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PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI 

OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA.  

1. Sprawność rachunkowa 

a) wykonywanie nieskomplikowanych obliczeń w pamięci lub w działaniach trudniejszych pisemnie oraz 

wykorzystanie tych umiejętności w sytuacjach praktycznych.  

b) weryfikowanie i interpretowanie otrzymanych wyników oraz ocena sensowności rozwiązania.  

2. Wykorzystanie i tworzenie informacji 

a) odczytywanie i interpretowanie danych przedstawionych w różnej formie oraz ich przetwarzanie. 

b) interpretowanie i tworzenie tekstów o charakterze matematycznym oraz graficzne przedstawianie danych. 

c) używanie języka matematycznego do opisu rozumowania i uzyskanych wyników. 

3. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji 

a) używanie prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych, interpretowanie pojęć matematycznych i 

operowanie obiektami matematycznymi. 

b) dobieranie modelu matematycznego do prostej sytuacji oraz budowanie go w różnych kontekstach, także 

w kontekście praktycznym. 

4. Rozumowanie i argumentacja 

a) przeprowadzanie prostego rozumowania, podawanie argumentów uzasadniających poprawność 

rozumowania rozróżnianie dowodu od przykładu. 

b) dostrzeganie regularności, podobieństw oraz analogii, formułowanie wniosków na ich podstawie. 

c) stosowanie strategii wynikającej z treści zadania, tworzenie strategii rozwiązania problemu, również w 

rozwiązaniach wieloetapowych oraz w takich, które wymagają umiejętności łączenia wiedzy z różnych 

działów matematyki. 

 

OCENIANIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI: 

1. Formy aktywności sprawdzania osiągnięć uczniów: 

- sprawdziany, 

- kartkówki, 

- odpowiedzi ustne, 

- karty pracy – sprawdź czy umiesz, 

- projekty, 

 

2. Określenie pojęć zgodne ze Statutem: 

a) wypowiedzi pisemne: 

- sprawdzian – z określonego materiału poprzedzony powtórzeniem, zapisana i zapowiedziana z 

tygodniowym wyprzedzeniem, 

- kartkówka – zapowiedziana lub niezapowiedziana praca pisemna obejmującą materiał z 1 – 3 ostatnich 

jednostek lekcyjnych, 

- karta pracy – sprawdź czy umiesz (w klasach 4-6 w zeszycie ćwiczeń, w klasach 7-8 zadania z szarych 

stron z podręcznika) – niezapowiedziana forma oceniana po każdym dziale, 

- prace domowe ucznia (praca wytwórcza np. zapis rozwiązania zadania) – zawsze podlegają sprawdzeniu, 

- projekty terminowe – zapowiedziane działania: uczeń ma tydzień na wykonanie zadania (plan, domino, 

puzzle, zakładka do książki i inne) – zawsze na ocenę, 

- zeszyt przedmiotowy – podlega sprawdzeniu, 

b) wypowiedzi ustne: 

- odpowiedzi z ostatnich 1-3 lekcji, 

- praca w formie projektu na lekcji. 

 

3. Przy ustalaniu oceny z prac pisemnych ustala się następującą zasadę:  

Celujący    98 – 100%   

Bardzo dobry                90 – 97 % 

Dobry                            75 –   89 % 

Dostateczny                  50 –   74 % 
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Dopuszczający              30 –   49 % 

Niedostateczny               0 -    29 % 

Ponadto jeżeli uczeń poprawnie rozwiąże zadanie dodatkowe (oznaczone symbolem *) to ma podniesioną 

ocenę o jeden stopień (na przykład: jeżeli uzyska 70% z pracy i ma kompletne prawidłowo rozwiązane 

zadanie dodatkowe to otrzymuje ocenę dobrą) 

 

4. Przy odpowiedziach ustnych oceniana jest: 

a) wiedza i umiejętności matematyczne, 

b) logiczne myślenie,  

c) tok myślowy, 

d) w klasach 7-8 język matematyczny. 

 

5. Zasady poprawiania ocen: 

a)  Sprawdziany, kartkówki i karty pracy są obowiązkowe dla każdego ucznia. Uczniowie nieobecni na tych 

formach sprawdzania wiedzy piszą je w możliwie najkrótszym terminie. Jeżeli uczeń nie przystąpi do 

pisania sprawdzianu w wyznaczonym drugim terminie, nauczyciel ma prawo do przeprowadzenia go na 

dowolnej lekcji, na której uczeń jest obecny. 

b) Każdy uczeń ma prawo do poprawy ocen cząstkowych ze wszystkich sprawdzianów – w ciągu 1 tygodnia 

od daty otrzymania oceny w terminie ustalonym z nauczycielem w dniu otrzymania oceny. 

c) Uczeń, który w terminie nie poprawi oceny, traci prawo do poprawy tej pracy. 

d) Ocenione prace pisemne oddawane są w terminie 14 dni od daty pisania sprawdzianu, natomiast 

kartkówki i karty pracy w ciągu 7 dni. 

e) Ocena z poprawy sprawdzianu jest kolejną oceną cząstkową w dzienniku. 

f) Ostatni sprawdzian przed wystawieniem oceny śródrocznej lub rocznej musi być przeprowadzony w 

takim terminie, aby uczeń miał możliwość poprawy oceny z tej pracy pisemnej (nie przewiduje się poprawy 

oceny cząstkowej tuż przed klasyfikacją). 

 

6. Ustalenia końcowe: 

a) każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości, 

b) oceny są jawne (dla ucznia na lekcji i jego rodzica poprzez e-dziennik), 

c) uczeń powinien być oceniany systematycznie, 

d) w przypadku stwierdzenia dysfunkcji ucznia - nauczyciel dostosowuje się do zaleceń poradni 

psychologiczno – pedagogicznej, 

e) uczeń ma prawo do dwukrotnego w ciągu semestru zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji z określonych 

obszarów aktywności, rozumiemy przez to: 

- dwukrotny brak zadania „bz”: brak rozwiązania zadania lub brak innego wytwórczego zadania (np. 

projektu terminowego)  

- dwukrotne nieprzygotowanie „np.” – brak: zeszytu, zeszytu ćwiczeń, przyborów matematycznych. 

Nieprzygotowanie nie dotyczy zapowiedzianych sprawdzianów, kartkówek i kart pracy, 

e) ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna wystawiana jest z uwzględnieniem wymagań edukacyjnych w 

danej klasie w trybie opisanym w Statucie i nie jest średnią ocen bieżących. 

 


