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Przedmiotowy system oceniania z matematyki 

 

I. Podstawy prawne 
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Rozdział 3a. 

2. Podstawa programowa z matematyki. 

3.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy  z dnia 15 czerwca 2015 r. 

4. Statut Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa nr 1 i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchej 

Beskidzkiej. 

 

 

 

II. Cele oceny 
a) bieżące i systematyczne informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć 

edukacyjnych i postępach w tym zakresie, 

b) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju oraz przedstawienie 

bieżących postępów w nauce, 

c) dostarczanie bieżącej informacji o trudnościach w przyswajaniu wiedzy przez 

uczniów, oraz o ich uzdolnieniach, 

d) mobilizowanie ucznia do systematycznej pracy, 

e) umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji pracy na lekcji.  

 

III. Zasady ogólne 
1. Oceny wystawione przez nauczyciela są jawne. 

2. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 

3. Ocenianie powinno być rozłożone równomiernie w czasie całego półrocza. 

4. Uczeń w ciągu półrocza powinien otrzymać minimum 5 ocen cząstkowych. 

5. Ocenie podlegają: odpowiedzi ustne, ćwiczenia, sprawdziany, kartkówki, zadania 

domowe, zeszyt ucznia, zaangażowanie w czasie zajęć, udział w konkursach. 

6. Prace klasowe i sprawdziany są obowiązkowe. Jeśli uczeń opuścił pracę klasową lub 

sprawdzian z przyczyn losowych powinien napisać go w terminie uzgodnionym przez 

nauczyciela (w ciągu dwóch tygodni). 

7. Sprawdziany są zapowiadane, co najmniej tydzień wcześniej i fakt zapowiedzi 

sprawdzianu powinien być zapisany w dzienniku lekcyjnym. 

8. W przypadku nieobecności nauczyciela w dniu zapowiedzianego sprawdzianu, zostaje 

on przesunięty na kolejną lekcję. 

9. W ciągu półrocza nauczyciel powinien przeprowadzić co najmniej 2 sprawdziany. 

10. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji 3 razy w półroczu.  

11. Uczeń, który zgłasza nieprzygotowanie do lekcji musi uzupełnić swoje braki na 

kolejną lekcję.  

12. Nauczyciel odnotowuje fakt zgłoszenia nieprzygotowania w dzienniku lekcyjnym, 

zapisując datę nieprzygotowania. 

13. Uczeń zgłasza nieprzygotowanie zaraz na początku lekcji, zanim nauczyciel zacznie 

pytać lub sprawdzać zadanie domowe.  

14. Za nieprzygotowanie uznaje się: nienauczenie się wymaganych treści, brak zadania 

domowego, brak zeszytu, brak podręczników, zeszytów ćwiczeń, brak przyrządów 

geometrycznych itp. 
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15. Uczeń, który nie zgłosi nieprzygotowania do lekcji, a nie ma zeszytu, podręcznika, 

przyrządów geometrycznych, zadania domowego w formie pisemnej, lub istnieje 

podejrzenie, że praca jest niesamodzielna, a zapytany nie umie podstawowych 

wiadomości,  otrzymuje ocenę niedostateczną. 

16. Oddawane do oceny prac pisemnych napisanych nieczytelnie lub rażąco nieestetyczne 

jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej, jeśli uczeń nie ma 

orzeczenia poradni o dysfunkcjach.  

17. Zgłoszenie nieprzygotowanie zwalnia ucznia z pisania niezapowiedzianej kartkówki 

oraz z odpowiedzi ustnej. Nie zwalnia ucznia z pisania sprawdzianu, chyba, że uczeń 

przychodzi do szkoły w dniu sprawdzianu po kilkudniowej chorobie. 

18. Zgłoszenie nieprzygotowania nie zwalnia ucznia z aktywnego udziału w bieżącej 

lekcji. 

19. Uczeń, który zgłosił nieprzygotowanie, może być oceniony pod koniec lekcji z 

materiału omawianego na tej lekcji. 

20. a) Prace pisemne oceniane są wg skali (kryterium ilościowe): 

0% - 39% niedostateczny 

40% - 49% dopuszczający  

50% - 69% dostateczny  

70% - 89% dobry  

90% - 100% bardzo dobry  

zadania dodatkowe -  celujący 

Zadanie dodatkowe na ocenę celującą na sprawdzianie brane jest pod uwagę, gdy 

uczeń osiągnie co najmniej 70 % punktów z części obowiązkowej. 

b) Nauczyciel może stosować przy ocenie prac pisemnych kryterium jakościowe 

zgodnie ze szczegółowymi kryteriami wymagań z matematyki (poziom K, P, R, D, 

W). Wtedy nie obowiązuje kryterium ilościowe (punkt a). 

