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MATEMATYKA 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 
 

Przedmiotowy system oceniania z matematyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania 

Nauczanie matematyki w szkole odbywa się na podstawie programu Matematyka z plusem” GWO 

I.  OBSZARY  AKTYWNOŚCI  

Na lekcjach matematyki oceniane są następujące obszary aktywności ucznia: 

1. Rozumienie pojęć matematycznych. 

2. Prowadzenie rozumowań. 

3. Posługiwanie się symboliką i językiem matematyki adekwatnym do danego etapu kształcenia. 

4. Analizowanie tekstów w stylu matematycznym. 

5. Umiejętność twórczego korzystania z informacji 

6. Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem poznanych metod 

7. Prezentowanie wyników swojej pracy w różnych formach. 

8. Aktywność na lekcjach, praca w grupach i własny wkład pracy ucznia. 

9. Stosowanie wiedzy przedmiotowej w rozwiązaniu problemów poza matematycznych. 
 

II. WYMAGANIA EDUKACYJNE 

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

Opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w 

danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, systematycznie poszerza swoją 

wiedzę, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych lub praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe, prace klasowe pisze w 

większości na oceny celujące, bierze udział w konkursach i olimpiadach matematycznych, osiąga 

sukcesy. 

 

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 różnych 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. 
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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. 

 

III.  FORMY  SPRAWDZANIA  WIEDZY  I  UMIEJĘTNOŚCI  UCZNIÓW  

 Sprawdziany - całogodzinne sprawdziany wiedzy na zakończenie działu, poprzedzone lekcją 

powtórzeniową, są one obowiązkowe, ich termin podany jest tydzień wcześniej. Uczeń, który 

opuścił pracę klasową, powinien napisać ją w ciągu 2 tygodni od dnia powrotu do szkoły, jeżeli 

to był jeden dzień nieobecności pisze na pierwszej lekcji matematyki. Uczeń, który otrzymał 

ocenę niedostateczną ma jeden dodatkowy termin na poprawę pracy. Sprawdzone i ocenione 

pisemne prace kontrolne uczeń otrzymuje do wglądu w szkole, zaś rodzice ucznia – na zebraniach 

klasowych lub po ustaleniu terminu z nauczycielem uczącym. 

 Sesje z plusem – testy diagnozujące poziom wiedzy i umiejętności matematycznych ucznia 

w danym momencie. Uczniowie piszą je 3 razy w roku szkolnym: wrzesień, styczeń/luty, maj. 

Sesje nie będą zapowiadane, nie będzie oceny, tylko wynik procentowy. 

 Kartkówki - krótkie, niezapowiedziane sprawdziany z 3 ostatnich lekcji lub pracy domowej, 

ich ocena nie podlega poprawie.  

 Odpowiedzi ustne - odpowiedzi z określonego działu, dotyczące teorii lub rozwiązywania przy 

tablicy zadań albo przykładów. 

 Aktywność na lekcjach - pięć znaczków stosowanych przez nauczyciela np. , + daje ocenę 

bardzo dobrą, a pięć np. , - (za brak pracy) ocenę niedostateczną.   

 Zadania domowe – Brak zadania domowego należy zgłaszać przed rozpoczęciem lekcji (za 

jego brak uczeń otrzymuje minus, pięć pierwszych minusów to ocena niedostateczna, później 

każdy kolejny brak to ocena niedostateczna). Niezgłoszenie braku zadania domowego 

powoduje każdorazowo otrzymanie oceny niedostatecznej. Przez brak zadania domowego 

rozumie się: brak rozwiązań zadań, brak zeszytu, ćwiczeń, przyborów geometrycznych. 

