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Przedmiotowe Ocenianie 

z matematyki 
w Szkole Podstawowej nr 2 w Przasnyszu 
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Nauczyciele uczący: 
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 Tomasz Rutkowski 

 Wiesława From 

 Marta Bobińska 

 Katarzyna Marchewka 

 

 

§ 1 

 

1.  Sposoby informowania uczniów i rodziców o zasadach przedmiotowego 

oceniania. 

 

Nauczyciel do 20 września każdego roku szkolnego zapoznaje uczniów z PO z 

matematyki uzyskując podpis ucznia na stosownym dokumencie. 

 Informacjama postać ustną i dotyczy: 

- wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen, 

- kryteriów oceniania, 

- form i narzędzi sprawdzania wiadomości i umiejętności, 

- częstotliwości sprawdzania i oceniania, 

- minimalnej liczbie ocen z przedmiotu, 

- zasady wystawiania ocen semestralnych i rocznych, 

- zasady poprawiania ocen, 

- zasady dotyczące zaliczenia sprawdzianu, na którym uczeń nie był 

- informacji o godzinie pedagogicznej, na której uczeń i rodzice może uzyskać pomoc ze 

stronynauczyciela 

- warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana ocenie z danych zajęć 

edukacyjnych. 

Najistotniejsze informacje dotyczące PO uczniowie otrzymują na piśmie i mają obowiązek 

wkleić jedo zeszytu oraz zapoznać z nimi rodziców. Rodzice mają obowiązek złożyć podpis 

informujący, że zapoznali się z przedmiotowym systememoceniania. 

Nauczyciel odnotowuje informacje o zapoznaniu uczniów z PO z matematyki w dzienniku 

lekcyjnym, a uczniowie składają podpis na stosownym dokumencie. 

 Całość zasad przedmiotowego oceniania z matematyki znajduje się na stronie internetowej 

szkoły/ www.sp2-przasnysz.pl 

 

 

 

http://www.sp2-przasnysz.pl/
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§ 2 

 

Wymagania na poszczególne oceny szkolne (Załącznik nr1). 

 

 

§3 

Formy i metody sprawdzania wiedzy. 

 

Ocenianiu podlegają następujące formy pracy ucznia: 

 sprawdziany, 

 kartkówki,  

 wypowiedzi ustne, 

 praca na lekcji, 

 praca w grupach, 

 praca domowa, 

 prowadzenie zeszytu ćwiczeń 

 

Sprawdzian - to określenie stopnia opanowania materiału z zakresu części lub całego działu 

programowego. Sprawdzian powinien być poprzedzony powtórzeniem, zapowiedziany na 

tydzień przed wyznaczonym terminem i zapisany w dzienniku. Nauczyciel zapowiadając 

sprawdzian podajejednocześnie zakres obowiązującego materiału. Obowiązkiem ucznia jest 

przystąpienie dosprawdzianu.  

Czas przewidziany naprzystąpienie do napisania zaległej pracy wynosi 1 tydzień od powrotu 

ucznia do szkoły lubustalany jest indywidualnie z nauczycielem.  

Odpowiedzi na sprawdzianie są punktowane. Przy przeliczeniu punktów na ocenę obowiązuje 

skala: 

 0%-30% ndst 

 31%-49% dop 

 50%-74% dst 

 75%-90% db 

 91%-99% bdb 

       -    100% cel 

Nauczyciel jest zobowiązany do oddania sprawdzonych i ocenionych sprawdzianów i 

kartkóweknajpóźniej dwa tygodnie po ich przeprowadzeniu. 

W trakcie sprawdzianów, uczeń zobowiązany jest do zachowania szczególnej dyscypliny. 

W przypadku kontaktowania się uczniów między sobą w czasie pisania nauczyciel ma prawo 

doobniżenia oceny uczniom lub uczniowi. 

Przewiduje się przeprowadzenie  minimum  2 sprawdzianów w semestrze w klasach IV-

VII 

 

Kartkówka - to rodzaj pracy pisemnej sprawdzającej stopień przyswojenia materiału z 

ostatnich trzech lekcji lub ostatniej jednostki lekcyjnej. Stosuje się ją w zależności od potrzeb 

nauczyciela, bezkonieczności wcześniejszej powtórki i zapowiedzi.  

Przewiduje się minimum 5 kartkówek w ciągu semestru w klasie IV i V oraz 5 

kartkówek w semestrze w klasie VI i VII. Mogą one nastąpić po sobie, lekcja po lekcji. 