21. Termin podania wyników sprawdzianu nie powinien przekraczać dwóch tygodni od 

czasu jego przeprowadzenia (może być przedłużony z powodu nieobecności 

nauczyciela). 

22.  Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego. Zeszyt powinien być 

prowadzony systematycznie i starannie. Uczeń, w przypadku nieobecności w szkole 

powinien zeszyt uzupełnić. 

 

IV. Narzędzia i formy pomiaru 
1.  Sprawdzian 

 Praca samodzielna w formie pisemnej obejmująca wiadomości dotyczące więcej niż 

trzech jednostek tematycznych, trwająca co najmniej 45 min. 

 Sprawdziany zapowiedziane są z tygodniowym wyprzedzeniem. 

 Przy ocenie pod uwagę brana jest poprawność odpowiedzi, metoda rozwiązania, 

rezultat i podsumowanie rozwiązania, poprawność użytej terminologii i symboli 

matematycznych. 

 Sprawdziany są obowiązkowe. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może ich pisać z 

całą klasą, to powinien uczynić to w terminie do dwóch tygodni od powrotu do szkoły. 

 Uczeń, który podczas sprawdzianu pracuje niesamodzielnie (odpisuje od kolegów lub 

korzysta z niedozwolonych źródeł) otrzymuje ocenę niedostateczną z tego 

sprawdzianu. Nie może tej oceny poprawić na ogólnie przyjętych zasadach. 

 Informację o możliwości poprawy uczniowie otrzymują w dniu otrzymania wyników 

ze sprawdzianu. 

3. Kartkówka 
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 Praca samodzielna na lekcji w formie pisemnej obejmująca część materiału – (materiał 

z 3 ostatnich lekcji) trwająca ok. 15- 30 min. 

 Kartkówka nie musi być zapowiedziana przez nauczyciela. 

 Pod uwagę brana jest poprawność metody i odpowiedzi. 

4. Odpowiedź ustna 

 Sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia w formie ustnej odpowiedzi. 

 Uczeń może być bez zapowiedzi wezwany do odpowiedzi obejmującej trzy ostatnie 

jednostki tematyczne. 

 Ocenie podlega język matematyczny, umiejętność wnioskowania, uogólniania, 

uzasadniania, analizowania tematu czy zadania, zawartość rzeczowa, formułowanie 

spostrzeżeń, wyrażania sądów, trafność doboru metod rozwiązania danego 

zagadnienia, poprawność odpowiedzi, metoda rozwiązania, rezultat, zapis 

rozwiązania. 

5. Praca domowa 

 Praca wykonywana w domu w zeszycie przedmiotowym lub zeszycie ćwiczeń. 

 Na ocenę ma wpływ zawartość merytoryczna i staranność. 

 Za wykonanie zadania dla chętnych o podwyższonym stopniu trudności  uczeń może 

otrzymać ocenę lub „+”. 

 Praca domowa może być sprawdzana ilościowo (czy jest zapisana w zeszycie), lub 

jakościowo (odpowiedź ustna, kartkówka). 

6. Aktywność na lekcji 

 Udział w lekcji, przygotowanie dodatkowych materiałów, praca w grupie, praca na 

lekcji (ocena lub symbol ustalony przez nauczyciela np. „+”) - oceniamy wynik pracy. 

 Bierność ucznia, nie uczestniczenie w pracy grupy oraz uniemożliwianie pracy na 

lekcji (ocena lub symbol ustalony przez nauczyciela np. „-”) - oceniamy wynik pracy. 

 Aktywność poza lekcjami: udział w konkursach przedmiotowych, olimpiadach. 

 Referaty (ocena lub symbol ustalony przez nauczyciela np. „+”). 

 Plakaty matematyczne (ocena lub symbol ustalony przez nauczyciela np. „+”). 

 Wykonanie pomocy dydaktycznych, modeli brył (ocena lub symbol ustalony przez 

nauczyciela np. „+”). 

7. Zeszyt ucznia 

Przy ocenie zeszytu stosuje się następujące kryteria: 

 kompletność notatek, 

 systematyczność ich prowadzenia, 

 estetykę i czytelność, 

 poprawność ortograficzną, 

 respektowanie zasad ustalonych przez nauczyciela. 

 

 

V. Warunki poprawiania oceny 
1. Uczeń może poprawiać każdą ocenę w terminie nie późniejszym niż dwa tygodnie od 

otrzymania tej oceny (w uzasadnionych przypadkach nauczyciel może wyznaczyć 

inny termin poprawy).  

