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PRZEDMIOTOWY ZASADY OCENIANIA  

z  matematyki 

Szkoły Podstawowej w Brynicy 

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PZO 

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów                              
w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających                
z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.  
 
Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione przez nauczyciela, nie 
jest karą ani nagrodą.  
 

Cele oceniania: 

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym 

zakresie; 

2) udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju i kierunków dalszej 

pracy; 

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 

4) wdrażanie ucznia do systematycznej pracy; 

5) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach  

w nauce, zachowaniu i specjalnych uzdolnieniach ucznia; 

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej; 

7) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze, co 

i jak wymaga poprawy oraz jak powinien się dalej uczyć. 

II. OBSZARY AKTYWNOSCI PODLEGAJĄCE OCENIE 

Na lekcjach matematyki oceniane są następujące obszary aktywności ucznia: 

1. Rozumienie pojęć matematycznych i znajomość ich definicji. 

2. Znajomość i stosowanie poznanych twierdzeń. 

3. Samodzielne lub w grupie przeprowadzanie rozumowań i wnioskowań. 

4. Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem poznanych metod. 

5. Posługiwanie się symboliką i językiem matematyki. 

6. Matematyczny sposób analizowania tekstów. 

7. Logiczne rozumowanie, kojarzenie faktów, myślenie abstrakcyjne i stosowanie poznanej wiedzy                                      
w rozwiązywaniu zadań problemowych. 

8. Aktywność na lekcjach, praca w grupach i wkład pracy ucznia. 
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III. ZASADY BIEŻĄCEGO OCENIANIA. 

 Formy 
sprawdzania 

wiedzy i 
umiejętności 

ucznia 

Uwagi 
Częstotliwość 

oceniania  
Waga oceny 

Sprawdziany samodzielna forma pracy pisemnej na lekcji, 

obejmująca określony przez nauczyciela 

zakres materiału; sprawdziany zapowiedziane 

co najmniej tydzień przed planowanym 

terminem poprzez wpis do dziennika 

lekcyjnego, powinny być poprzedzone lekcją 

powtórzeniową;  zadania są punktowane               

i przeliczane na ocenę według skali; oceny ze 

sprawdzianów nauczyciel zapisuje w dzienniku 

kolorem czerwonym;   

Minimum 2                     

w semestrze 

 

6 

Testy  przepe  testy diagnozujące (sesje z plusem), mogą być 
oceniane; testy  są zapowiedziane  z 1-
tygodniowym wyprzedzeniem (sesje z plusem) 

3 w ciągu roku 6 

Kartkówki pisemna forma odpowiedzi, która może być 

niezapowiedziana,  obejmująca materiał             

z maksymalnie trzech ostatnich tematów; 

oceny z kartkówek nauczyciel zapisuje w 

dzienniku kolorem zielonym. 

Minimum 3                    

w semestrze 
4 

Prace domowe mają na celu przećwiczenie poznanych               
w szkole umiejętności; samodzielna praca 
wykonywana przez ucznia w domu podlegająca 
ocenie; nieodrobioną pracę domową uczeń ma 
obowiązek uzupełnić 

Minimum 2                    

w semestrze 
2 

Odpowiedź ustna rozmowa z uczniem, rozwiązywanie zadań przy 
tablicy lub wymiana zdań (prezentowanie 
własnego punktu widzenia, umiejętność 
argumentowania) 

Minimum 1                
w semestrze 

4 

Udział                     
w konkursach 
przedmiotowych  

udział w konkursach pozaszkolnych z bardzo 
dobrym wynikiem kwalifikuje ucznia do 
podwyższenia jego oceny o jeden stopień  

na bieżąco 4 

Prace dodatkowe Referaty, prezentacje, projekty grupowe, wyniki 
pracy w grupach, wykonane przez ucznia 
modele, plakaty itp., zestawy dodatkowych 
zadań dla uczniów uzdolnionych i uczniów 
mających trudności w nauce. 

na bieżąco 5 

Praca na lekcji udział w dyskusji, zgłaszanie się na lekcji               
i udzielanie prawidłowych odpowiedzi; za 
aktywność na lekcji uczeń może otrzymać „+” 
(5 „+” –bardzo dobry) lub ocenę cząstkową 

na bieżąco 3 
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1. Na sprawdzianach, testach i kartkówkach zadania są punktowane i procentowo ustalone oceny: 

 0%  -  29% - niedostateczny  

30% - 49% - dopuszczający 

50% - 74% - dostateczny 

75% - 89% - dobry 

90% - 98% - bardzo dobry 

99% - 100% - celujący   

2. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie (+) i (-), gdzie (+) oznacza osiągnięcia ucznia bliższe 

wyższej kategorii wymagań, (-) osiągnięcia ucznia bliższe niższej kategorii wymagań. 

