
 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI 

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 24 w Radomiu 

 

Wymagania edukacyjne wynikają:  

− z podstawy programowej przedmiotu matematyka, 

− realizowanego programu nauczania „Matematyka z plusem” zbieżnego 

z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie 

podstawy programowej 

 

Działania ucznia prowadzące do realizacji celów i spełnienia wymagań edukacyjnych:  

− systematyczne uczęszczanie na lekcje matematyki; uważny i aktywny udział w lekcji  

− prowadzenie zeszytu i zeszytu ćwiczeń  

− systematyczne odrabianie prac domowych  

− wykorzystanie podręcznika do utrwalania nowych pojęć, wiadomości i umiejętności  

− wykorzystywanie innych źródeł wiedzy, np. encyklopedii matematyczno – 

przyrodniczych, Internetu itp.  

− rozwiązywanie zadań z treścią:  głośne czytanie ze zrozumieniem,  powtarzanie treści 

zadań własnymi słowami,  formułowanie pytań i odpowiedzi,  rozwiązywanie zadań 

z treścią różnymi metodami (rysunki, grafy, równania)  

− stosowanie matematyki w praktyce życia codziennego  

−  praca w grupach przynosząca wymierne efekty (dyskusja i poszukiwanie najlepszej 

drogi do rozwiązania problemu, wybór trafnej metody, prezentowanie własnego punktu 

widzenia, dostrzeganie racji kolegów i branie ich pod uwagę)  

− przyjmowanie odpowiedzialności za planowanie, organizowanie i ocenianie własnej 

pracy i wiedzy (uczenie się przez działanie) 

− rozwiązywanie łamigłówek, rebusów, budowanie modeli figur przestrzennych  

− uczestniczenie w zajęciach pozalekcyjnych, konkursach. 

Sposoby sprawdzania postępów uczniów są następujące: 

− prace klasowe, 

− sprawdziany, 

− kartkówki, 

− odpowiedzi ustne,  

− prace domowe,  

− aktywność na lekcji,  

− praca w grupach i samodzielna  

− wytwory pracy własnej ucznia  

− pokaz, prezentacje indywidualne i grupowe  

− sukcesy w konkursach 

− diagnozy. 



Praca klasowa obejmuje dużą partię materiału (cały dział). Uczniowie są informowani  

o terminie jej przeprowadzenia z tygodniowym wyprzedzeniem. W ciągu tygodnia mogą 

odbyć się najwyżej dwie prace klasowe (w kl. VII - VIII trzy prace klasowe), przy czym nie 

więcej niż jedna dziennie. Prace klasowe oceniane są przez nauczyciela w ciągu dwóch 

tygodni.  

Sprawdzian obejmuje wiadomości i umiejętności uczniów z jednego zakresu tematycznego i 

trwa od 30 do 45 minut. Termin sprawdzianu jest podawany przynajmniej dwa dni wcześniej. 

Sprawdzian nie może odbyć się tego samego dnia co praca klasowa.  

W ciągu tygodnia może odbyć się najwyżej jeden sprawdzian (w kl. VII - VIII dwa 

sprawdziany).  

Kartkówka jest to forma bieżącej kontroli wiadomości uczniów, obejmująca zakres treści 

ostatnich trzech tematów lekcyjnych. Kartkówka może być stosowana  

w dowolny sposób, bez uprzedzania o niej uczniów. Czas trwania kartkówki wynosi do 15 

minut.  

Uczniowie mają jednorazową możliwość poprawy oceny z pracy klasowej i sprawdzianu 

w pełnej skali ocen. Termin poprawy ustala nauczyciel. Oceny z kartkówek nie podlegają 

poprawie. 

 

Prace klasowe i sprawdziany są obowiązkowe - uczeń nieobecny w danym dniu ma 

obowiązek napisać pracę w terminie ustalonym przez nauczyciela. 

 

Po otrzymaniu sprawdzonej pracy pisemnej uczeń zabiera ją do domu celem pokazania 

rodzicom. Jest też zobowiązany oddać pracę nauczycielowi na następnej lekcji. 

 

Prace pisemne przechowuje nauczyciel i są do wglądu dla uczniów i ich rodziców do 

zakończenia zajęć w danym roku szkolnym. 

 

Brak zeszytu przedmiotowego lub zeszytu ćwiczeń, w którym należało wykonać zadania 

domowe są równoznaczne z brakiem zadania domowego. 

        

Prace domowe mogą być sprawdzane w następujący sposób: 

− wybiórczo na ocenę podczas lekcji (rozwiązane na tablicy z wyjaśnieniem lub napisane 

na kartce),  

− poprzez głośne odczytanie przez ucznia, 

− wspólnie z całą klasą 

− sprawdzone i ocenione przez nauczyciela. 

