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 Opracowane na podstawie: 

 

1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz  podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym (Dz. U. Z 2017 r. poz. 356 z 

późniejszymi zmianami). 

2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach  publicznych. 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 373). 

3. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (DZ. U. z 2019r. poz. 1148, 1078, 

1287, 1680, 1681). 

4. Podstawy programowej kształcenia ogólnego matematyki (Rozporządzenie MEN z dnia 

14 lutego 2017) 

5. Programu nauczania “Matematyka wokół nas”, WSiP  

 kl. IV  nr dopuszczenia:  787/1/2017 

 kl. V   nr dopuszczenia:  787/2/2017 

 kl. VI  nr dopuszczenia:  787/3/2017 

 kl. VII  nr dopuszczenia: 787/4/2017 

 kl. VIII   nr dopuszczenia:  787/5/2017 

 

 

  

PZO z matematyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Ocenianiem określonym 

 w Statucie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łęgajnach 

 

 

 

 

 

     opracowali: Tomasz Sołowiej 

      Michał Werbowy 

      Beata Gołębiewska 

 



1. Ogólne zasady oceniania – kontrakt między uczniem a nauczycielem: 

 

1) Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości; 

2) Ocena ma dostarczyć uczniom, rodzicom i nauczycielowi rzetelną informację o uzdolnieniach, 

postępach i trudnościach ucznia; 

3) Oceny są jawne; 

4) Prace klasowe, sprawdziany i kartkówki są obowiązkowe – jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie 

może pisać z całą klasą, to powinien to nadrobić w terminie uzgodnionym z  nauczycielem nie 

dłuższym niż dwa tygodnie od powrotu do szkoły. 

5) Prace klasowe są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i podany jest zakres 

sprawdzanych umiejętności i wiedzy. Na ich sprawdzenie nauczyciel ma czas do 2 tygodni. 

6) Kartkówki nie muszą być zapowiedziane. Obejmują treści z 1-4 lekcji i trwają do 15 min. 

7) Zatrzymanie (nie oddanie) przez ucznia pracy pisemnej jest równoznaczne z otrzymaniem oceny 

niedostatecznej bez możliwości poprawy. 

8) Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń otrzymuje do wglądu podczas zajęć 

dydaktycznych 

9) Każdą pracę klasową, napisaną na ocenę niższą niż dostateczna, można poprawić. Uczeń ma 

możliwość poprawienia dodatkowo 3 prac klasowych lub sprawdzianów, gdy otrzymał ocenę 

niesatysfakcjonującą go. Poprawa odbywa się w ciągu 2 tygodni od daty podania oceny. Uczeń 

poprawia daną ocenę tylko raz i brana jest pod uwagę ocena poprawiona. 

10) Prace klasowe przechowywane są przez nauczyciela do końca roku szkolnego i są do wglądu 

rodziców ucznia. Sprawdziany przekazywane są przez uczniów do wglądu dla rodziców pod 

warunkiem, że zostaną zwrócone nauczycielowi.  

11) Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt i być przygotowany do lekcji (przynosić zeszyt, 

ćwiczenia, podręcznik, przybory). Sposób prowadzenia zeszytu podlega ocenie. 

12)  Uczeń zobowiązany jest do wykonywania prac domowych codziennych i tygodniowych. 

13)  Uczeń ma prawo do trzykrotnego w ciągu semestru zgłoszenia nieprzygotowania się do lekcji 

(brak zeszytu, ćwiczeń, pracy domowej, potrzebnych pomocy, niegotowość do odpowiedzi). 

14)  Aktywność na lekcji nagradzana jest żetonami w postaci banknotów euro w nominałach 50, 

100 euro za prostą wypowiedź lub częściową oraz 150 i 200 euro za rozwiązanie problemu 

matematycznego itp. 500 euro – ocena bardzo dobra, 1000 euro – ocena celująca. 

lub 

 Plusami i minusami. Trzy PLUSY – ocena bardzo dobra; Trzy MINUSY – niedostateczny. 

15) Każdy uczeń ma prawo do zdobycia dodatkowych ocen za wykonanie prac nadobowiązkowych. 

16) Uczeń ma prawo do bieżącej informacji dotyczącej jego postępów oraz wskazania kierunku 

poprawy. 

17)  Przy ocenianiu, nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia oraz zalecenia Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej. 



