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Przedmiotowy system oceniania z matematyki 
obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 4 

im. H. Sienkiewicza w Hajnówce 
 

I. Cele ogólne edukacji matematycznej: 
1. Rozwijanie rozumienia przez uczniów podstawowych pojęć 

arytmetyki i geometrii. 
2. Rozwijanie pamięci, wyobraźni, myślenia abstrakcyjnego  

i logicznego rozumowania. 
3. Rozwijanie umiejętności czytania i tworzenia tekstów w stylu 

matematycznym. 
 

II. Przedmiotowy system oceniania z matematyki opracowano 
na podstawie wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 

 
III. Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności. 

Ocenie podlegają: 
1. odpowiedzi ustne, 
2. prace pisemne: prace klasowe (sprawdziany) i kartkówki, 
3. aktywność na lekcji, 
4. zespołowe projekty edukacyjne, 
5. prace domowe, 
6. prace samodzielne na lekcji, 
7. inne formy aktywności: udział w konkursach, wykonywanie 

pomocy dydaktycznych, prace dodatkowe. 
 

 
Formy 

aktywności 
Kryteria oceniania 

odpowiedzi 
ustne, 
aktywność 
na lekcji 

1. Oceniamy +, - lub oceną. 
2. Sposób przeliczania + i – na oceny: 
 „celujący” za ++++++ 
 „bardzo dobry” za +++++- 
 „dobry” za ++++-- 
 „dostateczny” za +++--- 
 „dopuszczający” za ++---- 
 „niedostateczny” za +----- lub ------ 

prace 
klasowe 

1. Prace klasowe są obowiązkowe. 
2. Prace klasowe są zapowiadane minimum tydzień 

przed planowanym terminem. 
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3. Wszystkie oceny z prac klasowych podsumowujących 
dany dział, partię materiału uzasadniane są pisemnie z 
informacją zwrotną zawierającą następujące 
elementy: 
a) wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów 
pracy ucznia, 
b) odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub 
dodatkowej pracy ze strony ucznia, aby uzupełnić 
braki w wiedzy oraz opanować wymagane 
umiejętności, 
c) przekazanie uczniowi wskazówek, w jaki sposób 
powinien poprawić pracę i jak dalej pracować.  

4. Nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzenia pracy 
klasowej w ciągu dwóch tygodni. 

5. Każdy sprawdzian uczeń musi zaliczyć w terminie 
uzgodnionym z nauczycielem. Zaliczenie polega na 
pisaniu sprawdzianu o tym samym stopniu trudności. 
W sytuacjach uzasadnionych nauczyciel może zwolnić 
ucznia z zaliczania zaległego sprawdzianu. 

6. Uczeń ma prawo do poprawienia każdego 
sprawdzianu w terminie 2 tygodni od daty uzyskania 
informacji o ocenie, na zasadach określonych w 
przedmiotowym systemie oceniania. 

7. Uczeń ma prawo raz poprawiać dany sprawdzian w 
uzgodnionym z nauczycielem terminie. Do dziennika 
wstawiana jest ocena wyższa od poprawianej. 

8. Uczeń otrzymuje sprawdzoną pracę klasową, która 
staje się jego własnością. 

kartkówki 1. Kartkówki trwają od 10 do 15 minut i nie wymagają 
zapowiedzi oraz uzgadniania terminu. 

2. Kartkówki obejmują materiał z cyklu tematycznego. 
3. Przy częstej nieobecności ucznia, powinien on napisać 

kartkówki wyznaczone przez nauczyciela. 
4. Sprawdzone kartkówki stają się własnością ucznia. 
5. Za zgodą nauczyciela, w wyjątkowych sytuacjach, 

uczeń ma prawo poprawić kartkówkę 
zespołowe 
projekty 
edukacyjne 

Oceniane są według ustalonych w szkole kryteriów. 
 

prace 
domowe 

1. Praca domowa może być zadana w zeszycie lub  
w ćwiczeniach. 

2. Pisemne prace domowe nie mogą być zadawane przed 
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dniami wolnymi od nauki np. na poniedziałek.. 
3. Uczeń zobowiązany jest po każdej lekcji przygotować 

się do odpowiedzi ustnej na podstawie podręcznika, 
notatek i innych wskazanych przez nauczyciela źródeł. 

prace 
samodzielne 
na lekcji 

Oceniane na bieżąco +, - lub oceną. 

inne Oceniane w skali stopniowej. 
 

