
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 

Z MATEMATYKI W KLASACH IV - VIII 

I. Ocenie podlegają umiejętności i wiadomości ujęte w szkolnym programie nauczania na podstawie 

programu „Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach 4-8 w szkole 

podstawowej” (dla klasy IV-VIII). 

II. Ocenie w dwóch półroczach danego roku szkolnego podlegają wiadomości i umiejętności uczniów 

na podstawie: 

1. Co najmniej trzech prac pisemnych  -   krótkie – kartkówki  z danego działu materiału    (tj. 

praca pisemna trwająca 10 – 15 minut, zapowiedziana z jednodniowym wyprzedzeniem lub bez 

zapowiedzi). Praca taka zawiera ćwiczenia i zadania obrazujące opanowanie materiału z 

niewielkiej ilości materiału 3 ostatnich tematów lekcyjnych. Oceniana jest według skali 

przewidzianej dla prac klasowych. 

2. Co najmniej dwóch prac pisemnych długich prace klasowe (trwające 45 minut zapowiadane z 

tygodniowym wyprzedzeniem). Prace te ocenianie są w systemie punktowym z przeliczeniem 

procentowym: 

Ocena: ndst – 0% - 35% 

dop –  36% - 50% 

dst  –  51% - 70% 

   db   –  71% - 90% 

   bdb – 91% – 97% 

  cel – 98% – 100% 

Prace klasowe ustalone są w terminach po kolejnych działach programowych po uprzednim  

utrwaleniu  i   powtórzeniu   materiału   (daty   kolejnych   prac   są   zapisane w dzienniku 

lekcyjnym). 

Uczeń nieobecny na pracy  pisemnej  pisze  ją  w  ciągu  dwóch  następnych  tygodni  lub w innym 

uzgodnionym terminie z nauczycielem. 

Prace pisemne uczniów przechowywane są w szkole przez nauczyciela do końca roku szkolnego. 

Udostępniane są uczniom oraz ich rodzicom na terenie szkoły (na wyraźną prośbę rodzica) a 

następnie wracają do nauczyciela przedmiotu. 

W przypadku nauki zdalnej prace pisemne uczniów przechowywane są w aplikacji Teams przez 

nauczyciela do końca roku szkolnego. Prace ocenione wraz z komentarzem do odpowiedzi 

błędnych udostępniane są uczniom oraz ich rodzicom poprzez w/w aplikację. 

 

 

 



 

3. Co najmniej dwóch kartkówek w roku szkolnym sprawdzających tabliczkę mnożenia i 

dzielenia. Prace te ocenianie są w systemie punktowym: 

ndst – 1 pkt 

dop – 2 pkt 

dst – 3 pkt 

 db – 4 pkt 

bdb – 5 pkt 

cel – 6 pkt 

4. Co najmniej jednej oceny w półroczu za pracę  domową . 

Nauczyciel systematycznie sprawdza prace domowe, prowadzi arkusz ocen cząstkowych, w 

którym w rubryce praca domowa „minus” oznacza brak pracy, trzy minusy to ocena ndst w 

dzienniku. Prace dla chętnych oznaczane jako „plus”, pięć plusów to ocena bdb w dzienniku, 

sześć plusów to ocena celująca w dzienniku). 

5. Uczeń może otrzymać ocenę za aktywny udział w lekcji . 

Trzy „plusy” w arkuszu ocen w rubryce aktywność to ocena bdb, cztery plusy to ocena 

celująca w dzienniku. 

 
III. Uzyskane oceny szkolne stanowią podstawę oceny półrocznej lub końcoworocznej z różną 

wagą. Pod uwagę  bierze  się  ogólne  kryteria  stopni  zawarte  w  Statucie  Szkoły  Podstawowej  w 

Czerniewie oraz szczegółowe kryteria zawarte w wymaganiach edukacyjnych na poszczególne oceny 

z matematyki. Ocena półroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną, ani średnią ważoną. 

 

L.P. 

 

Narzędzia sprawdzania i oceniania ucznia: 

 

Waga oceny 

w punktach: 

1. Prace klasowe/sprawdziany 10 

2. Kartkówki z trzech ostatnich lekcji. 5 

3. Szczególne osiągnięcia matematyczne. 5 

4. Projekty, prace długoterminowe 5 

5.  Odpowiedź ustna 5 

6. Samodzielne rozwiązywanie zadań o podwyższonym stopniu trudności 
podczas zajęć 

5 

7. Praca w grupach podczas lekcji. 3 

8. Rozwiązywanie zadań dodatkowych – zadania rozwijające umiejętności 

matematyczne, zadania o podwyższonym stopniu trudności lub zadania 

rozwijające sprawność rachunkową 

2 

9. Aktywność podczas lekcji 2 

10. Przygotowanie do zajęć (zeszyt, podręcznik, ćwiczenia, przybory 

geometryczne) 

1 



 

IV. Ocena półroczna lub końcoworoczna może zostać obniżona w przypadku, gdy uczeń: 

- nie uzupełnia braków powstałych w wyniku nieobecności w szkole, 

- lekceważy przedmiot przez częste nieodrabianie zadań domowych lub przychodzenie na 

lekcje bez zeszytu ćwiczeń, podręcznika, zeszytu przedmiotowego lub innych 

przyborów szkolnych (kątomierz, cyrkiel, linijka, ekierka, ołówek) 

- nie poprawia ocen niedostatecznych 

 

 
V. Podczas poprawy ocen ucznia brane są pod uwagę następujące aspekty: 

1.      Możliwości – według wymagań poziomych na poszczególne oceny. 

2.      Termin – uzgodniony wspólnie w relacji uczeń – nauczyciel, co najmniej dwa tygodnie przed 

klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

3.  Zakres – uzgadniamy tematy lub hasła programowe, których uczeń nie opanował w takim stopniu, 

który odpowiadałby oczekiwanej przez niego ocenie. 

4. W przypadku gdy uczeń nadal nie zgadza się z oceną wystawioną przez nauczyciela ma prawo do 

złożenia podania o egzamin sprawdzający do Dyrektora Szkoły, który będzie przeprowadzony 

zgodnie ze statutem szkoły. 

 

VI. Uczeń ma prawo do poprawiania oceny niedostatecznej lub dopuszczającej na bieżąco w ciągu trwania roku 

szkolnego w terminie uzgodnionym z  nauczycielem, jednak nie później niż po upływie dwóch tygodni od 

jej otrzymania.  

 

VI.    Poprawie nie podlegają oceny z kartkówek, prac domowych oraz pracy podczas zajęć. 

 

VII.      Uczeń ma: 

- prawo do zgłoszenia nieprzygotowania trzy razy w 3półroczu bez podania przyczyny 

- obowiązek uzupełnienia braków wynikających z absencji lub nieprzygotowania 

- obowiązek przynoszenia potrzebnych przyborów szkolnych 

- obowiązek systematycznego odrabiania prac domowych 

- obowiązek starannego prowadzenia zeszytu przedmiotowego oraz zeszytu ćwiczeń 

-    obowiązek przestrzegania ustalonych zasad na lekcjach 

 

  Elżbieta Jasiak 

 

 

 

 

 

 


