
PRZEDMIOTOWY ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI 

W SAMORZĄDOWEJ SZKLE PODSTAWOWEJ  NR 3                  

WE WRZEŚNI 

 

Zasady oceniania z matematyki został opracowany na podstawie: 

1. Rozporządzenie MEN z dnia 03.08.2017r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i 

promowania uczniów.  

2. Statutu SSP nr 3 we Wrześni.  

3. Zasad Wewnątrzszkolnego Oceniania.  

Nauczanie matematyki odbywa się według programu "Matematyka z plusem" Gdańskiego 

Wydawnictwa Oświatowego. 

 

Wymagania edukacyjne   

Poziomy wymagań: 

 wymagania konieczne (K) – wiadomości i umiejętności, które umożliwiają uczniowi 

świadome korzystanie z lekcji i wykonywanie prostych zadań. 

 wymagania podstawowe (P) – wiadomości i umiejętności dość łatwe do opanowania i 

niezbędne do kontynuowania nauki na wyższym poziomie. 

 wymagania rozszerzające (R) – wiadomości i umiejętności średniotrudne, wspierające 

tematy podstawowe, rozwijane na wyższym etapie kształcenia. 

 wymagania dopełniające (D) – wiadomości i umiejętności złożone lub o charakterze 

problemowym. 

 

Ocenę celująca otrzymuje uczeń, który: 

 potrafi stosować wiadomości i umiejętności w sytuacjach nietypowych 

 rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności i zadania nieelementarne 

 samodzielnie rozwija zainteresowania matematyczne, poszerza zdobytą wiedzę 

poprzez korzystanie z różnych opracowań encyklopedycznych i popularnonaukowych 

oraz programów komputerowych 

 umie rozwiązywać problemy w sposób nietypowy 

 osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych 

  sprostał wymaganiom KPRD 



Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności programowe 

 sprawnie posługuje się definicjami, terminologią i symboliką matematyczną 

 posiada umiejętność analizowania, uogólniania i wyciągania wniosków 

 zdobytą wiedzę potrafi zastosować w nowych sytuacjach 

 sprostał wymaganiom KPRD 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumienie 

większości relacji między elementami wiedzy z matematyki 

 poprawnie stosuje wiadomości do rozwiązywania typowych zadań lub problemów 

 poprawnie posługuje się terminologią i symboliką matematyczną 

 sprawnie wykonuje obliczenia rachunkowe 

 sprostał wymaganiom KPR 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy w 

dalszym uczeniu się matematyki 

 rozwiązuje zadania typowe, o średnim stopniu trudności 

 sprostał wymaganiom KP 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem, a braki te nie 

przekreślają mu możliwości uzyskania podstawowej wiedzy z matematyki w ciągu 

dalszej nauki 

 rozwiązuje, często przy pomocy nauczyciela, zadania typowe o niewielkim stopniu 

trudności 

 sprostał wymaganiom K 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 nie opanował tych wiadomości i umiejętności, które są konieczne do dalszego 

kształcenia 

 nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu 

trudności, nawet z pomocą nauczyciela 



Sposoby sprawdzania dydaktycznych osiągnięć uczniów 

Przyjmuje się za obowiązujące, zgodnie ze szkolnym systemem oceniania:  

 tradycyjną skalę ocen od 1 do 6,  

 przedmiotowe wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne.  

 

Oceny są gromadzone w dzienniku elektronicznym. 

 

Oceny są wystawiane za:  

 prace klasowe,  

 kartkówki,  

 odpowiedzi ustne,  

 prace domowe,  

 inne formy aktywności (np. prace długoterminowe, aktywność na lekcji, udział w 

konkursie, prowadzenie zeszytu, praca dodatkowa, praca w grupie). 

  

W przypadku wybranych form aktywności oceny mogą być wystawiane na podstawie 

zgromadzonych przez ucznia plusów i minusów. 

 

I. Prace pisemne 

Prace klasowe  

 Prace klasowe są przeprowadzane po zakończeniu każdego działu.  

