
 

 
PRZEDMIOTOWY 

SYSTEM OCENIANIA 
Z MATEMATYKI 

w Szkole 
Podstawowej Nr 28  

i Gimnazjum Nr 5 
( do wygaszenia klas gimnazjalnych)   



 

 

I Cele i zadania  
Zadaniem systemu sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia jest rozpoznanie 

przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości  
i umiejętności wynikających z programu nauczania, co w konsekwencji  prowadzi do 
formułowania oceny. 

Podstawowym celem systemu sprawdzania i oceniania jest poinformowanie ucznia  
o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach, pomoc w rozpoznaniu uzdolnień  
i zainteresowań ucznia, motywowanie do dalszej pracy i rozwoju intelektualnego a także 
dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 
trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia. 
 

II Zasady sprawdzania i oceniania 
1.Uczeń otrzymuje oceny za realizację wymagań edukacyjnych zgodnych z przyjętymi kryteriami 
na poszczególne stopnie, które zostały określone i podane przez nauczyciela na początku roku 
szkolnego. 
 
2.Uczeń oceniany jest za swoje osiągnięcia – wiedzę, umiejętności oraz postawy, np. 
aktywność, kreatywność. 
 
3. Uczeń oceniany jest za następujące formy aktywności: sprawdziany, testy, projekty 
edukacyjne, kartkówki, odpowiedzi ustne, zadania domowe, pracę na lekcji i aktywność na 
lekcji. 
 
4.Na jednej lekcji uczeń może otrzymać nie więcej niż jedną ocenę z danej formy aktywności.  
 
5. Uczeń po dłuższej chorobie ( od 5 dni) po przyjściu do szkoły nie jest pytany na dwóch 
pierwszych lekcjach ( czas na nadrobienie zaległości).  
 
6.Prowadzenie zeszytu przedmiotowego jest obowiązkowe. 
 
7. Uczeń jest zobowiązany do posiadania (wybranego przez nauczyciela) podręcznika oraz 
odpowiednich ćwiczeń. 
8.Sprawdziany pisemne -  pisane po każdym dziale, są zapowiedziane na 7 dni przed 
terminem sprawdzianu. 
 
9.Uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek napisać go po uzgodnieniu  
z nauczycielem terminu , nie później jednak niż do dwóch tygodni od daty sprawdzianu lub 
powrotu po czasowej nieobecności. Jeżeli uczeń nie zgłosi się do nauczyciela, wówczas 
zaległy sprawdzian pisze w terminie ustalonym przez nauczyciela. 
 
10.Uczniowi, który nie napisał sprawdzianu lub kartkówki w pierwszym terminie nauczyciel 
wpisuje w dzienniku w odpowiedniej rubryce  skrót ,,nb”.  
 
11.Prace pisane w późniejszym terminie mają ten sam stopień trudności i kryteria oceny  
a ocenę wpisuje się w następnej kolumnie obok skrótu ,,nb” 



 
12.W przypadku odmowy pisania sprawdzianu lub nie przystąpienia do sprawdzianu  
w kolejnych terminach ustalonych przez nauczyciela  uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 
 
13.Podczas sprawdzianu uczeń rozwiązuje zadania samodzielnie. W przypadku stwierdzenia, 
że kontaktuje się z innym uczniem lub ściąga nauczyciel ma prawo przerwać uczniowi pisanie 
sprawdzianu – jest to równoznaczne z uzyskaniem za pracę oceny niedostatecznej. 
 
14.Uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej lub dopuszczającej  ze sprawdzianu 
w ciągu dwóch tygodni od daty zapoznania ucznia z oceną po uzgodnieniu z nauczycielem 
terminu i formy. 
 
15. Przy poprawianiu sprawdzianu kryteria ocen nie zmieniają się, a otrzymana ocena jest 
wpisana do dziennika. Uczeń powinien poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu. 
Poprawa oceny dopuszczającej  jest dobrowolna. Poprawa sprawdzianu może być pisana 
tylko jeden raz. Poprawa pracy nie przysługuje uczniowi, który pisze ją po raz pierwszy  
w terminie późniejszym, z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej  w pierwszym 
terminie. 
 
