
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

MATEMATYKA 

 
 

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 

 Sprawdziany, kartkówki. 

 Odpowiedzi ustne. 

 Praca samodzielna ucznia na lekcji (aktywność, ćwiczenia). 

 Praca domowa ucznia. 

 Praca długoterminowa, praca grupowa, projekt, itd. 

 

Zakres poszczególnych form sprawdzania: 

 Sprawdzian obejmować może cały dział programowy, w przypadku, gdy jest on obszerny 

odpowiednią jego częścią tematyczną. O zamiarze przeprowadzenia sprawdzianu nauczyciel 

informuje uczniów, co najmniej na jeden tydzień przed terminem. 

 Kartkówka – obejmuje materiał z ostatniej lekcji i może być przeprowadzana bez uprzedzania 

uczniów. 

 Odpowiedź ustna obejmuje materiał najwyżej z trzech ostatnich lekcji. 

 Praca domowa – termin wykonania zależnie od zakresu materiału, jaki obejmuje. 

 Inne zadania – zależnie od możliwości wykonania, termin ustalony w porozumieniu z uczniem. 

 

Zasady poprawiania ocen cząstkowych. 

Każdy uczeń na prawo poprawić ocenę ze sprawdzianu jeden raz (w terminie dwóch tygodni od otrzymania 

oceny) w uzgodnionym z nauczycielem terminie. W przypadku choroby ustala się dodatkowy termin. Oceny 

z kartkówek nie podlegają poprawie. 

 

Zasady sprawdzania i oceniania osiągnięć ucznia w przypadku dłuższej nieobecności. 

Nauczyciel wyznacza termin, w jakim uczeń powinien uzupełnić braki i napisać (zaliczyć) opuszczone 

sprawdziany. Nieuzupełnienie braków i opuszczonych sprawdzianów może spowodować obniżenie oceny 

semestralnej (końcowej). 

 

Wymagania i zasady oceniania uczniów o szczególnych wymaganiach edukacyjnych. 

 Indywidualne dostosowanie czasu przeznaczonego na pracę pisemną i odpowiedź ustną. 

 Dostosowanie wielkości czcionki w wydruku treści zadań. 

 Głośne odczytywanie poleceń i zadań oraz dodatkowe wyjaśnianie. 

 Dostosowanie form diagnozowania osiągnięć zgodnie ze wskazaniami poradni (np. więcej 

odpowiedzi ustnych, więcej prac pisemnych). 

 Umożliwienie wykonywania dodatkowych prac domowych oraz poprawiania ocen. 

 Uwzględnienie przez nauczyciela typowych błędów wynikających z dysfunkcji ucznia. 

 

Waga poszczególnych ocen cząstkowych i ich wpływ na oceną klasyfikacyjną. 

1. Sprawdziany, kartkówki 

100% i zadania ponadprogramowe celujący 

91 %-100 % bardzo dobry 

71 %-90 % dobry 

51 %-70 % dostateczny 

30 %-50 % dopuszczający 

0 %- 29 % niedostateczny 



2. Prace domowe 

3 razy brak pracy domowej – ocena niedostateczna. 

 

3. Praca na lekcji:  

 aktywność 

 praca samodzielna 

 umiejętność formułowania prawidłowych wniosków 

 

4. Podstawą do wystawienia oceny semestralnej oraz oceny rocznej jest średnia ważona obliczona 

w następujący sposób:  

1) każdej ocenie bieżącej przyporządkowuje się liczbę naturalną, oznaczając jej wagę w hierarchii ocen;  

2) średnią ważoną oblicza się jako iloraz;  

W =
Suma iloczyno w (ocena ∙ waga)

suma wag
 

3) średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę semestralną lub roczną następująco: 

 
średnia stopień 

od 1,00 do 1,79  niedostateczny  
od 1,80 do 2,69  dopuszczający  
od 2,70 do 3,69  dostateczny  
od 3,70 do 4,69  dobry  
od 4,70 do 5,59  bardzo dobry  
od 5,60do 6,00  celujący  

pod warunkiem, że uczeń przystąpił do wszystkich obowiązkowych form sprawdzenia wiadomości i umiejętności. Jeśli 

uczeń nie wywiązał się z tego obowiązku, nauczyciel ma prawo ustalić śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych o stopień niżej niż wynika to ze średniej ważonej ocen cząstkowych. W szczególnych sytuacjach nauczyciel 

może podjąć decyzję o podwyższeniu oceny semestralnej/rocznej, biorąc pod uwagę inne osiągnięcia ucznia. 

4) Formy aktywności i ich waga.  

 
formy aktywności  waga 

Praca klasowa  10 

Sprawdziany  10 

Kartkówki  8 

Odpowiedź ustna  8 

Praca na lekcji  5 

Zadanie domowe  5 

5) Przy zapisie ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „–”, przyporządkowując im odpowiednie 
wartości według skali: 

Ocena: 6 6- 5+ 5 5- 4+ 4 4- 3+ 3 3- 2+ 2 2- 1+ 1 

Wartość: 6 5.75 5.5 5 4.75 4.5 4 3.75 3.5 3 2.75 2.5 2 1.75 1.5 1 

6) Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu co najmniej powiatowym otrzymują z danych zajęć edukacyjnych 
roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną o stopień wyższą. 
 



5. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji dwukrotnie w ciągu semestru. 

 

Zasady poprawiania ocen klasyfikacyjnych śródrocznych. 

Uczeń, który otrzymał oceną niedostateczną za I semestr jest zobowiązany do rozwiązania zadań 

przygotowanych przez nauczyciela, o skali trudności odpowiadającej ocenie dopuszczającej. 

 

Zasady udostępniania do wglądu uczniom i ich rodzicom (opiekunom prawnym) sprawdzonych 

i ocenionych pisemnych prac kontrolnych. 

Na życzenie rodziców nauczyciel udostępnia ocenione prace kontrolne uczniów do wglądu na zebraniach, 

spotkaniach indywidualnych lub do domu. Rodzic może prace kserować. Każdy sprawdzian jest omówiony 

i poprawiony w klasie z uczniami. 

 

 

Wymagania na poszczególne oceny w danej klasie znajdują si ę na stronach: 

Klasy IV – VI   https://gwo.pl/strony/292/seo_link:rozklady-materialu 

Klasy VII – VIII  https://www.dlanauczyciela.pl/zasoby/reforma-2017-szkola-podstawowa-klasy-4-

8/matematyka/matematyka-z-kluczem/?f:10[0]=53 
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