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

• posiadł wiedzę i umiejętności obejmujące pełny zakres programu nauczania 

matematyki w danej klasie; 

• samodzielnie rozwija swoje uzdolnienia matematyczne; 

• biegle posługuje się zdobytymi umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych i praktycznych; 

• potrafi stosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych, 

nietypowych sytuacjach; 

• uczestniczy z dobrym wynikiem w konkursach matematycznych 



Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

• opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania 

matematyki w danej klasie; 

• sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami; 

• samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem 

nauczania; 

•  jest aktywny na lekcji, systematycznie odrabia prace domowe 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

• opanował zdecydowaną większość wiadomości i umiejętności określonych 

programem nauczania w danej klasie; 

• poprawnie stosuje zdobyte wiadomości, 

• samodzielnie wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne, 

• potrafi zdobytą wiedzę stosować w sytuacjach typowych, według wzorów 

(przykładów) znanych z podręczników lub lekcji, systematycznie odrabia zadania 

domowe, jest aktywny na lekcji. 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń który: 

• opanował umiejętności i wiadomości z poziomu podstawowego, 

• samodzielnie rozwiązuje zadania typowe teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu 

trudności, 

• z  pomocą nauczyciela dokonuje porównań, analizuje dane, formułuje wnioski. 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

• ma braki w opanowaniu programu, ale te braki nie przekraczają możliwości uzyskania 

przez ucznia podstawowej wiedzy z matematyki w ciągu dalszej nauki; 

• rozwiązuje zadania  teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności z pomocą 

nauczyciela. 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

• nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania 

matematyki w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach nie pozwalają 

na dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, 

• nie umie stosować wiedzy w prostych, typowych sytuacjach. Nie potrafi rozwiązywać 

zadań nawet o minimalnym stopniu trudności. 

• uczeń nie wykazuje zainteresowania na lekcji, nie odrabia prac domowych, nie jest  

w stanie nawet z pomocą nauczyciela rozwiązać zadań wymagających elementarnych 

wiadomości z matematyki na poziomie danej klasy. 

Laureaci matematycznych konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują  

z matematyki celującą ocenę klasyfikacyjną. 

 

Zasady oceniania ucznia na lekcji matematyki 

1. Oceny cząstkowe (bieżące) powinny być wpisywane cyframi w skali: 1 – 6. Dopuszcza 

się stosowanie znaków „+” i „-” zarówno przy ocenach, jak i samodzielnie. 

 

2. Nauczyciel oceniając pracę klasową lub sprawdzian stosuje poniższe zasady:  

% z maksymalnej 

liczby punktów 
Ocena Skrót 

           97% - 100% celujący 6  (cel) 

 90% - 96% bardzo dobry  5  (bdb) 

75% - 89% dobry 4  (db) 

50% - 74% dostateczny 3  (dst) 

30% - 49% dopuszczający 2  (dop) 

0 % - 29 % niedostateczny 1  (ndst) 

 



3. Uczniowi przysługuje prawo dwukrotnego zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji  

w okresie bez podania przyczyny. Uczeń zgłasza fakt nieprzygotowania do zajęć na 

początku lekcji. Przez nieprzygotowanie do lekcji rozumiemy: brak pracy domowej, 

niegotowość do odpowiedzi. Zgłoszenia nieprzygotowania nie zwalnia  

z zapowiedzianych prac pisemnych. Za każde kolejne nieprzygotowanie wystawiana jest 

ocena niedostateczna. 

4. Przedmiotowe zasady oceniania w nauczaniu zdalnym/na odległość wprowadza się w celu 

umożliwienia realizacji podstawy programowej oraz monitorowania postępów edukacyjnych 

uczniów w okresie, w którym tradycyjna forma realizacji zajęć jest niemożliwa do 

kontynuowania. 

5. Jeśli uczeń nie ma dostępu do form zdalnego nauczania, jego rodzic/prawny opiekun 

informuje o tym wychowawcę, który wraz z dyrektorem i nauczycielem ustala sposób 

przekazania uczniowie potrzebnych materiałów. 

6. Ocenianiu podlegają samodzielnie wykonane prace przez uczniów: 

• zadania domowe, karty pracy - przesyłane w formie i terminie ustalonym przez 

nauczyciela 

• prace pisemne w formie testów, zadań realizowanych w wyznaczonej przez nauczyciela 

platformie; 

• odpowiedz podczas lekcji on-line 

• aktywność na lekcji on-line 

• terminowość odsyłania prac 

• postawa ucznia wobec przedmiotu. 

7. Zdalna realizacja treści z podstawy programowej odbywać się będzie z wykorzystaniem 

narzędzi wskazanych przez nauczyciela. 

8. Nieprzesłanie do nauczyciela zleconego zadania, we wskazanym terminie i formie skutkuje 

wpisaniem w e-dzienniku bz - brak zadania. 

9. Uczeń ma 7 dni na dosłanie zaległej pracy, niedotrzymanie terminu skutkuje wpisaniem 

oceny niedostatecznej za to zadanie. 

 