3. Oceny są jawne zarówno  dla ucznia jak i rodzica. 

4. Sprawdziany powinny być ocenione i omówione w terminie nie przekraczającym 14 dni od ich napisania. 

5. W przypadku nieobecności uczeń ma obowiązek w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły napisać 

jednogodzinny sprawdzian pisemny, w czasie wyznaczonym przez nauczyciela, w przeciwnym wypadku 

otrzymuje ocenę niedostateczną. W sytuacjach uzasadnionych nauczyciel może zwolnić ucznia z napisania 

sprawdzianu. 

6. W trakcie bieżącego oceniania nauczyciel uzasadnia każdą ustaloną ocenę: 

1) uzasadnienie oceny może mieć formę komentarza ustnego lub pisemnej recenzji; 

2) w komentarzu ustnym, stosowanym na każdej lekcji, nauczyciel w sposób przyjazny, eksponujący zalety 

pracy i pokazujący braki, przekazuje instrukcję postępowania dla ucznia;  

3) pisemna recenzja dotyczy pisemnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia i zawiera: 

a) docenienie dobrych elementów pracy ucznia, 

b) odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, aby uzupełnić braki 

w wiedzy  oraz opanować wymagane umiejętności, 

c) przekazanie uczniowi wskazówek, w jaki sposób powinien poprawić konkretną pracę, 

d) wskazanie uczniowi sposobu w jaki powinien pracować dalej; 

7. Procedura poprawienia ocen cząstkowych z matematyki uzyskanych w ciągu roku szkolnego.  

a. Uczeń ma prawo do poprawy oceny cząstkowej z prac kontrolnych (kartkówki oraz sprawdzianu) w ciągu 

dwóch tygodni od otrzymania oceny. Poprawy  może dokonywać jeden raz.  Dokładną datę wyznacza 

nauczyciel przedmiotu.  

b. Uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej z odpowiedzi  i z pracy domowej na następnych 

zajęciach po uzyskaniu  takiej oceny.  

c. Ocen za pracę na lekcji, prace dodatkowe, testy (sesje z plusem) nie poprawia się. 

d. Każda ocena uzyskana w wyniku poprawy jest wpisywana do dziennika nawet wtedy, gdy jest niższa od 

poprawianej. Ocenę z poprawy nauczyciel odnotowuje obok oceny poprawianej; ocena ta jest oceną 

ostateczną.  

e. Uczeń, który poprawia ocenę niedostateczną, nie ma dopisanej z poprawy oceny w przypadku otrzymania 

kolejnej oceny niedostatecznej. 

f. Do poprawy pracy pisemnej (sprawdziany, kartkówki, pisemna praca domowa) nie może przystąpić uczeń, 

którego praca nosi ewidentne znamiona pracy niesamodzielnej. 

8. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczniów przedstawiane są do wglądu uczniom na zajęciach 

dydaktycznych. 

9. Uczeń ma prawo do trzykrotnego w ciągu okresu zgłoszenia nieprzygotowania się do lekcji. Przez 

nieprzygotowanie się do lekcji rozumiemy: brak zeszytu, brak zeszytu ćwiczeń, brak pracy domowej, 
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niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji. Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej 

uczeń otrzymuje za każde kolejne nieprzygotowanie ocenę niedostateczną.  

10. Nieprzygotowanie uczeń zgłasza tuż po rozpoczęciu lekcji (w trakcie sprawdzania listy obecności), zgłoszenie 

to zostaje odnotowane w dzienniku. 

11. Jeśli uczeń nie zgłosi nauczycielowi nieprzygotowania lub braku pracy domowej na początku lekcji, upoważnia 

to nauczyciela do wystawienia mu oceny niedostatecznej. 

12. Nieprzygotowanie nie dotyczy zapowiedzianych sprawdzianów i kartkówek. 

IV. ZASADY PRACY ZDALNEJ 

Zadania nauczyciela: 

1. Lekcje prowadzone są on-line z wykorzystaniem wybranej platformy, aplikacji. 

2. Nauczyciel będzie zlecał uczniom zadania do wykonania w takich formach, jak: 

• klasyczna, z odwołaniem do podręcznika, zeszytu ćwiczeń, 

• tekstowy opis zadania do wykonania, 

• link do interaktywnych platform edukacyjnych wykorzystujących formy nauki sprawdzania wiadomości 

(np. filmy, quizy, testy), 

• załącznik zawierający materiały tekstowe, grafiki, materiały audiowizualne, itp. 