IV. Organizacja procesu sprawdzania i oceniania. 
1. Każda ocena jest jawna dla ucznia i jego rodziców. 
2. Oceny za prace pisemne są wyrażone w stopniu oraz 

wystawiane zgodnie z następującymi kryteriami: 
 100% - 97% uzyskanych punktów – celujący, 
 96% - 90% uzyskanych punktów – bardzo dobry, 
 89% - 75% uzyskanych punktów – dobry, 
 74% - 51% uzyskanych punktów – dostateczny, 
 50% - 30% uzyskanych punktów – dopuszczający, 
 29% - 0% uzyskanych punktów – niedostateczny. 
Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów mających obniżone 
kryteria oceniania nauczyciel stosuje następujące zasady 
przeliczania punktów na ocenę: 
1) do 19% możliwych do uzyskania punktów – niedostateczny; 
2) 20% - 39% – dopuszczający; 
3) 40% - 54% – dostateczny; 
4) 55% - 70% – dobry; 
5) 71% - 89% – bardzo dobry; 
6) 90% - 100% – celujący. 
O wyżej wymienionych kryteriach nauczyciel informuje 
uczniów na początku roku szkolnego. 

3. W klasach IV – VII i II – III gim. po każdej pracy sprawdzającej 
umiejętności ucznia (kartkówka, odpowiedź ustna, praca 
domowa, projekt) uczeń otrzymuje ustną informację zwrotną, 
która wskazuje co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy 
oraz jak powinien się dalej uczyć. Po większej partii materiału, 
po podsumowującym sprawdzianie, uczeń otrzymuje wyżej 
opisaną informację w formie pisemnej. 

4. Przy ocenianiu są uwzględniane możliwości intelektualne 
ucznia posiadającego opinię lub orzeczenie wydane przez 
poradnię psychologiczno – pedagogiczną. 

5. Po dłuższej nieobecności ucznia w szkole (powyżej 1 tygodnia) 
uczeń ma prawo nie być oceniany przez tydzień. W ciągu tego 
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tygodnia ma jednak obowiązek uzupełnienia wiadomości, 
umiejętności, prac domowych z lekcji, na których był 
nieobecny. 

6. Uczniowi przysługuje dwa w ciągu semestru 
„nieprzygotowania” do zajęć bez podania przyczyny z 
wyłączeniem zajęć, na których odbywają się zapowiedziane 
kartkówki i sprawdziany. Uczeń zgłasza nieprzygotowanie lub 
brak pracy domowej na początku lekcji.  Przez nie 
przygotowanie się do lekcji rozumiemy: brak zeszytu, brak 
zeszytu ćwiczeń, brak pracy domowej, brak pomocy 
potrzebnych do lekcji.  

V. Kryteria wystawiania oceny śródrocznej oraz na koniec roku 
szkolnego. 
1. Ocena śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen 

cząstkowych. 
2. Wystawienie oceny śródrocznej i rocznej dokonuje się na 

podstawie ocen cząstkowych, przy czym największą wagę mają 
oceny z prac klasowych, w drugiej kolejności są odpowiedzi 
ustne i kartkówki. Pozostałe oceny są wspomagające.  

3. O przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej niedostatecznej 
rodzic/prawny opiekun uzyskuje informację w e-dzienniku na 
miesiąc przed zakończeniem roku szkolnego. Nauczyciel 
prowadzący dany przedmiot wpisuje niedostateczny jako ocenę 
przewidywaną, a wychowawca w terminie 3 dni roboczych od 
jej wystawienia na piśmie przekazuje informację 
rodzicowi/prawnemu opiekunowi ucznia.  

4. O przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych nauczyciele 
poszczególnych przedmiotów informują na tydzień przed 
klasyfikacją ucznia ustnie, zaś rodzica/ prawnego opiekuna za 
pośrednictwem e-dziennika wpisując ocenę przewidywaną na 
koniec I semestru i na koniec roku szkolnego. 

5. Uczeń, który otrzymał oceną niedostateczną na pierwsze 
półrocze ma obowiązek zaliczyć zakres materiału na zasadach  
i w terminie podanym przez nauczyciela. 