 Praca klasowa jest zapowiadana tydzień wcześniej i omówiony jest jej zakres. Zakres 

materiału utrwalony jest na lekcji powtórzeniowej.  

 Prace klasowe są obowiązkowe. Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową z przyczyn 

losowych, powinien ją napisać w terminie nie przekraczającym dwóch tygodni od 

powrotu do szkoły.  

 Każdą pracę klasową można poprawić. Poprawa jest dobrowolna w ciągu tygodnia od 

rozdania prac i tylko jeden raz, w terminie wskazanym przez nauczyciela. Do 

dziennika wpisane będą wówczas dwie oceny.  

 Na sprawdzenie pracy klasowej nauczyciel ma dwa tygodnie.  

 Na oddzielnej lekcji musi się odbyć poprawa sprawdzianu i omówienie jego wyników.  

 Prace klasowe przechowuje nauczyciel i są do wglądu dla uczniów i ich rodziców. 

  

 



Kartkówki  

 Kartkówki trwają 5-15 min. Nie muszą być zapowiadane i nie podlegają poprawie.  

 Na sprawdzenie kartkówki nauczyciel ma tydzień. 

 Kartkówki po sprawdzeniu i ocenieniu mogą być oddawane uczniom. 

  

Przy sprawdzaniu prac pisemnych obowiązują następujące zasady:  

 Punkty przyznawane są tylko za czynności objęte schematem oceny. Jeżeli uczeń 

wykonuje czynności poprawne, ale "nie na temat", nie otrzymuje punktów.  

 Nie są przyznawane punkty za obliczenia, gdy wynikają one ze stosowania błędnej 

metody.  

 Jeżeli w rozwiązaniu uczeń popełnił błąd i będzie używał błędnego wyniku do 

dalszych obliczeń, a nie spowoduje to drastycznego obniżenia trudności zadania i 

wykonywane przez ucznia czynności są zgodne z tymi, które należałoby wykonać 

przy rozwiązaniu bezbłędnym, to za niepoprawnie wykonaną czynność nie otrzymuje 

punktów, natomiast za pozostałe części rozwiązania dostaje punkty tak, jakby błędu 

nie było.  

 Jeżeli uczeń stosował metodę różną od opisanej w schemacie oceny, a rozwiązanie jest 

w pełni poprawne, otrzymuje pełną liczbę punktów.  

 

Ocena za pracę pisemną (praca klasowa, kartkówka) wystawiana jest na podstawie liczby 

zdobytych punktów, według następujących kryteriów:    

Ocena Procent punktów 

6 100% 

6 – 97% - 99% 

5 + 95% - 96% 

5 93% - 94% 

5 – 91% - 92% 

4 + 86% - 90% 

4 76% - 85% 

4 – 71% - 75% 

3 + 66% - 70% 

3 56% - 65% 

3 – 51% - 55% 

2 + 46% - 50% 

2 36% - 45% 

2 – 31% - 35% 

1 0% - 30% 

  



II. Odpowiedź ustna 

 Termin odpowiedzi nie jest podawany do wiadomości ucznia.  

 Uczeń ma czas na zastanowienie się.  

 Odpowiedź ucznia trwa około 5-10 min.  

 Dodatkowe pytanie naprowadzające obniża ocenę.  

 Uczniowie mogą oceniać odpowiedzi i uzasadniać swoje oceny.  

 Nauczyciel dokonuje ostatecznej oceny i ją uzasadnia.  

W skład schematu oceny za odpowiedź ustną wchodzą:  

 zawartość rzeczowa;  

 argumentacja - wyrażanie sądów, ich uzasadnianie;  

 posługiwanie się językiem matematycznym;  

 sposób prezentacji - umiejętność formułowania myśli;  

 zgodność z wybranym poziomem wymagań.  

III. Praca domowa 

 Praca domowa jest obowiązkowa.  

 Dwa razy w ciągu semestru można zgłosić (na początku lekcji) brak pracy domowej 

lub nieprzygotowanie bez konsekwencji otrzymania oceny niedostatecznej (nie 

dotyczy to prac klasowych i zaplanowanych kartkówek). 