Odpowiedzi będą punktowane i procentowo przeliczane na oceny. Przy przeliczaniu punktów 

na oceny nauczyciel stosuje skalę taką  jaka obowiązuje przy sprawdzianach. 
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1. Odpowiedź ustna - nauczyciel ma prawo do sprawdzenia wiedzy ucznia w formie ustnej z 

trzechostatnich jednostek lekcyjnych. Odpowiedź ustna obejmuje zakres programowy 
aktualnie realizowanego działu. Oceniając odpowiedź ustną, nauczyciel bierze pod uwagę: 
• zgodność wypowiedzi z postawionym pytaniem, 
• prawidłowe posługiwanie się pojęciami, 
• zawartość merytoryczną wypowiedzi, 
• sposób formułowania wypowiedzi. 

 

 

 

Kryteria oceny wypowiedzi ustnej 

- zawartość merytoryczna 1-5 pkt. 

- posługiwanie się pojęciami matematycznymi 1-5 pkt. 

10-11 - ocena celująca 

9 - ocena bardzo dobra 

7-8 - ocena dobra 

5-6 - dostateczna 

4 - dopuszczająca 

0-3 – niedostateczna 

 

Prowadzenie zeszytu –Każdy uczeń zobowiązany jest do prowadzenia zeszytu ćwiczeń 

systematycznie i starannie. 

Zeszyty ćwiczeń z matematyki sprawdzane są według schematu: 

- systematyczność prowadzenia zeszytu ćwiczeń ( kompletność tematów) – 5 pkt. 

- estetyka ( staranność pisma, staranność wykonywanych rysunków, grafów itp.) – 5 pkt. 

10 - celujący 

9 - bardzo dobry 

8, 7 - dobry 

6 - dostateczny 

5 - dopuszczający 

4-0 - niedostateczny 

Zeszyt ćwiczeń ucznia podlega ocenie w zależności od potrzeb. 

 

Praca na lekcji – nauczyciel może ocenić aktywność ucznia na lekcji. Systematyczność pracy 

nalekcji ucznia można oceniać znakiem plus (+), znakiem minus (-). 

- 3 plusy otrzymane przez ucznia to ocena bardzo dobra 

 - 3 minusy toocena niedostateczna (w rubryce aktywność). 

 

Zadania domowe 

1. Obowiązkiem ucznia jest systematyczne odrabianie prac domowych. 

2. Zadając pracę domową nauczyciel określa wymagania formalne związane z jej 

wykonaniem. 

3. Uczeń ma obowiązek przestrzegać terminu i sposobu wykonywania pracy domowej. 

4. Znak graficzny, tzw. „parafka” oznacza, że nauczyciel sprawdził wykonanie pracy, ale nie 

sprawdził jej zawartości merytorycznej. 

5. Niewykonanie pracy domowej zostaje odnotowane przez nauczyciela w dzienniku 

lekcyjnym znakiem „-„ 

6. Uzyskanie 3 minusów równoznaczne jest z uzyskaniem przez ucznia oceny 

niedostatecznej. 
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7. Uczeń powinien poprawić ocenę z zadania domowego w terminie wyznaczonym 

przeznauczyciela. 

 

Elementy brane pod uwagę przy ocenie pracy domowej: 

- kompletność wykonania zadania  

 samodzielność, poprawność i estetykę wykonania. 
 

 

 

Udział w konkursach 

Uczniowie, którzy biorą udział w konkursach matematycznych i otrzymali 

przynajmniej 70% punktówmożliwych do zdobycia otrzymują ocenę celującą. (ocenianie 

bieżące) 

 

§4. 

Tryb i warunki poprawy oceny cząstkowej. 

 

1. Uczeń ma prawo do poprawy dostatecznej i niższej oceny cząstkowej z prac 

pisemnych. Ocenę można poprawiać tylko jednorazowo. 

2. Czas przewidziany na przystąpienie do napisania zaległej pracy wynosi jeden tydzień 

od powrotu ucznia do szkoły lub ustalany jest indywidualnie z nauczycielem.  

3. Nauczyciel może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu poprawiania oceny w 

przypadku choroby ucznia lub usprawiedliwionej nieobecności w szkole, nie 

związanej z chorobą. 

4. Uczeń dokonuje poprawy oceny na lekcji matematyki lub w sposób określony przez 

nauczyciela. 

5. Poprawiając prace pisemne uczniowie otrzymują specjalnie przygotowane testy,  które 

będą zawierać inne niż na pracy klasowej zadania. 

6. Ocena poprawiona zostaje wpisana do dokumentacji szkolnej (w dzienniku lekcyjnym 

po ukośniku „2/4”). Do średniej brana jest pod uwagę ocena z poprawy. 

