
Przedmiotowy System Ocenienia  

z matematyki w klasach  IV – VIII 

Szkoły Podstawowej nr 6  

 im. księdza Jana Twardowskiego w Pszczynie 

 

Przedmiotowy System Ocenienia z matematyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym 

Systemem Oceniania w Szkole Podstawowej nr 6 im. księdza Jana Twardowskiego. 

 

I. Kontrakt między nauczycielem i uczniem 

 
1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 

 
2. Na początku  nowego  roku  szkolnego  nauczyciel  informuje  ucznia  o   kryteriach  ocen 

z matematyki, a z wymaganiami  edukacyjnymi uczniowie zapoznani są przy realizacji  
poszczególnych działów. 

 
3. Pomiar osiągnięć ucznia będzie odbywać się za pomocą następujących narzędzi: 

sprawdziany (całogodzinne), samodzielne karty pracy, kartkówki, odpowiedzi ustne, 
zadania domowe, prace długoterminowe, inne formy aktywności (np. osiągnięcia w 
konkursach matematycznych, wykonanie pomocy dydaktycznych) oraz poprzez 
obserwacje ucznia: przygotowanie do lekcji, aktywność na lekcji i praca w grupie. 

 
4. Sprawdziany  po  ocenieniu  są  przechowywane  przez  nauczyciela, a  kartkówki uczeń 

otrzymuje do domu.  
 
5. Sprawdziany są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i podany jest 

zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy. 
 
6. Kartkówki, samodzielne karty pracy nie muszą być zapowiedziane. 
 
7. Sprawdziany i kartkówki są obowiązkowe. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może 

sprawdzianu napisać z całą klasą, powinien to uczynić w terminie ustalonym 
przez nauczyciela, nie krótszym niż tydzień i nie dłuższym niż dwa tygodnie po 
zakończeniu absencji. W przypadku niedotrzymania terminu przez ucznia  
i nienapisania zaległego sprawdzianu, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

 
8. Każdą pracę pisemną (sprawdzian, kartkówka) napisaną na ocenę niesatysfakcjonującą 

ucznia można poprawić. Poprawa jest dobrowolna i odbywa się  
w ciągu 2 tygodni od dnia podania informacji o ocenie. Uczeń poprawia ocenę tylko raz. 
Przy klasyfikacji śródrocznej i rocznej pod uwagę brane są wszystkie oceny. 

 
9. Uczeń ma prawo do trzykrotnego w ciągu semestru zgłoszenia nieprzygotowania się do 

lekcji. Przez nieprzygotowanie do lekcji rozumiemy: brak zeszytu, brak zeszytu ćwiczeń, 
brak zadania domowego, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do 
zajęć (przybory do kreślenia). 
 

10. Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej uczeń otrzymuje za każde następne 
nieprzygotowanie punkty ujemne z zachowania.  



11. Aktywność na lekcji nagradzana jest ,,plusami”.  Za 6 zgromadzonych ,,plusów” uczeń 
otrzymuje ocenę celującą. Przez aktywność na lekcji rozumiemy: rozwiązywanie zadań 
samodzielnie w zeszycie  lub  na  tablicy,  aktywną  pracę  w  grupach,  częste  zgłaszanie 
się  na  lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi. 

 
12. Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia. 
 
13. Narzędzia pomiaru osiągnięć ucznia na ocenę roczną mają następujący wpływ 

(hierarchia ważności ocen – waga): 
– sprawdziany, osiągnięcia w konkursach matematycznych (4) 
– kartkówki, samodzielne karty pracy (3) 
– odpowiedzi ustne, praca na lekcji (samodzielna lub w grupach), prace 

długoterminowe (2) 
– zadania domowe, aktywność, przygotowanie do lekcji (1). 

 

II. Narzędzia pomiaru i obserwacji uczniów. 

Pomiar osiągnięć uczniów odbywa się za pomocą następujących narzędzi:  

- sprawdziany  

- kartkówki 

- odpowiedzi ustne 

- praca na lekcji (samodzielna lub w grupach) 

- zadania domowe 

- prace długoterminowe 

- obserwacja ucznia: 

a) przygotowanie do lekcji 

b) aktywność na lekcji 

c) praca w grupie. 

 

III. Kryteria ocen  z matematyki  
 
Ocenę CELUJĄCĄ  otrzymuje uczeń, który: 
➢ opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony w podstawie programowej  

i programie nauczania; 
➢ samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi 

wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych 
z programu nauczania i podstawy programowej danej klasy; 

➢ potrafi samodzielnie zastosować zdobytą wiedzę w sytuacjach problemowych; 
➢ wykazuje bardzo wysoką aktywności na zajęciach, samorzutnie rozpoczyna działania, 

organizuje sytuacje i angażuje się w ich realizację; 
➢ osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, kwalifikując  

się do finałów na szczeblu międzyszkolnym, wojewódzkim albo krajowy; 
➢ wykonuje poprawnie zadania nadobowiązkowe. 
 