IV. Inne formy aktywności 

Ważnym składnikiem oceny ucznia jest sposób w jaki zdobywa wiedzę i nabywa nowe 

umiejętności. Wszelkie zauważalne na lekcji starania: zgłaszanie się do odpowiedzi, pomoc 

innym w zrozumieniu problemu, aktywne uczestnictwo w lekcji, szybkość rozwiązywania 

problemów nagradzane są plusem lub oceną.  

Kategorie ocen i ich waga 

Kategorie ocen Waga 

Prace klasowe,  

I, II, III miejsce , finalista, laureat, 

wyróżnienie w konkursach matematycznych 

6 

Kartkówki, odpowiedzi ustne 3 

Prace dodatkowe, prace długoterminowe 2 

Praca domowa, praca w grupach, zeszyt, 

aktywność na lekcji 
1 



 

Sposoby informowania uczniów i rodziców o indywidualnych i 

zbiorowych osiągnięciach 

 Uczeń jest na bieżąco informowany o otrzymywanych ocenach.  

 Każda ocena jest jawna. Uczeń ma prawo wiedzieć za co i jaką ocenę otrzymał.  

 Śródroczna oraz roczna ocena pracy ucznia nie jest średnią ważoną otrzymanych przez 

niego w danym semestrze ocen cząstkowych.  

 W klasyfikacji śródrocznej i rocznej nauczyciel bierze pod uwagę liczbę 

opuszczonych przez ucznia obowiązkowych form sprawdzania wiedzy i umiejętności 

zapisanych w dzienniku lekcyjnym „ – ”. 

 Informację o planowanej ocenie niedostatecznej na semestr otrzymuje uczeń i jego 

rodzice miesiąc przed końcem semestru.  

 Rodzice są informowani o osiągnięciach swoich dzieci podczas zebrań ogólnych, 

które odbywają się w terminach podanych w statucie szkoły lub spotkań 

indywidualnych z rodzicami.  

 Rodzice posiadają indywidualny dostęp do dziennika elektronicznego umożliwiający 

przeglądanie ocen i frekwencji ucznia. 

 Zarówno uczeń jak i rodzice mają prawo do obejrzenia prac pisemnych.  

 W zależności od potrzeb przeprowadzane są rozmowy indywidualne telefoniczne lub 

osobiste, informujące rodziców o postępach w nauce ich dzieci.  

Zasady współdziałania z uczniami, rodzicami i pedagogiem 

szkolnym w celu poprawy niezadowalających wyników nauczania 

 Ustalenie wspólnie z uczniem jakie partie materiału wymagają nadrobienia.  

 Ustalenie, w jaki sposób zaległości mają zostać nadrobione:  

- pomoc koleżeńska,  

- pomoc nauczyciela,  

- praca własna.  

 Współpraca z pedagogiem szkolnym: 

- wspólne ustalanie sposobu pracy z uczniami mającymi problemy dydaktyczne 

i wychowawcze. 



Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej: 

 Uczeń ma prawo wnioskować o wyższą niż przewidywana roczną ocenę 

klasyfikacyjną, jeśli budzi ona pewną wątpliwość. Ocena, która jednoznacznie została 

ustalona (na podstawie ocen cząstkowych) nie podlega trybowi poprawiania. 

 Uczeń składa pisemny wniosek do wychowawcy klasy w ciągu dwóch dni od 

otrzymania informacji o przewidywanej ocenie. 

 Wychowawca ustala termin poprawy, z nauczycielem przedmiotu i informuje o nim 

ucznia. 

 Termin nie powinien być dłuższy niż trzy dni od daty złożenia wniosku. 

 Nauczyciel przedmiotu przygotowuje pracę pisemną sprawdzającą zdobytą wiedzę i 

umiejętności przewidziane programem nauczania dla danej klasy i zgodnie z 

wymaganiami edukacyjnymi na poszczególne oceny.  

 Informację o ustalonej ocenie klasyfikacyjnej otrzymuje uczeń najpóźniej na jeden 

dzień przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej 

 Wynik pracy, o której mowa punkcie nie wpływa na obniżenie przewidywanej oceny. 
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