IV.  INNE POSTANOWIENIA  

1. Uczeń ma obowiązek systematycznie przygotowywać się do zajęć, prowadzić zeszyt, 

uzupełniać notatki za czas swojej nieobecności i na bieżąco wypełniać zeszyt ćwiczeń. Zeszyt 

do matematyki musi być podpisany, tematy podkreślone, na marginesach daty, pismo 

czytelne a rysunki wykonywane ołówkiem przy pomocy przyborów geometrycznych.  
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2. Uczeń na lekcje przychodzi punktualnie, nie rozmawia, kulturalnie odnosi się do innych, 

aktywnie uczestniczy w lekcji, chęć zabrania głosu sygnalizuje podniesieniem ręki, szanuje 

mienie szkolne (nie pisze po ławkach i krzesłach, nie śmieci), zostawia po sobie porządek 

3. W szkole i na lekcjach matematyki obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów 

komórkowych (chyba, że zaistnieje potrzeba wykorzystania ich na lekcji z polecenia 

nauczyciela) 

4. Ustala się zaostrzone kryteria oceny zadań domowych. Wymagane są obliczenia pisemne dla 

liczb wielocyfrowych, pełna odpowiedź z jednostką. Niespełnienie jednego z wymagań 

obniża ocenę o jeden. 

5. Nauczyciel ma prawo przerwać pracę pisemną (praca klasowa, sprawdzian, kartkówka) 

uczniowi lub całej klasie, jeśli stwierdzi na podstawie zachowania ucznia niesamodzielność 

jego pracy. Stwierdzenie faktu odpisywania podczas pracy pisemnej jest podstawą 

postawienia uczniowi oceny niedostatecznej. 

6. Każda praca pisemna jest dokumentem szkolnym. Uczeń starannie prezentuje w niej swoje 

wiadomości i dba o jej estetykę.  

7. Każdy uczeń jest oceniany według znanych kryteriów, zgodnych z Wewnątrzszkolnym 

Systemem Oceniania (WSO). Uwzględnia on progi procentowe zawarte w Statucie oraz wagę 

poszczególnych form aktywności:  

Skala procentowa:  

Celujący (6) - 98% - 100%· 

Bardzo dobry (5) - 86% - 97%· 

Dobry (4) - 70% - 85% 

Dostateczny (3) - 50% - 69% 

Dopuszczający (2) - 30% - 49%· 

Niedostateczny (1) - 0% - 29% 

Waga ocen:  
Waga 3 - Sprawdziany, testy, zajęcie I miejsca w konkursie 

Waga 2 - Kartkówki, zajecie II – III miejsca w konkursie  

Waga 1 - Udział w konkursach, odpowiedź, praca na lekcji, aktywność, praca domowa, 

zeszyt, zadania dodatkowe 

8. Uczniowie mający orzeczenie o dostosowaniu wymagań oceniani są zgodnie z zaleceniami 

poradni. 
9. Uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji z matematyki i są one nieusprawiedliwione nie 

jest klasyfikowany z przedmiotu. 

10. Na koniec semestru nie przewiduje się żadnych dodatkowych prac klasowych. Ocenę 

semestralną i końcowo roczną uczeń otrzymuje za systematyczną pracę w ciągu całego 

semestru (roku). Wyłącza się sytuacje wyjątkowe, np. długotrwała choroba.  

11. Przewidywaną ocenę można podwyższyć zgodnie z procedurą zawartą w Szkolnym Systemie 

Oceniania i Statucie w SP 4 §76. Warunki i tryb uzyskania rocznej oceny klasyfikacyjnej 

wyższej niż przewidywana z zajęć edukacyjnych: 

12. 1. W ciągu 2 dni od poinformowania rodziców o przewidywanych rocznych ocenach 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, rodzice ucznia zwracają się z pisemnym wnioskiem 

do nauczyciela przedmiotu o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z zajęć edukacyjnych (maksimum o jeden stopień). 
2. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana z zajęć edukacyjnych 
1) frekwencja na zajęciach z przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej 

choroby) 

2) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach; 

3) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac 

pisemnych. 
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3. Nauczyciel spisuje z uczniem kontrakt, który zawiera: 

1) formy podwyższenia przewidywanej oceny klasyfikacyjnej; 

2) termin podwyższenia; 

3) pod kontraktem podpisuje się uczeń oraz jego rodzice i nauczyciel. 

4. Tryb podwyższenia przewidywanej rocznej klasyfikacyjnej oceny z zajęć edukacyjnych 

kończy się na 7 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej; 

5. Dokumentację związaną z powyższą procedurą przechowuje nauczyciel do zakończenia 

roku szkolnego. 

6. Na 7 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele ustalają 

i wpisują do dziennika lekcyjnego oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych 