3. Nauczyciel kontaktuje się z uczniami i rodzicami przez e-dziennik lub telefonicznie przez wychowawcę. 

4. Nauczyciel zapewnia każdemu uczniowi i rodzicom możliwość konsultacji. 

5. Nauczyciel stosuje się do zasad bieżącego oceniania i  pracy na lekcji podanych powyżej w punkcie III. 

Zadania ucznia: 

1. Uczeń ma obowiązek przed każdą zaplanowaną lekcją odebrać wiadomość wysłaną przez nauczyciela na       

e-dziennik. 

2. Każdy uczeń ma obowiązek uczestniczyć w wideo lekcjach prowadzonych przez nauczyciela                                      

z wykorzystaniem wybranej aplikacji,  

3. W wyjątkowych sytuacjach, niezależnych od ucznia, uczeń może być zwolniony z uczestnictwa w wideo 

lekcjach. Rodzić ma obowiązek o tym zgłosić wychowawcy lub nauczycielowi prowadzącemu zajęcia. Uczeń 

ma obowiązek uzupełnić realizowany temat. 

4. Uczeń ma obowiązek w wyznaczonym przez nauczyciela terminie przesłać zadaną pracę do wykonania. Jeśli 

jej nie prześle w wyznaczonym czasie, nauczyciel powiadamia ucznia o brakach i podaje kolejny termin 

przesłania pracy. Jeśli uczeń nie wywiąże się ze swojego obowiązku, nauczyciel ma prawo wstawić ocenę 

niedostateczną. Ocena może być poprawiona po uzgodnieniu formy poprawy z nauczycielem. 

5. Uczeń stosuje się do zasad bieżącego oceniania i  pracy na lekcji podanych powyżej w punkcie III. 

V. SPOSÓB USTALANIA OCENY SEMESTRALNEJ I ROCZNEJ. 

1. Ocena końcowa nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych, wszystkie formy aktywności ucznia oceniane 

są w skali stopniowej. Decydujący wpływ mają oceny za wiedzę i umiejętności, a zwłaszcza ze sprawdzianów              

i testów. 

2. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują  celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.  
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VI. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNĄ OCENĘ. 

Klasa 4 - załącznik nr 1 

Klasa 5 - załącznik nr 2 

Klasa 6 - załącznik nr 3 

Klasa 7 - załącznik nr 4 

Klasa 8 - załącznik nr 5 

VII. WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENA ROCZNA.  
  
1. Za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez nauczyciela zgodnie z terminem 
ustalonym w Statucie Szkoły. 
 
2. Uczeń ma prawo ubiegać się o podwyższenie oceny rocznej o jeden stopień (maksymalnie na ocenę bardzo 
dobrą) na następujących warunkach:   

1) co najmniej połowa uzyskanych przez ucznia ocen cząstkowych jest równa lub wyższa od oceny,              
o którą się ubiega;  

2) przystąpił do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela sprawdzianów, testów, kartkówek; 

3) uzyskał ze wszystkich przeprowadzonych sprawdzianów, testów, kartkówek ocenę pozytywną, również 
w trybie poprawy ocen niedostatecznych 

4) skorzystał z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym konsultacji indywidualnych 

3. Chęć poprawy uczeń zgłasza nauczycielowi matematyki w ciągu 3 dni od ostatecznego terminu poinformowania 
uczniów o przewidywanych ocenach rocznych. 

4. Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej, niezależnie od wyników sprawdzianu, 
do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.  

VIII. SPOSÓB I FORMA DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB 

ROZWOJOWYCH, EDUKACYJNYCH I MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH UCZNIA  

1. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych                   

i możliwości psychofizycznych ucznia:  

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz 

ustaleń zawartych w Indywidualnym Programie Edukacyjno – Terapeutycznym;  

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania; 

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym specjalistycznej,                                     

o specyficznych trudnościach w uczeniu się ; 

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt.1-3, który objęty jest pomocą  

psychologiczno – pedagogiczną w szkole . 