16.Kartkówki obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji i mogą być niezapowiedziane. 
Kartkówek nie poprawia się. 
 
17.Procentowe przeliczanie punktów za prace pisemne na oceny: 
0 % - 34 % - niedostateczny 
35 % - 50 % - dopuszczający 
51% - 74 % - dostateczny 
75 % - 89 % - dobry 
90% - 100% - bardzo dobry 
Na ocenę celującą ze sprawdzianu można przewidzieć zadanie dodatkowe. Warunkiem 
uzyskania oceny celującej jest zdobycie 100% punktów z zadań obowiązkowych i wykonanie 
zadania dodatkowego. 
18.Uczeń ma prawo dwa razy raz w semestrze zgłosić na początku lekcji, że jest 
nieprzygotowany do zajęć. Brak zadania domowego traktuje się  też jako brak przygotowania 
do lekcji. Brak zadania, w przypadku dwóch wpisanych wcześniej nieprzygotowań oznacza 
ocenę niedostateczną z zadania domowego. Brak zeszytu przedmiotowego jest traktowane 
na równi z brakiem pracy domowej. Jeżeli uczeń nie zgłosi braku zadania, bądź zeszytu 
otrzymuje ocenę niedostateczną. 
 
 
 
19.Kryteria oceny okresowej i rocznej. Na ocenę semestralną największy wpływ mają oceny 
uzyskane ze sprawdzianów. Przy ustalaniu oceny końcowo rocznej bierze się pod uwagę 
ocenę z pierwszego i drugiego półrocza. Uczeń może otrzymać ocenę maksymalnie o 2  
stopnie wyższą lub niższą niż ocena półroczna. Ocena semestralna i roczna jest średnią 
ważoną ocen cząstkowych z poszczególnych form aktywności. Uczeń może otrzymać ocenę 
dopuszczającą, gdy średnia ważona wynosi 1,75,analogicznie ocenę dostateczną gdy średnia 
wynosi 2,75 itd. Ostateczną decyzję o ocenie podejmuje jednak nauczyciel. 



 

Przyjmuje się następujące wagi ocen: 
Forma aktywności        Waga 

Sprawdzian, egzamin próbny 
 z zadaniami otwartymi 

4 

Testy, egzaminy próbne, 
projekty edukacyjne 

3 

Kartkówka 2 

Odpowiedź ustna 2 

Zadanie domowe 1 

Praca na lekcji 1 

Aktywność  1 

 
20.Uczeń, który w wyniku klasyfikacji śródrocznej otrzymał ocenę niedostateczną 
zobowiązany jest do zaliczenia materiału programowego w terminie jednego miesiąca. 
Uczeń otrzymuje zadania na ocenę dopuszczającą i aby zaliczyć materiał programowy musi 
wypełnić 80% wskazanych zadań. Jeżeli uczeń nie zaliczy odpowiedniego materiału  
w wyznaczonym terminie , musi otrzymać co najmniej ocenę dostateczną drugim półroczu, 
aby uzyskać pozytywną ocenę końcoworoczną. 
 
21.Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał ocenę niedostateczną i został 
dopuszczony do egzaminu poprawkowego, otrzymuje na tym egzaminie zadania na ocenę 
dopuszczającą. Egzamin zdaje z wynikiem pozytywnym, gdy rozwiąże 80% wskazanych 
zadań.  
 
22.Nie ma możliwości poprawiania ocen na tydzień przed klasyfikacją. 
 
23.W przypadku usprawiedliwionej nieobecności z przyczyn losowych uczeń może być 
zwolniony z kartkówki lub odpowiedzi, ale nie zwalnia go to z obowiązku uzupełnienia 
wiadomości, które nauczyciel ma prawo skontrolować na najbliższej jednostce lekcyjnej. 
 
