
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

MATEMATYKA

1. Przedmiotem oceny ucznia są:

a) Wiedza

b) Umiejętności

c) Aktywność 

2. Oceny i aktywność ucznia nauczyciel zapisuje na bieżąco w dzienniku lekcyjnym lub 
w karcie pracy klasy. Rodzice muszą być informowani na wywiadówkach również o 
ocenach i aktywności z karty pracy.

3. Prace klasowe są obowiązkowe. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie może jej 
napisać z całą klasą, to winien to uczynić niezwłocznie po powrocie do szkoły po 
ustaleniu terminu z nauczycielem.

4. Wszyscy uczniowie otrzymują  zestaw zadań o zróżnicowanym stopniu trudności, co 
pozwala każdemu uczniowi osiągną ocenę pozytywną na miarę jego możliwości 
(dopuszczalny jest podział na grupy – stopień trudności obu grup musi być taki sam).

5. Poprawa prac klasowych jest dobrowolna i odbywa się poza lekcjami matematyki 
(dwa razy do roku – pod koniec każdego okresu, nie więcej niż dwie prace klasowe). 
Poprawę w czasie trwania okresu można będzie napisać tylko, po uzyskaniu zgody 
nauczyciela.

6. Praca na poprawę musi być o tym samym stopniu trudności.

7. Jeżeli uczeń uzyska wyższą ocenę od pierwotnej, to obowiązuje ocena z poprawy.

8. Uczeń w ciągu okresu może zdobyć oceny za:

a) Prace klasowe ( ilość, terminarz i zakres prac klasowych wynika z rozkładu 
nauczania w danej klasie).

b) Kartkówki (za kartkówkę uznaje się pracę pisemną w klasie obejmującą nie więcej
niż 3 zagadnienia; o terminie uczeń nie musi być informowany)

c) Odpowiedzi ustne – jedna ocena w okresie (średnia arytmetyczna ze wszystkich 
ocen uzyskanych przez ucznia w ciągu okresu zapisywanych przez nauczyciela w 
karcie pracy klasy lub dzienniku lekcyjnym)

d) Prace domowe – jedna ocena, która jest średnią arytmetyczną ze wszystkich ocen 
uzyskanych przez ucznia w ciągu okresu, tak jak w przypadku oceny z 
odpowiedzi. Jeżeli uczeń nie odrobił pracy domowej nauczyciel stawia ocenę 
niedostateczną.

e) Aktywność, oceniana jest na tle danej klasy. Takiej oceny dokonuje nauczyciel raz 
na koniec okresu.



9. Prace domowe mogą być wielopoziomowe tzn. prace dla wszystkich uczniów oraz 
prace dodatkowe dla chętnych (mogą to być prace wykraczające poza wiedzę 
podstawową tzw. zadania z gwiazdką). Każdy uczeń ma prawo wybrać poziom 
według swoich możliwości i potrzeb. 

10. Ocena całoroczna wystawiana jest z ocen z obydwu okresów.

11. Uczeń uzyskuje ocenę celującą, jeżeli spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz:

a) Wykazuje się wiedzą wykraczającą poza program nauczania, co okazuje poprzez 
rozwiązywanie zadań wykraczających podczas prac klasowych oraz wykonywanie
dodatkowych prac domowych dla „chętnych”.

b) Bierze udział w konkursach i osiąga w nich sukcesy.

12. Wszystkie kwestie, których nie rozwiązuje przedmiotowy system oceniania rozstrzyga
Statut Szkoły. 

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI

niezbędne do uzyskania poszczególnych  śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych
w klasach IV – VIII Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żurominie

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 Posiadł  wiedzę  i  umiejętności  znacznie  wykraczające  poza  program  nauczania
matematyki w danej klasie. 

 Potrafi  zastosować  poznaną  wiedzę  matematyczną  do  rozwiązywania  nietypowych
problemów z różnych dziedzin życia.

 Biegle  posługuje  się  zdobytymi  wiadomościami  w  rozwiązywaniu  problemów
teoretycznych i praktycznych. 

 Rozwiązuje samodzielnie na lekcji zadania o podwyższonym stopniu trudności.
 Rozwiązuje dodatkowe zadania domowe zadane przez nauczyciela, w tym zadania o

podwyższonym stopniu trudności.
 Samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, bierze aktywny i systematyczny

udział w zajęciach pozalekcyjnych związanych z matematyką. 
 Bierze czynny udział w konkursach przedmiotowych z matematyki i odnosi sukcesy

kwalifikując się do finałów lub uzyskując wyróżnienia, nagrody, tytuł laureata

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 Bardzo dobrze opanował wiadomości i umiejętności zawarte w programie nauczania
danej klasy 

 Sprawnie  posługuje  się  zdobytymi  wiadomościami,  rozwiązuje  samodzielnie
problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania,

  potrafi  zastosować  posiadaną  wiedzę  do  rozwiązywania  zadań  i problemów  w
nowych sytuacjach, 



 sprawnie  korzysta  ze  wskazówek  nauczyciela  do  rozwiązywania  zadań
wykraczających poza program nauczania danej klasy.

 Zawsze ma odrobione zadania domowe, rozwiązuje samodzielnie zadania dodatkowe,
pomaga innym. 

 Jest  aktywny  na  lekcjach.  Uczestniczy  w  szkolnych  i  pozaszkolnych  konkursach
przedmiotowych z matematyki.

 Wykonuje samodzielnie lub w grupie co najmniej jeden projekt edukacyjny w roku
szkolnym, spośród tematów zaproponowanych przez nauczyciela

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 Opanował  w znacznym stopniu  wiadomości  objęte  programem nauczania  w danej
klasie.

 Poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne z
niewielką pomocą nauczyciela.

 Bierze czynny udział  w lekcjach matematyki,  zawsze jest  do nich przygotowany i
systematycznie odrabia zadania domowe.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 Opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie
na poziomie podstawowym.

 potrafi rozwiązywać typowe zadania o niewielkim stopniu trudności.
 Zdarza  mu  się  brak  pracy domowej,  jego  aktywność  na  lekcjach  matematyki  jest

niewielka.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który

 Opanował  wiadomości  objęte  programem  nauczania  w  danej  klasie  w stopniu
koniecznym. Ma braki w opanowaniu wiadomości podstawowych, ale nie przekreślają
one możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z matematyki w dalszym
etapie kształcenia.

 Przy wydatnej pomocy nauczyciela rozwiązuje bardzo proste zadania.
 Zdarzają mu się braki prac domowych, nie pracuje systematycznie na lekcjach, nie

uczestniczy aktywnie w lekcji.
 Stara się uzupełnić brakujące wiadomości. Systematycznie bierze udział w zajęciach

wyrównawczych  z  matematyki,  wykazuje  zainteresowanie  możliwością  poprawy
ocen. 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 Nie spełnia  na poziomie koniecznym wymagań edukacyjnych ujętych w programie
nauczania, a braki uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z matematyki. 

 Nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności.
 Często jest nieprzygotowany do lekcji. 
 Nie uczestniczy aktywnie w lekcji, nie notuje lub nie prowadzi zeszytu. 



 Wykazuje lekceważący stosunek do przedmiotu, często opuszcza lekcje matematyki
bez usprawiedliwienia.

 Nie  wykazuje  zainteresowania  możliwościami  poprawienia  ocen  z matematyki
stworzonymi mu przez nauczyciela. 

 Nie korzysta z zajęć wyrównawczych lub często je opuszcza.


	WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI
	niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