2. Kryteria oceniania nauczyciel dostosowuje do potrzeb i możliwości uczniów z trudnościami  w uczeniu się. 



6 
 

Oceniając ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja rozwojowa) nauczyciel będzie 
kierował się następującymi ogólnymi zasadami: 

a) Preferować wypowiedzi ustne. Sprawdzanie wiadomości powinno odbywać się często i dotyczyć 
krótszych partii materiału. Pytania kierowane do ucznia powinny być precyzyjne. 

b) Uwzględniać poprawność toku rozumowania, a nie tylko prawidłowość wyniku końcowego.  
c) Zmniejszyć ilość zadań ( poleceń ) do wykonania w przewidzianym dla całej klasy czasie lub wydłużyć 

czas pracy dziecka.  
d) Uwzględniać typowe błędy popełniane przez uczniów z dysleksją rozwojową: 

•  nieczytelne pismo, łączenie wyrazów 
•  lustrzane zapisywanie liczb i liter (np. 6-9) 
•  mylenie liter (np. o-a, d-b) 
•  gubienie liter, cyfr, nawiasów 
•  problemy z przecinkiem (liczby dziesiętne) 
•  błędy w zapisie działań pisemnych (dopuszczalne drobne błędy rachunkowe) 
•  trudności w zapisie liczb wielocyfrowych i liczb z dużą ilością zer 
•  luki  w zapisie obliczeń – obliczenia pamięciowe 
•  uproszczony zapis równania i przekształcenie go w pamięci 
•  niekończenie wyrazów 
•  problemy z zapisywaniem jednostek 
•  błędy w przepisywaniu 
•  chaotyczny zapis operacji matematycznych 
•  mylenie indeksów górnych i dolnych 
• mylenie indeksów górnych i dolnych (np. x2 – x 2, m3 – m 3, ……… ), 
•  kształt figur geometrycznych i kątów, 
•  formy zapisu wniosku, odpowiedzi, 
•  niewłaściwe stosowanie dużych i małych liter (np. stosowanie oznaczeń w geometrii, jednostek). 

b) W przypadku ucznia z dysgrafią wskazane jest akceptowanie pisma drukowanego, pisma na 
maszynie, komputerze, zwłaszcza prac obszernych (wypracowań, referatów). Nie należy również 
oceniać estetyki pisma, np. w zeszytach. Jeśli pismo dziecka jest trudne do odczytania, można 
zamienić pracę pisemną na wypowiedź ustną. 

U uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym ocenie podlega wkład pracy, 
aktywność na lekcjach. Nauczyciel przygotowuje testy i sprawdziany dostosowane  do możliwości ucznia. 

Zasady oceniania uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim 
 
1. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował treści zawarte w wymaganiach podstawowych. 
2. Ocenę bardzo dobrą lub celującą uczeń otrzymuje, gdy opanuje treści wykraczających poza poziom 
podstawowy. 
3. Jeżeli poziom wiedzy ucznia jest niższy niż podstawowy, otrzymuje on ocenę dostateczną lub dopuszczającą 
(w zależności od charakteru i zakresu niedostatków w osiągnięciach ucznia). 
4. Jeżeli uczeń wykazuje problemy w opanowaniu wymagań podstawowych, ale posiada minimum wiedzy                     
i umiejętności dla danego poziomu edukacji i stara się uczestniczyć w procesie nauczania, to zasługuje na ocenę 
dostateczną. 
5. Uczniowi, który wykazuje fragmentaryczną wiedzę i niski poziom umiejętności, wystawia się ocenę 
dopuszczającą. 
6. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności określonych                         
w programie nauczania, nie jest w stanie wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności, nawet z pomocą 
nauczyciela. 
W każdym z powyższych wymagań należy uwzględnić wkład pracy ucznia. W związku z tym istnieje możliwość 
ewentualnego podwyższenia oceny o jeden stopień niż wynika to z ogólnie przyjętych kryteriów. 
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Nauczyciel dostosowuje również wymagania do indywidualnych zaleceń zawartych w opiniach Poradni 
Psychologicznej – Pedagogicznej. 

IX. SPOSOBY INFORMOWANIA UCZNIÓW I RODZICÓW O WYNIKACH W NAUCE.  

1. Uczniowie na bieżąco informowani są przez nauczycieli o osiągnięciach i postępach w nauce.  

2. Przekazywanie rodzicom bieżącej informacji o postępach edukacyjnych i zachowaniu ucznia następuje poprzez:  

1) wywiadówki i spotkania z wychowawcami, odbywające się zgodnie z ustalonym harmonogramem  

2) indywidualne spotkania z rodzicami;  

3) e-dziennik. 

3. Rodzice mają możliwość wglądu w pisemne prace swojego dziecka.  

4. Dokumenty udostępniane są na terenie szkoły w obecności nauczyciela, w którego posiadaniu się znajdują.  

5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.  