 
Ocenę BARDZO  DOBRĄ  otrzymuje uczeń, który: 
➢ opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony w podstawie programowej  

i programie nauczania; 
➢ sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, potrafi samodzielnie zastosować 

zdobytą wiedzę i umiejętności w sytuacjach typowych i nietypowych oraz często  
w sytuacjach problemowych; 



➢ poprawnie posługuje się językiem matematycznym i symbolami; 
➢ wykazuje wysoką aktywność na lekcji, konstruktywnie uczestniczy w realizacji 

zaplanowanych działań; 
➢ wykonuje wszystkie obowiązkowe i nadobowiązkowe zadania domowe; 
➢ jest zawsze przygotowany do lekcji (posiada potrzebne przybory i starannie prowadzi 

zeszyt przedmiotowy). 
 
Ocenę DOBRĄ otrzymuje uczeń, który:  
➢ nie opanował  w pełni wymaganych wiadomości i umiejętności określonych w podstawie 

programowej i programie nauczania; 
➢ potrafi samodzielnie zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności w sytuacjach typowych      

(w tym rozwiązuje poprawnie rozbudowane  zadania tekstowe o średnim stopniu 
trudności), nie popełnia błędów rzeczowych; 

➢ aktywnie i rzeczowo uczestniczy w procesie nauczania – uczenia się; 
➢ wykonuje wszystkie obowiązkowe zadania domowe i przynajmniej niektóre zadania 

nadobowiązkowe; 
➢ jest zawsze przygotowany do lekcji. 

 
Oceną DOSTATECZNĄ  otrzymuje uczeń, który: 
➢ opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności podstawowych, sporadycznie błędnie 

rozumie treści przyswojonych pojęć; 
➢ potrafi zastosować zdobytą wiedzę w sytuacjach typowo – prostych (sporadycznie 

z pomocą nauczyciela); 
➢ nie wykazuje aktywności, ale zachęcony przez nauczyciela podporządkowuje się; 
➢ systematycznie wykonuje obowiązkowe zadania domowe. 
 
Ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ  otrzymuje uczeń, który: 
➢ posiada braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności podstawowych (często błędnie 

rozumie treść przyswojonych pojęć), ale braki te nie przekraczają możliwości uzyskania 
przez ucznia podstawowej wiedzy i zdobycia podstawowych umiejętności w ciągu 
dalszej nauki; 

➢ potrafi z pomocą nauczyciela zastosować wiedzę w sytuacjach prostych; 
➢ biernie uczestniczy w lekcjach, mino zachęcania przez nauczyciela; 
➢ systematycznie uczęszcza na zajęcia wyrównawcze; 
➢ prowadzi właściwie zeszyt przedmiotowy i na ogół wykonuje obowiązkowe zadania 

domowe. 
 
Ocenę NIEDOSTATECZNĄ  otrzymuje uczeń, który: 
➢ nie opanował wymaganych wiadomości i umiejętności podstawowych (nawet 

w minimalnym stopniu), a braki uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy  
z matematyki; 

➢ nie potrafi zastosować wiedzy nawet w prostych sytuacjach, rozwiązać zadań                        
o elementarnym stopniu trudności; 

➢ biernie uczestniczy w zajęciach a jego działania bywają destrukcyjne; 
➢ nie uczęszcza systematycznie na zajęcia wyrównawcze, nie chce korzystać z pomocy. 
 
 

IV. Informacja zwrotna 

1. Nauczyciel – uczeń: 

a) informuje uczniów o wymaganiach i kryteriach oceniania, 



b) pomaga w samodzielnym planowaniu rozwoju, 

c) motywuje do dalszej pracy. 

2. Nauczyciel – rodzice: 

a) informuje o wymaganiach i kryteriach oceniania, 

b) informuje o aktualnym stanie rozwoju i postępów w nauce, 

c) dostarcza informacji o trudnościach ucznia w nauce, 

d) dostarcza informacji o uzdolnieniach ucznia, 

e) daje wskazówki do pracy z uczniem. 

3. Nauczyciel – wychowawca klasy – dyrektor: 

a) nauczyciel informuje wychowawcę klasy o aktualnych osiągnięciach ucznia, 

b) nauczyciel lub wychowawca informuje dyrekcję o sytuacjach wymagających 

jego zdaniem interwencji. 

 

 

 