2. Jak oceniany jest uczeń na lekcjach matematyki? 
 

Pomiar osiągnięć uczniów odbywa się za pomocą następujących narzędzi: 
 

1. prace klasowe, testy, sprawdziany dwupoziomowe; 

2. sprawdziany, kartkówki; 

3. odpowiedzi ustne; 

4. prace domowe; 

5. prace długoterminowe;  

6. prace dodatkowe; 

7. inne formy aktywności np: udział w konkursach matematycznych, wykonywanie pomocy 

dydaktycznych, aktywny udział w pracach koła matematycznego; 

8. obserwacja ucznia: 

a) przygotowanie do lekcji; 

b) aktywność na lekcji; 

c) praca w grupie; 
 

Liczba i częstotliwość pomiarów jest uzależniona od realizowanego programu nauczania oraz liczby 

godzin w dane klasie. 

* w zależności od potrzeb zaplanowana ilość  może ulec zmianie. 
 

Sposób pomiaru - narzędzie Ile razy w semestrze * Wpływ na ocenę 

semestralną 

prace klasowe, testy  – po zakończeniu 

działu 

około 4 w semestrze waga - 5 

sprawdziany, kartkówki    8 – 15 waga – 4; waga - 3 

dłuższa odpowiedź ustna  1 -  2  waga - 3 

pisemne prace domowe 2 – 3 waga – 1 lub 2 

prace dodatkowe (tygodniowe)  1 – 3 waga - 2 

prace długoterminowe (semestralne)  1  waga - 5 

aktywności na lekcji, inne prace 

dodatkowe; 

Systematycznie; 

3 PLUSY – bdb 

3 MINUSY – ndst 

waga - 2 

Lub 

Systematyczne zdobywanie 

żetonów o nominałach 50, 100, 200 

euro; 500 euro – bdb; 1000euro – 

cel; 

Lub 

oceniana w skali 1 – 6 

Udział w konkursach. W zależności od harmonogramu, 

chęci i zainteresowań ucznia) 

W zależności od sukcesu i 

rangi konkursu 
 

Pani Beata Gołębiewska: Ocena pracy domowej: 
Za pracę domową można uzyskać + (plusy) bądź - (minusy) 

Plus otrzymuje uczeń, który wykonał poprawnie zadana prace domową. 

Minus za brak pracy domowej. 

Pracę domową wykonaną z błędami należy poprawić w ciągu tygodnia. W tym czasie w dzienniku jest zapis brak 

zadania. Jeżeli nie ma poprawy to brak zadania zamieniane jest na minus. Minus można poprawić w ciągu 

tygodnia od wpisu do dziennika. 

Sześć (+) jest zamieniane na ocenę 6 -  za systematyczna pracę w domu. Każdy minus "zabiera" plusa. 
 
 

Dla klasy na każdym poziomie określony został katalog wymagań na poszczególne stopnie szkolne. 

Katalogi wymagań dla klasy IV, V, VI, VII i VIII zamieszczone są załączniku.  



Przeliczenie ilości punktów, zdobytych z pracy klasowej lub sprawdzianu, na procenty  

i przyporządkowanie im oceny cząstkowej. 
 

96% - 100% punktów – celujący 

85% - 95 %  punktów – bardzo dobry 

70% - 84%   punktów – dobry 

50% - 69%   punktów – dostateczny 

31% - 49%   punktów – dopuszczający 

0% - 30%     punktów – niedostateczny 
 

Przy ocenach bieżących dopuszcza się stosowanie plusów i minusów. 
 

3. Obszary aktywności ucznia podlegające ocenianiu: 
 

1. Rozumienie pojęć matematycznych i znajomość ich definicji. 

2. Znajomość i stosowanie poznanych twierdzeń. 

3. Prowadzenie rozumowania. 

4. Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem poznanych metod. 

5. Posługiwanie się symboliką i językiem matematycznym adekwatnie do danego etapu 

kształcenia. 

6. Analizowanie tekstów w stylu matematycznym. 

7. Stosowanie wiedzy przedmiotowej w rozwiązywaniu problemów poza matematycznych. 

8. Prezentowanie wyników swojej pracy w różnych formach. 

9. Aktywność na lekcjach, praca w grupach i własny wkład pracy ucznia. 
 

4. Klasyfikacja oraz kryteria oceny semestralnej i rocznej  
 

Wszystkie formy aktywności ucznia oraz śródroczne i roczne oceny z matematyki ustalane są wg. 

sześciostopniowej skali stopniowej. 

 stopień celujący (cel) – 6 

 stopień bardzo dobry (bdb) – 5 

 stopień dobry (db) – 4 

 stopień dostateczny (dst) – 3 

 stopień dopuszczający (dop) – 2 

 stopień niedostateczny (ndst) – 1 
 

 Uczeń, który opuścił więcej niż 50% zajęć lekcyjnych nie może być klasyfikowany  

z przedmiotu. 

