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PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W KUROWICACH 

 

Cele oceniania za pomocą stopni szkolnych: 

1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach 

w nauce w tym zakresie. 

2. Motywowanie ucznia do dalszej pracy. 

3. Dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji 

o postępach. 

4. Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

Kontrakt z uczniami 

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 

2. Ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności ucznia. 

3. Prace klasowe i sprawdziany są obowiązkowe. 

4. Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową lub sprawdzian z przyczyn losowych, to 

powinien napisać ją w ciągu tygodnia od dnia powrotu do szkoły lub w tym 

terminie ustalić termin z nauczycielem. 

5. Kartkówki mogą obejmować wiadomości z trzech ostatnich lekcji. 

6. Jeżeli uczeń klasy VII lub VIII opuści kartkówkę z przyczyn  losowych, to powinien 

napisać ją w ciągu tygodnia od dnia powrotu do szkoły lub w tym terminie ustalić 

termin z nauczycielem. 

7. Niedotrzymanie terminów napisania prac klasowych, sprawdzianów i kartkówek 

skutkuje otrzymaniem przez ucznia oceny niedostatecznej z odpowiednią wagą. 

8. Kartkówki i zadania domowe nie podlegają poprawie. 

9. Uczeń ma prawo do zgłoszenia przed rozpoczęciem lekcji nieprzygotowania 

według następujących zasad: 

a. w klasach IV - VI uczeń za każde zgłoszone nieprzygotowanie otrzymuje 

„minus”. Za każde uzyskane cztery „minusy” uczeń otrzymuje ocenę 

niedostateczną. 
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b. w klasach VII - VIII uczeń za każde zgłoszone nieprzygotowanie otrzymuje 

„minus”. Za czwarty i każdy kolejny w semestrze „minus” uczeń otrzymuje 

ocenę niedostateczną. 

Przez nieprzygotowanie się do lekcji rozumiemy: brak zeszytu bądź zeszytu 

ćwiczeń, brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy 

potrzebnych do lekcji. Za zatajenie nieprzygotowania uczeń otrzymuje ocenę 

niedostateczną. 

10. Aktywność na lekcji nagradzana jest „plusami”. Za każde 4 zgromadzone „plusy” 

uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą. Przez aktywność na lekcji rozumiemy: 

częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi, 

rozwiązywanie zadań dodatkowych, aktywną pracę w grupach. 

11. Zamiana na oceny „plusów” i „minusów” odbywa się w trakcie każdego semestru, 

a nierozliczone „plusy” i „minusy” na koniec każdego semestru są usuwane 

z dziennika elektronicznego. 

Formy aktywności uczniów 

Na lekcjach matematyki oceniane będą następujące formy aktywności uczniów: 

1. Prace klasowe, 

2. Sprawdziany, 

3. Kartkówki, 

4. Odpowiedzi ustne, 

5. Prace domowe, 

6. Pisemne indywidualne prace na lekcji, 

7. Praca w grupach, 

8. Przygotowanie do lekcji, 

9. Aktywność na lekcji, 

10. Prace projektowe i prace długoterminowe, 

11. Sprawdziany zewnętrzne (próbne egzaminy, sesje z plusem i inne), 

12. Aktywność poza lekcjami matematyki (konkursy, koła zainteresowań i inne). 
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Zasady oceniania prac pisemnych 

1. Prace pisemne oceniane są zgodnie z kryteriami określonymi w Statucie Szkoły. 

2. Ocenę celującą z pracy klasowej otrzymuje uczeń, który prawidłowo rozwiąże 

zadanie dodatkowe oraz otrzyma z zadań obowiązkowych minimum 87% 

punktów możliwych do uzyskania. 

3. Jeżeli uczeń podczas pracy klasowej prawidłowo rozwiąże zadanie dodatkowe 

oraz nie otrzyma minimum 87%  punktów możliwych do uzyskania za zadania 

obowiązkowe, dodaje się 3 punkty do uzyskanej liczby punktów. 

4. Oceniając prace w grupach nauczyciel poza poprawnością merytoryczną 

rozwiązanych przez ucznia zadań może wziąć pod uwagę również aktywność 

i zaangażowanie ucznia. 

 

 