 

III Ogólne kryteria oceniania na poszczególne oceny 
Standardy edukacyjne 
 
 
Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 
- samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, 
- systematycznie poszerza swoją wiedzę korzystając z literatury 
- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych 
lub praktycznych, 
- proponuje rozwiązania nietypowe, 
- bierze udział w konkursach i olimpiadach matematycznych na szczeblu wyższym niż szkolny. 
- osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, kwalifikując się do finału na 
szczeblu wojewódzkim, regionalnym albo krajowym lub posiada inne porównywalne 
osiągnięcia. 



Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 
- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu 
w danej klasie, 
- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy 
teoretyczne i praktyczne, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań  
i problemów w nowych sytuacjach. 
- potrafi samodzielnie i logicznie myśleć, 
- potrafi czytać ze zrozumieniem treści zadań i inne treści z podręcznika oraz dokonywać ich 
analizy, 
- samodzielnie i umiejętnie korzysta z rożnych źródeł wiedzy, 
- w większości prace klasowe pisze na oceny bardzo dobre, 
- systematycznie przygotowuje się do zajęć i aktywnie w nich uczestniczy, 
- bierze udział w konkursach matematycznych 
Stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 
- opanował cały zakres wiadomości i umiejętności objęty programem danej klasy, 
- wykazuje samodzielność w rozwiązywaniu podstawowych problemów teoretycznych  
i praktycznych, skomplikowane problemy rozwiązuje z pomocą nauczyciela, 
- prace klasowe pisze w większości na ocenę dobrą, 
- systematycznie przygotowuje się do zajęć i bierze w nich aktywny udział, 
- potrafi czytać ze zrozumieniem treści zadań i inne treści z podręcznika 
- poprawnie posługuje się językiem matematycznym i właściwą terminologią, 
- potrafi współpracować w grupie. 
- wykazuje duże zainteresowanie i zaangażowanie w przyswajaniu wiedzy. 
Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 
- opanował umiejętności i wiadomości objęte programem danej klasy w znacznym zakresie, 
- prace klasowe i sprawdziany pisze na ocenę pozytywną (dostateczną lub co najmniej 
dopuszczającą), 
- przygotowuje się systematycznie i stara się brać w miarę aktywny udział w lekcji, 
- potrafi samodzielnie korzystać z podręcznika i innych dostępnych źródeł, 
- wykazuje samodzielność w rozwiązywaniu zasadniczych, podstawowych zagadnień, lub  
w szczególnych przypadkach z pomocą nauczyciela. 
- Błędy w rozumieniu treści oraz językowe nie wypaczają zasadniczych treści 
Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 
- opanował materiał programowy danej klasy pozwalający na kontynuowanie nauki  
w następnej klasie 
- podstawowe zagadnienia i problemy rozwiązuje z pomocą nauczyciela, przy pomocy pytań 
naprowadzających. 
- w miarę swoich możliwości odrabia zadania domowe, 
Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 
- nie opanował umiejętności i wiadomości objętych programem w danej klasie, 
- wykazuje niezrozumienie podstawowych pojęć i zagadnień, 
- nie potrafi rozwiązać podstawowych zadań, 
- nie radzi sobie z prostymi problemami, 
- nie potrafi skorzystać z pomocy i wskazówek, 
- wykazuje całkowity brak zaangażowania w przyswojeniu wiedzy. 

IV. Narzędzia, za pomocą których są sprawdzane osiągnięcia 



      uczniów 
1. Formy sprawdzania: 
 

2. Formy dokumentowania 
- dziennik elektroniczny 
- segregator ze sprawdzianami i kartkówkami uczniów 
- zeszyt ucznia 

ustne 
 

pisemne 
 

obserwacja bieżąca 
 

zadania praktyczne 
 

- odpowiedzi ustne 
- występy, prezentacje, 
- referaty 
 

- kartkówki (10-15) minut 
z 3 ostatnich lekcji 
- sprawdziany, prace 
klasowe, testy (1 godzina 
lekcyjna) 
- prace domowe 
- konkursy 
- zadania dodatkowe 
 

- przygotowanie do lekcji 
- zaangażowanie w czasie 
lekcji 
- praca samodzielna 
ucznia 
- umiejętność współpracy 
w grupie 
 

- wykonywanie prac 
dydaktycznych 
- wszelka działalność 
praktyczna ucznia 
 