7. W przypadku uzyskania oceny niższej podczas poprawy uczeń otrzymuje poprzednią 

ocenę z pracy. 

8. Raz w semestrze uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie bez podania przyczyny 

(nie dotyczy zapowiedzianych sprawdzianów). Zgłoszenie nieprzygotowania powinno 

nastąpić przed rozpoczęciem lekcji. 

 

 

§5. 

Sposób wystawiania oceny semestralnej i rocznej. 

 

 

 

Oceny za 1 semestr  posiadają plusy i minusy i  wystawia sięjena podstawie średniej 

ważonejocen cząstkowych . (najwyższa wagę mają oceny ze sprawdzianów, następnie z 

kartkówek, pozostałe maja taka sama wagę) 

 

 

Oceny roczne są ocenami całkowitymi i nie są średnią arytmetyczną z dwóch semestrów. 
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Pozostałe ustalenia: 

Ocena roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen za I i II semestr. 

Ocena semestralna powinna być zbudowana z minimum: 

- przy 1 godz. tygodniowo - minimum 3 ocenach 

- przy 2 godz. tygodniowo - minimum 4 ocenach 

 

Nauczyciel ma prawo podwyższyć  uczniowi ocenę śródroczną i roczną powyżej średniej 

jeśli: 

- uczeń bierze udział w konkursach matematycznych różnego szczebla; 

- czynnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych; 

-rozwiązuje zadania dodatkowe. 

Inne formy aktywności ucznia: systematyczne prowadzenie zeszytu/i zeszytu ćwiczeń, 

odrabianie prac domowych/ przystępowanie w pierwszym terminie do sprawdzianów i innych 

prac pisemnych/ aktywność ucznia w podejmowaniu samodzielnych działań w obszarze 

matematyki. 

 

 

 

 §5.  

Tryb i warunki uzyskania oceny wyższej niż przewidywana. 

 

Na 14 dni przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej uczniowie i ich rodzice zostaną 

poinformowani wpisem w e-dzienniku o przewidywanych ocenach dla dziecka. 

Rodzice uczniów, którzy zagrożeni są oceną niedostateczną z przedmiotu, 

poinformowani zostanąprzez wychowawców o w/w ocenie na jeden miesiąc przed radą 

klasyfikacyjną w formie pisemnej lub wprzypadku nieobecności za pośrednictwem poczty. 

Uczeń ma prawo poprawić przewidywaną ocenę z przedmiotu o ile zostanie 

zachowany trybodwołania oraz o ile spełnia warunki zapisane w WSO rozdział 3. 

Poprawa oceny semestralnej lub rocznej ma formę pisemnego sprawdzianu. 

Zakres sprawdzianu zostaje ustalony przez nauczyciela i podany uczniowi jako 

wytyczne do uzyskania oceny wyższej niż przewidywana. 

Poprawiając ocenę  semestralną lub roczną uczeń przystępuje do pracy pisemnej 

analogicznie z zakresu wiedzy semestralnej  lub rocznej 

 

§6. 

Sposoby informowania rodziców i uczniów o osiągnięciach uczniów w nauce.  

Formykontaktów z rodzicami. 

 

Uczniowie uzyskują informację na temat postępów w nauce poprzez: 

1. omawianie wszystkich testów, sprawdzianów, kartkówek oraz wybranych prac domowych, 

2. komentarze w formie ustnej lub pisemnej, 

3.informację o zasadach oceniania z matematyki na początku roku szkolnego. 

 

Rodzice uzyskują informacje na temat postępów ich dziecka w nauce matematyki poprzez: 

1. rozmowy indywidualne z nauczycielami matematykiw czasie zebrań klasowych i na 

spotkaniach indywidualnych, 

2. zapisy w zeszycie przedmiotowym, 
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3. korespondencję listowną, 

4. e-dziennik, 

5. inną formę ustaloną wspólnie (rodzic – nauczyciel). 

 

§7 

Ogólne wymagania na poszczególne oceny z matematyki dla klasy IV-VI (załącznik nr 1)

    

 
a)  Wymagania konieczne (na ocenę dopuszczającą) obejmują wiadomości i umiejętności 

umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których uczeń nie jest w stanie zrozumieć 
kolejnych zagadnień omawianych podczas lekcji i wykonywać prostych zadań nawiązujących 
do sytuacji z życia codziennego. 

 
b)  Wymagania podstawowe (na ocenę dostateczną) obejmują wiadomości stosunkowo łatwe 

do opanowania, przydatne w życiu codziennym, bez których nie jest możliwe kontynuowanie 
dalszej nauki. 

c)  Wymagania rozszerzające (na o cenę dobrą) obejmują wiadomości i umiejętności o średnim 
stopniu trudności, które są przydatne na kolejnych poziomach kształcenia. 

d)  Wymagania dopełniające (na ocenę bardzo dobrą) obejmują wiadomości i umiejętności 
złożone, o wyższym stopniu trudności, wykorzystywane do rozwiązywania zadań 
problemowych. 

 
e)  Wymagania wykraczające (na ocenę celującą) – stosowanie znanych wiadomości i 

umiejętności w sytuacjach trudnych, nietypowych, złożonych. 
 

