
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z MATEMATYKI 

w Szkole Podstawowej w Krynicznie im. Św. Jadwigi Śląskiej rok szkolny 2022/2023 

 

1. Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: 

1.1 Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie 

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

1.2 Statut Szkoły. 

1.3 Podstawa programowa dla szkoły podstawowej. Nauczanie matematyki w naszej szkole 

podstawowej w klasach IV- VIII odbywa się według programu wydawnictwa GWO 

"Matematyka z plusem". 
 

2.Ocenianiu podlegać będą:  
prace pisemne: sprawdziany i kartkówki, odpowiedzi ustne, aktywność na lekcji, praca na 

lekcji, zadania domowe, zadania dodatkowe, karty pracy, zeszyty przedmiotowe, zeszyty 

ćwiczeń, udział w konkursach, projekty przedmiotowe. 
 

3. Formy aktywności i ich waga:  
Waga oceny 5 sprawdziany, osiągnięcia w konkursach,  
Waga oceny 3 kartkówki, odpowiedź, projekt 
Waga oceny 2 praca na lekcji, aktywność, prace domowe, zadania dodatkowe, 

Matlandia 
Waga oceny 1 zeszyt przedmiotowy, przygotowanie do lekcji (zeszyt, podręcznik, 

wymagane przybory itp.), 
 

W przypadku oceniania innej formy aktywności lub potrzeby wyróżnienia któregoś z działań, 

nauczyciel ustala z klasą sposób oceny oraz jej wagę. 
 

4. Kryteria ocen  
4.1 Prace pisemne (sprawdziany i kartkówki, karty  pracy) są oceniane na podstawie 

zdobytych punktów przeliczonych na procenty: 
100% - 96% stopień celujący 
95% -94% stopień bardzo dobry plus 
93% -91% stopień bardzo dobry 
90% -89% stopień bardzo dobry minus 
88% -86% stopień dobry plus 
85% -79% stopień dobry 
78% -74% stopień dobry minus 
73% -69% stopień dostateczny plus 
68% -55% stopień dostateczny 
54% -50% stopień dostateczny minus 
49%-45% stopień dopuszczający plus 
44%-38% stopień dopuszczający 
37%-30% stopień dopuszczający minus 
29% - 0% stopień niedostateczny  

4.2 Aktywność na lekcji, bieżące prace domowe, zapisy lekcyjne w zeszycie przedmiotowym,  

oceniane będą plusami i minusami: 5 plusów- stopień bardzo dobry, 4 plusy- stopień 

dobry, 3 plusy- stopień dostateczny (na życzenie ucznia), 3 minusy- stopień 

niedostateczny. 
4.3 Udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych z uwzględnieniem stopni celujący, 

bardzo dobry, dobry (wpis na życzenie ucznia) 
4.4 Odpowiedzi ustne oceniane plusami i minusami (patrz punkt 4.2) oraz stopniami w skali 

1- 6. 
 



5. Organizacja i zasady pracy 
 

Sprawdziany i kartkówki  

a) Sprawdziany są obowiązkowe. 
b) Sprawdziany obejmują materiał z całego działu. 
c) Sprawdziany zapowiadane są z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem (wpis do 

dziennika). 
d) Uczeń ma prawo do poprawy oceny ze sprawdzianu pisemnego niższej niż dobra (z 

wyłączeniem punktu f ) w umówionym z nauczycielem drugim terminie (w ciągu dwóch 

tygodni od oddania sprawdzianów).  
e) Uczeń, który nie pisał sprawdzianu i nie napisze go w terminie poprawy, otrzymuje ocenę 

niedostateczną. Jeżeli nieobecność ucznia jest jednodniowa (dzień pracy pisemnej) uczeń 

napisze ją na najbliższej lekcji z matematyki. 
f) W przypadku stwierdzenia niesamodzielności pracy podczas sprawdzianu pisemnego uczeń 

otrzymuje ocenę niedostateczną, której nie może poprawić;  
g) Sprawdzone prace pisemne nauczyciel omawia na lekcji. Ocena jest wpisywana do zeszytu 

