
Przedmiotowe zasady oceniania z matematyki 

w klasach IV-VIII w Szkole Podstawowej Helenów Drugi- Święciec 

obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021 

1. Zasady ogólne: 

 Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 

 Nie ocenia się uczniów do trzech dni po dłuższej uzasadnionej nieobecności w szkole oraz będących w 

trudnej sytuacji losowej. 

 Uczeń na lekcję przynosi podręcznik, ćwiczenie, zeszyt i przybory. 

 Uczeń ma obowiązek systematycznie przygotowywać się do zajęć, systematycznie prowadzić zeszyt i 

na bieżąco wypełniać zeszyt ćwiczeń. 

 Uczeń ma prawo do trzykrotnego zgłoszenia w ciągu semestru nie przygotowania się do zajęć. Musi 

to uczynić na samym początku lekcji. Po trzykrotnym wykorzystaniu nie przygotowania się do zajęć za 

każde następne uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, o ewentualnej możliwości poprawy decyduje 

nauczyciel. 

 W przypadku gdy uczeń nie potrafił rozwiązać zadania ale przed lekcją zgłosił ten fakt i pokazał 

pisemne próby rozwiązania wszystkich przykładów wtedy nie otrzymuje oceny niedostatecznej za brak 

pracy domowej. 

 Ocenianie ma charakter cyfrowy w skali 1-6. Oceny bieżące, śródroczne oraz roczne z matematyki w 

kl. IV-VIII ustala się w stopniach wg skali: 

 

Procent Ocena 

100%-98% celująca 

97%-91% bardzo dobra 

90%-75% dobra 

74%-51% dostateczna 

50%-30% dopuszczająca 

29%-0% niedostateczna 

 

 Dopuszcza się stosowanie plusów i minusów przy ocenach bieżących. 

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

 Uczeń z dysfunkcjami jest oceniany z uwzględnieniem zaleceń PPP. 

 Ocena śródroczna oraz roczna jest ustalana ze wszystkich ocen cząstkowych z uwzględnieniem 

preferencji ucznia. 

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

wystawianiu oceny rocznej nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia, jego 

zaangażowanie i postępy.  

 

2. Formy oceniania wiadomości i umiejętności uczniów: 

 Sprawdziany 

 Kartkówki 

 Odpowiedzi ustne 

 Aktywność na lekcji( odnotowywana jest za pomocą plusów (+), za pięć plusów uczeń otrzymuje 

ocenę bardzo dobrą) 

 Prace domowe 

 Zeszyt ćwiczeń 

 Zeszyt przedmiotowy 

 Karty pracy (prace samodzielne i grupowe) 

 Inne aktywności (udział w konkursach, przygotowanie do lekcji) 

 

3. Zasady organizacji pracy na lekcji matematyki: 

 Sprawdziany: o terminie nauczyciel powiadamia uczniów z tygodniowym wyprzedzeniem, informacja 

o sprawdzianie widnieje w dzienniku. Nauczyciel dokładnie określa zakres materiału i kryteria 

oceniania. Sprawdziany są przeprowadzane po zakończeniu każdego działu. Czas trwania sprawdzianu 

godzina lekcyjna. 

 Kartkówki: obejmują treści z 3 ostatnich lekcji, nie muszą być zapowiadane. Czas trwania do 20minut. 



 Prace domowe: na bieżąco zadawane, sprawdzane i oceniane. Nauczyciel nie zadaje pracy domowej na 

weekend. 

 Zeszyt ćwiczeń i zeszyt ucznia: sprawdzanie notatek z lekcji i prac domowych, notoryczne 

wykonywanie rysunków bez użycia przyrządów geometrycznych , braki czy błędy w notatkach  

nieuzupełnione w  ciągu tygodnia będą równoznaczne z otrzymaniem przez ucznia oceny 

niedostatecznej.  

 

4. Sposoby i warunki poprawiania prac pisemnych: 

 Uczeń ma możliwość poprawienia oceny niedostatecznej z pracy klasowej w ciągu 2 tygodni po 

oddaniu pracy do wglądu. Termin uzgadnia z nauczycielem. 

 Przy poprawieniu sprawdzianu kryteria ocen nie zmieniają się, a ocena wpisywana jest do 

dziennika. 

 Uczeń który nie napisał pracy klasowej w terminie z powodu nieobecności, zobowiązany jest do 

napisania pracy w terminie do 2 tygodni od powrotu do szkoły. Termin uzgadnia z nauczycielem. 

 Nauczyciel ma prawo przerwać pracę pisemną uczniowi lub całej klasie, jeśli stwierdzi na 

podstawie zachowania ucznia niesamodzielność jego pracy. Stwierdzenie faktu odpisywania 

podczas pracy pisemnej jest podstawą postawienia uczniowi oceny niedostatecznej bez możliwości 

poprawy. 

 Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń otrzymuje do wglądu podczas zajęć. W 

przypadku gdy uczeń wyrazi chęć zabrania sprawdzianu do domu, praca zostaje przekazana 

uczniowi, a za jego pośrednictwem rodzicom, którzy chcą zapoznać się z wynikiem sprawdzianu. 

Uczniowie są  zobowiązani  do  zwrócenia  podpisanego  przez  rodzica  (opiekuna  prawnego) 

sprawdzianu  na  najbliższych  zajęciach.  Sprawdzone  przez  nauczyciela  sprawdziany  są 

dokumentem  szkolnym,  w  związku  z  tym  zabrania  się  ich  kopiowania,  rozpowszechniania i 

udostępniania innym osobom. Jeżeli uczeń nie zwróci sprawdzianu w wyznaczonym terminie,  nie 

zostaną mu udostępnione do domu kolejne sprawdziany do końca roku szkolnego. 

 Termin oddawania sprawdzonych i ocenionych prac to 14dni (może ulec wydłużeniu w przypadku 

świąt lub choroby) 

 


