- - - - - niedostateczny 
 

 
Na ocenę wpływają następujące kryteria: 
a) odpowiedź samodzielna, czy z pomocą nauczyciela; 
b) stopień posługiwania się językiem matematycznym; 
c) umiejętność zastosowania reguł matematycznych w zadaniach.  
  

VII. Aktywność uczniów: 
a) rozwiązywanie zadania na tablicy (z inicjatywy ucznia)  
b) wyjaśnienie sposobu rozwiązania zadania  
 

Za aktywność uczniowie otrzymują „MOTYWCE” (6 motywców zamienia się na ocenę celujący, co nauczyciel 
odnotowuje w zeszycie ucznia i dzienniku elektronicznym). 
 

VIII. Wykonanie zadania domowego sprawdzane jest w zeszycie ucznia, za pomocą kartkówki lub odpowiedzi 
ustnej.  
 

IX. Sposoby poprawiania prac pisemnych:  
a) Prace klasowe, testy i sprawdziany są obowiązkowe. Uczeń nieobecny musi ją napisać w terminie 

uzgodnionym z nauczycielem.  
b) Praca klasowa, testy i sprawdziany są poprawiane i oddawane w terminie do 14 dni roboczych, natomiast 

kartkówki w ciągu 7 dni. 

c) Każdą pracę klasową / sprawdzian napisane na ocenę „niedostateczny” uczeń ma obowiązek 

poprawić w terminie uzgodnionym z nauczycielem, nie później niż dwa tygodnie od daty pracy klasowej 

/sprawdzianu. W przypadku ponownej nieobecności ucznia w ustalonym terminie uczeń pisze pracę 

klasową / sprawdzian po powrocie do szkoły.  
d) Uczeń może poprawić każdą ocenę z pracy klasowej i sprawdzianu w terminie do dwóch tygodni od jej 

otrzymania. Uczeń poprawia pracę tylko raz i brana jest pod uwagę ocena wyższa. 

e) Kartkówki nie podlegają poprawie. 
  

X. Dodatkowe informacje:  
1. Gdy uczeń nie mógł być oceniony z danej umiejętności z powodu nieobecności lub innej ważnej przyczyny 

w dzienniku wpisuje się „0”. 

2. Nieprzygotowanie się do lekcji to brak zeszytu, przyborów, brak gotowości do napisania kartkówki lub 

udzielenia odpowiedzi ustnej. Fakt nieprzygotowania uczeń musi zgłosić nauczycielowi przed lekcją. 

3. W ciągu półrocza uczeń ma prawo do dwukrotnego nieprzygotowania się do lekcji bez podania przyczyny. 

4. O każdym kolejnym nieprzygotowaniu nauczyciel informuje rodzica poprzez zapisanie w dzienniku „np.”.  

5. O braku zadania domowego nauczyciel informuje rodzica poprzez zapisanie w dzienniku „bz”.  
6. Ocenione pisemne prace ucznia przechowywane są przez nauczyciela do końca danego roku szkolnego. 

 
XI. Sposoby informowania rodziców i uczniów o indywidualnych osiągnięciach:  

1. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców o wymaganiach edukacyjnych, 

sposobach sprawdzania osiągnięć i kryteriach oraz warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż 

przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej.  
2. Informacje o wiedzy, postępach, umiejętnościach i zachowaniu ucznia na lekcji matematyki nauczyciel 

przekazuje rodzicom poprzez:  
a) zapisy w zeszycie przedmiotowym,  

b) w wiadomościach do rodzica przez dziennik elektroniczny,  
c) wychowawcę klasy, informując o poziomie wiedzy, umiejętnościach, o postępach oraz uzdolnieniach,  
d) konsultacje indywidualne z rodzicami.   

3. Każda ocena jest jawna. 
  

XII. Zasady współdziałania z uczniami i rodzicami w celu poprawy niezadowalających wyników 

nauczania: 

1. Ustalenie wspólnie z uczniem, jakie umiejętności wymagają poprawy.  
2. Ustalenie z uczniem i rodzicem, w jaki sposób i w jakim terminie te umiejętności zostaną sprawdzone. 