przedmiotowego, a rodzic podpisuje się pod oceną. 
h) Wszystkie prace pisemne są przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego, 

udostępnione do wglądu rodzicom u n-la podczas spotkań z rodzicami. 
i) Na koniec każdego semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów 

zaliczeniowych. 
j) Kartkówki nie muszą być zapowiadane. Kartkówki obejmują materiał z co najwyżej trzech 

ostatnich tematów. 
k) Uczeń ma prawo do poprawy tylko oceny niedostatecznej z kartkówki; 
l) Nieusprawiedliwiona nieobecność na kartkówce jest podstawą do odpytania ucznia z 

materiału obowiązującego na w/w kartkówce bądź napisania jej na kolejnej lekcji. 
Inne   

a) Uczeń jest zobowiązany do prowadzenia zeszytu, w którym rozwiązuje zadania na 

lekcjach oraz odrabia pracę domową. W przypadku nieprowadzenia notatek na 

lekcji uczeń otrzymuje minusa. 
b) Uczeń ma prawo w ciągu semestru do trzykrotnego zgłoszenia nieprzygotowania 

się do lekcji. Przez nieprzygotowanie się do lekcji rozumiemy: brak zeszytu, brak 

zeszytu ćwiczeń, brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy 

potrzebnych do lekcji. 
c) Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej uczeń otrzymuje ocenę 

niedostateczną. 
d)  Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć:  
      - wskutek wypadków losowych (konieczne pisemne usprawiedliwienie rodziców),  

                  - z powodu choroby trwającej dłużej niż 5 dni roboczych, 
      - przez 5 kolejnych dni po powrocie z sanatorium lub uzdrowiska. 
e)  W przypadku dłuższej  nieobecności w szkole uczeń ma obowiązek nadrobić 

materiał w ciągu  tygodnia od powrotu . 
f) Oceny semestralne wystawiane są na podstawie średniej ważonej z ocen 

cząstkowych wg następującego schematu: 
stopień celujący  5.51 – 6.00 
stopień bardzo dobry   4.75 – 5.50 
stopień dobry               3.75-4.74 
stopień dostateczny         2.75 – 3.74 
stopień dopuszczający 1.75 – 2.74 
stopień niedostateczny  1.74 i poniżej 

g) Ocena końcoworoczna może być wyższa lub niższa od oceny semestralnej o 

jeden stopień. 



h) Ocenę niedostateczną otrzymaną na koniec semestru należy poprawić do 31 

marca. 
i) Średnia ważona wspiera nauczyciela w podjęciu decyzji przy wystawieniu oceny 

śródrocznej i końcowej. 
j) Wobec uczniów, którzy posiadają opinię lub orzeczenie z PPP stosuje się 

indywidualne kryteria oceny zgodnie z zaleceniami z poradni.  
k) Wartość każdej ocenie przypisuje dziennik elektroniczny automatycznie. 
l) W stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się 

lub deficyty rozwojowe stosuje się zalecenia zawarte w orzeczeniu lub opinii. 
Uczniowie Ci mają prawo do: 

- wydłużonego czasu pracy, 
- obniżonego progu punktacji w pracach pisemnych 
 100%- 91% - stopień celujący 
      90% - 85% - stopień bardzo dobry plus 

                        84%- 80% - stopień bardzo dobry 
     79%- 71% - stopień dobry plus 
 70% -60% - stopień dobry 

      59% - 56% - stopień dobry minus 
      55% - 50% - stopień dostateczny plus 

           49% 45% - stopień dostateczny 
            44% - 40% - stopień dostateczny minus 
            39% - 35 % -  stopień dopuszczający plus 
            34% - 25%-  stopień dopuszczający 
            24 % - 20 % -  stopień  dopuszczający minus 
            19% - 0 %  - stopień niedostateczny 

- indywidualnej pomocy n-la na zajęciach i w trakcie pisania pracy, 
- innych kryteriów oceny przy sprawdzaniu zadań tekstowych. 

 
 

                                      Patrycja Hładun 

Magdalena Grzelak 