 

 

Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych w klasach IV-VI na lekcjach 

matematyki  

 

Formy i metody pracy dostosowane są w oparciu o zalecenia PPP  

 

DYSGRAFIA 

 

Wymagania merytoryczne co do oceny pracy pisemnej są takie same, jak dla innych uczniów, 

sprawdzenie pracy może być niekonwencjonalne. Np. jeśli nauczyciel nie może przeczytać 

pracy ucznia może go poprosić, aby uczynił to sam lub przepytać ustnie z tego zakresu 

materiału. Może skłonić ucznia do pisania pracy na komputerze ( prace domowe itp.). 

 

DYSORTOGRAFIA 

 

Błędny ortograficzne nie wpływają na ocenę z pracy pisemnej. 

 

DYSLEKSJA 

 

Na lekcjach matematyki   dostosowuje się wymagania edukacyjne dla uczniów z dysleksją 

zgodnie z katalogiem  typowych błędów dyslektycznych dla przedmiotów matematyczno – 

przyrodniczychwg materiałów OKE 

1. Lustrzane zapisywanie cyfr i liter (np. 6 -9) 

2. Gubienie liter, cyfr 
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3. Problemy z przecinkiem (liczby dziesiętne) 

4. Błędy w zapisie działań pisemnych (dopuszczalne drobne błędy rachunkowe) 

5. Trudności w zapisie liczb wielocyfrowych i liczb z dużą ilością zer 

6. Luki w zapisie – obliczenia pamięciowe 

7. Uproszczony zapis równania i przekształcanie go w pamięci; brak opisu 

niewiadomych 

8. Błędy w przepisywaniu 

9. Mylenie indeksów górnych i dolnych (np. x– x
2
, m–m

3
) 

10.Chaotyczny zapis operacji matematycznych  

 

 

UCZEŃ ZDOLNY 

 

- indywidualizacja, stopniowanie trudności, 

- udzielanie pomocy koleżeńskiej, 

- powierzanie odpowiedzialnych ról, 

- tworzenie sytuacji dydaktycznych, które będą wyzwaniem i źródłem satysfakcji, 

- umożliwianie wykazania się wiedzą w konkursach przedmiotowych. 

 

 

 

UCZEŃ Z ADHD 

 

- wyznaczanie konkretnego celu i dzielenie zadań na mniejsze możliwe do zrealizowania, 

- pomaganie uczniowi w skupieniu się na wykonywaniu jednej czynności 

- wydawanie jasnych precyzyjnych poleceń na raz tylko jedno polecenie, 

- skracanie zadań – dzielenie ich na części, 

- zadawanie małych partii materiału, 

 

- skracanie prac domowych, 

- dzielenie dłuższych sprawdzianów na części, 

- wydłużanie czasu odpowiedzi, 

- angażowanie ucznia w konkretne działania, 

- przypominanie o regułach, 

- opracowanie zrozumiałego dla ucznia kontraktu, 

- szukanie przekazywanie uczniowi informacji nt. sposobu rozładowywania napięcia, które są 

akceptowane w klasie. 
 

§ 9. 

Ustalenia końcowe. 

1. Oceniamy – systematycznie, rzetelnie, sprawiedliwie. 

2. Oceny są jawne. 

3. Prace ucznia są przechowywane przez nauczyciela do 31.08 każdego roku  i udostępniane 

rodzicom podczas zebrań, spotkań indywidualnych z rodzicami, w czasie konsultacji lub w 

innej formie ustalonej w kontaktach rodzic-nauczyciel. 
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§10. 

Ewaluacja . 

Ewaluacja ma na celu określenie efektów pracy dydaktycznej i wychowawczej, na którą mają 

wpływ nauczyciel, uczniowie , rodzice. 

Ewaluacja dokonywana będzie raz w roku, a informacje zbierane będą: 

 

1. na podstawie wyników zewnętrznego sprawdzianu umiejętności i kompetencji, 

2. na podstawie wyników prac klasowych, 

3. w wyniku rozmów z rodzicami. 

 

 
 