2. Formy poprawy oceny ustala nauczyciel. 

3. Uczeń może skorzystać z możliwości poprawy danej oceny tylko jeden raz; 

4.  Ocenę z poprawy wpisuje się do dziennika obok oceny poprawianej np. 1/3(obie 

oceny brane są pod uwagę przy wystawianiu ocen śródrocznej/rocznej). 
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5. Nie zgłoszenie się na poprawę bez usprawiedliwienia jest równoznaczne z rezygnacją 

z prawa do poprawy. 

6. Każdą ocenę cząstkową można poprawić pozytywną oceną z pracy klasowej z danego 

działu. 

7. W sytuacji zagrożenia oceną niedostateczną nauczyciel może zaproponować uczniowi 

jeszcze jedną pracę poprawkową z materiału z całego półrocza na następujących 

zasadach: 

a) uczeń uczestniczył we wszystkich formach oceniania objętych w danym półroczu, 

b) uczeń wykorzystał wszystkie możliwości poprawy ocen niedostatecznych z prac 

klasowych. 

c) nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności ani spóźnień na zajęciach, 

d) nie ma wpisów w zeszycie uwag dotyczących negatywnego zachowania na 

zajęciach, 

e) prowadzi na bieżąco i starannie zeszyt  

 

VI. Ustalanie oceny śródrocznej i rocznej 

1. Przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej nauczyciel bierze pod uwagę oceny ucznia 

z poszczególnych obszarów, według następującej kolejności: 

a) sprawdziany  

b) kartkówki  

c) odpowiedzi ustne 

d) prace domowe i aktywność na lekcjach  

2.  Nauczyciel dokonuje oceny śródrocznej i rocznej w sposób jawny i rzetelny. 

3. a) Na ocenę śródroczną i roczną składa się ocena poziomu wiedzy i umiejętności, nie 

jest ona średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 

b) O ocenie śródrocznej/rocznej z matematyki decydują oceny z prac klasowych. 

c) Oceny z aktywności: prac domowych, odpowiedzi ustnych, kartkówek, wyższe niż 

z prac klasowych, mogą podwyższyć ocenę śródroczną/roczną o pół stopnia. 

4. Nauczyciel wystawiając ocenę roczną bierze pod uwagę ocenę z I półrocza. 

5. Przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną uczeń może poprawić na wyższą, na 

następujących zasadach: 

a) uczeń uczestniczył we wszystkich formach oceniania objętych w danym 

półroczu, 

b) uczeń wykorzystał wszystkie możliwości poprawy oceny z prac klasowych. 

c) nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności ani spóźnień na zajęciach, 

d) nie ma wpisów w zeszycie uwag dotyczących negatywnego zachowania na 

zajęciach, 

e) prowadzi na bieżąco i starannie zeszyt, 

f) zaliczy ustalony przez nauczyciela zakres materiału na odpowiednią ocenę. 

6. Uczeń otrzymuje ocenę śródroczną lub roczną celującą, gdy z 75% prac klasowych 

otrzymał ocenę celującą. 

7. Uczeń otrzymuje ocenę śródroczną lub roczną niedostateczną, jeżeli nie opanował 

treści wymagań koniecznych (oznaczonych K) w szczegółowych kryteriach wymagań 

z matematyki. 

8. Przewidywaną ocenę klasyfikacyjną śródroczną/roczną można podwyższyć o jeden  

stopień, gdy uczeń osiągnął sukces w konkursie pozaszkolnym.  

9. Ustalona przez nauczyciela przedmiotu śródroczna/roczna ocena klasyfikacyjna jest 

ostateczna. 
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10. Uczeń uzyskuje ocenę dopuszczającą z egzaminu poprawkowego z matematyki, jeżeli 

      otrzymał 70% punków możliwych do uzyskania z poziomu wymagań koniecznych.  

 

VII. Sposoby informowania uczniów i rodziców. 
1. Na początku roku szkolnego uczniowie zostają poinformowani o wymaganiach 

edukacyjnych oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 

2. Nauczyciele informują rodziców uczniów o uzyskanych ocenach bieżących w 

następujący sposób: 

a) wpis do dziennika elektronicznego, 

b) zapoznanie z ocenami w czasie indywidualnych konsultacji, 

c) wykaz ocen bieżących przekazywany przez wychowawców klas podczas spotkań z 

rodzicami. 

3. Informację o planowanej ocenie śródrocznej/rocznej niedostatecznej lub 

nieklasyfikowaniu ucznia podaje się uczniowi i rodzicom miesiąc przed podjęciem 

uchwały zatwierdzającej oceny śródroczne/roczne. 

4. Rodzice mają prawo wglądu do prac pisemnych swoich dzieci w szkole w obecności 

nauczyciela na zasadach ustalonych przez nauczyciela. 

 

 

Opracował zespół nauczycieli matematyki 