 Na miesiąc przed ustalonym terminem  wystawiania ocen śródrocznych i rocznych, nauczyciel 

zobowiązany jest, za pośrednictwem wychowawcy, pisemnie poinformować rodziców 

(prawnych opiekunów) ucznia o zagrożeniu oceną niedostateczną z matematyki oraz wpisać 

przewidywanej oceny niedostatecznej do dziennika. 

 Na 7 dni przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, 

nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne zobowiązany jest do poinformowania w formie ustnej 

ucznia, a za jego pośrednictwem rodziców (opiekunów prawnych) o przewidywanej dla ucznia 

ocenie klasyfikacyjnej oraz wpisuje oceny w dzienniku.  

 Nie ma możliwości poprawienia ocen tydzień przed klasyfikacją.  

 Ocena śródroczna oraz roczna jest ustalona ze wszystkich ocen cząstkowych z 

uwzględnieniem preferencji ocen z prac klasowych, kartkówek i odpowiedzi ustnych.  

 Roczną ocenę klasyfikacyjną ustala się po uwzględnieniu oceny śródrocznej i ocen bieżących. 

 Przy wystawianiu rocznej oceny klasyfikacyjnej nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne 

ucznia, jego zaangażowanie, zauważone postępy 



Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania, poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen 

klasyfikacyjnych.  

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:  uzyskuje oceny bardzo dobre i celujące,  samodzielnie i 

twórczo rozwija zainteresowania matematyką,  biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i 

umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych  osiąga znaczne sukcesy w 

konkursach matematycznych.  

Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:  opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności 

przewidziany w programie nauczania matematyki w danej klasie  sprawnie posługuje się zdobytymi 

wiadomościami i umiejętnościami matematycznymi  rozwiązuje samodzielnie zadania teoretyczne i 

praktyczne,  potrafi uzasadnić wykonywane operacje, posługuje się poprawnym językiem 

matematycznym.  

Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:  w znacznym stopniu posiadł wiedzę i umiejętności 

przewidziane w programie nauczania matematyki w danej klasie  poprawnie stosuje zdobyte 

wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania zadań teoretycznych i praktycznych  

rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne, sporadycznie popełniając błędy.   

Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:  nie w pełni opanował wiadomości i umiejętności 

przewidziane w programie nauczania matematyki w danej klasie  nie zawsze poprawnie stosuje zdobyte 

wiadomości i umiejętności  jest w stanie rozwiązywać typowe zadania teoretyczne praktyczne o 

średnim stopniu trudności Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:  zna podstawowe definicje, 

własności i algorytmy działań z zakresu programu nauczania matematyki w danej klasie  potrafi z 

pomocą nauczyciela zastosować wiedzę i umiejętności do rozwiązywania prostych zadań  

Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: nie opanował widomości i umiejętności 

przewidzianych w podstawie programowej nauczania matematyki w danej klasie  Stwierdzone braki w 

wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwią uczniowi postęp w zdobyciu podstawowej wiedzy z 

matematyki w następnej klasie. 
 

5. Sposób dokumentowania osiągnięć i postępów ucznia. 
a) zapis w dzienniku lekcyjnym; 

b) zapis w arkuszach; 

c) prace klasowe i sprawdziany ucznia; 

d) zapis w zeszycie przedmiotowym i zeszycie ćwiczeń; 
  

6. Metody i sposoby powiadamiania rodziców o osiągnięciach ucznia. 
 

a) zapis ocen w dzienniku elektronicznym z podaniem kategorii i zakresu; 

b) prezentacja prac uczniowskich; 

c) zapis ocen w dzienniczku ucznia; 

d) notatka w zeszycie; 

e) rozmowy indywidualne z rodzicami – informacja o trudnościach i postępach w nauce 

oraz wskazówki do dalszej pracy z uczniem; 

f) wyniki konkursów klasowych, szkolnych i pozaszkolnych; 
 

7. Zasady oceniania uczniów z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi 

oraz możliwościami psychofizycznymi. 
 

 dostosowanie wymagań do orzeczenia i opinii z poradni; 
 

Michał Werbowy   
 

Tomasz Sołowiej   
  

Beata Gołębiewska   


