
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI SZKOŁA
PODSTAWOWA NR 6 W JAROSŁAWIU

I. CELE PRZEDMIOTOWEGO OCENIANIA

1. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciel informuje uczniów wymaganiach 
edukacyjnych, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz 
warunkach uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z matematyki.

2. Uczeń jest na bieżąco informowany o otrzymywanych ocenach.

3. Każda ocena jest jawna.

4. Rodzice są informowani o osiągnięciach swoich dzieci podczas zebrań ogólnych lub 
w rozmowie indywidualnej.

5. Zarówno uczeń jak i rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do obejrzenia prac 
pisemnych, ale nie są one udostępniane do domu, tylko przechowywane przez 
nauczyciela w szkole i udostępniane do wglądu.

II. OGÓLNE ZASADY OCENIANIA

1. Uczeń jest oceniany według tradycyjnej skali ocen od 1 do 6, zgodnie z ogólnymi 
kryteriami ocen z matematyki oraz poziomami wymagań określonymi w planie 
realizacji materiału nauczania matematyki w poszczególnych klasach. Dopuszcza się 
stosowanie plusa lub minusa przy ocenach cząstkowych.

2. Ocenę semestralną i końcoworoczną uczeń otrzymuje za systematyczną pracę w ciągu 
całego semestru (roku). Na koniec semestru nauczyciel nie przeprowadza żadnych 
dodatkowych prac klasowych ani sprawdzianów. Wyłącza się sytuacje wyjątkowe, np.
długotrwała choroba.

3. Ocenami decydującymi o ocenie śródrocznej (rocznej) są oceny uzyskane z prac 
klasowych. Oceny uzyskane z krótkich sprawdzianów (kartkówek), prac domowych, 
ustnych odpowiedzi itp. mogą podwyższać lub obniżać ocenę semestralną.

4. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-
pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne 
w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub 
deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym 
wynikających z programu nauczania.

5. Uczeń, który uzyskał ocenę niedostateczną za pierwszy semestr zobowiązany jest do 
uzupełnienia poziomu wiedzy i umiejętności w terminie i na zasadach uzgodnionych z
nauczycielem przedmiotu. W przypadku nie uzupełnienia zaległości, uczeń otrzymuje 
oceną niedostateczną w klasyfikacji rocznej. 

6. Uczeń może podjąć próbę poprawy oceny semestralnej w ciągu 1 tygodnia od 
przekazania przez nauczyciela informacji o proponowanej ocenie semestralnej w 
formie pracy pisemnej.



III. SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ DYDAKTYCZNYCH UCZNIÓW

Prace klasowe (sprawdziany)

1. Prace klasowe lub sprawdziany są przeprowadzane po zakończeniu każdego działu.

2. Prace klasowe trwają 45 minut  i obejmują co najmniej 1 dział programowy.

3. Praca klasowa jest zapowiadana tydzień wcześniej, podawany jest wówczas zakres 
sprawdzanego materiału.

4. Nauczyciel sprawdza prace klasowe w czasie nie przekraczającym dwóch tygodni.

5. W przypadku otrzymania z pracy klasowej oceny niedostatecznej lub dopuszczającej 
uczeń ma prawo do poprawy, która jest dobrowolna i odbywa się po lekcjach w ciągu 
tygodnia od rozdania prac. Poprawa może nastąpić tylko raz. Do dziennika wpisane 
będą wówczas dwie oceny, lecz pod uwagę brana jest ocena poprawiona.

6. W przypadku nieobecności na pracy klasowej wynikającej z krótkotrwałych 
(trwających do 1 tygodnia) przyczyn losowych, uczeń ma obowiązek napisać ją w 
ciągu tygodnia od dnia powrotu do szkoły. Wyjątek stanowi długotrwała nieobecność 
– wtedy o konieczności poprawy i terminie decyduje nauczyciel przedmiotu i 
powiadamia o tym ucznia.

7. Ocenę za pracę pisemną nauczyciel wystawia na podstawie liczby zdobytych 
punktów. Nauczyciel korzysta z następującej skali przeliczania punktów na oceny:

0% do 29% - ocena niedostateczna

30% do 49% - ocena dopuszczająca

50% do 70% - ocena dostateczna

71% do 89% - ocena dobra

90% do 100% - ocena bardzo dobra

Kartkówki

1. Kartkówki trwają od 5 do 20 minut i dotyczą trzech ostatnich tematów.

2. Kartkówki nie muszą być zapowiadane i nie podlegają poprawie.

Zadania domowe

1. Praca domowa jest obowiązkowa.

2. W każdym przypadku braku pracy domowej uczeń ma obowiązek odrobienia jej 
na najbliższą godzinę lekcyjną.

3. Uczeń ma prawo 3 razy w semestrze do braku zadania domowego, jednak przed 
lekcją ma obowiązek zgłoszenia tego faktu nauczycielowi. Nauczyciel odnotowuje
brak zadania w rubryce „Praca domowa” jako „bz”. Jeżeli uczeń po raz czwarty 
nie odrobi zadania domowego otrzyma ocenę niedostateczną. 

4. W przypadku braku części zadania domowego postępowanie jest takie samo jak w 
przypadku braku całego zadania domowego.



Inne formy aktywności:

Udział w konkursach – za bardzo dobre wyniki w konkursach matematycznych uczeń 
otrzymuje ocenę cząstkową celującą, za udział w konkursie bez większych osiągnięć 2 plusy. 

Praca na lekcji – zgłaszanie się na lekcji, prawidłowe rozwiązanie zadań i udzielanie prawi-
dłowych odpowiedzi oceniane jest plusem. Jeżeli uczeń nie potrafi udzielić poprawnej odpo-
wiedzi na pytanie nauczyciela w zakresie podstawowej wiedzy lub umiejętności otrzymuje 
minus.

Plusy i minusy przekładane są na oceny stopniowe wpisywane do dziennika według zasady:

4 plusy – bdb
3 plusy i 1 minus – db
2 plusy i 2 minusy – dst
1 plus i 3 minusy – dop
4 minusy – nast.

IV. SPOSOBY PRZYPISYWANIA WAG OCENOM CZĄSTKOWYM ORAZ 
WYSTAWIANIE OCENY ŚRÓDROCZNEJ I KOŃCOWO ROCZNEJ NA 
PODSTAWIE ŚREDNIEJ WAŻONEJ.

Oceny cząstkowe mają przypisane wagi, czyli liczby określające wkład pracy ucznia 
w uzyskanie tej oceny.

FORMA AKTYWNOŚCI
WAGA
OCENY

Sprawdziany, testy, osiągnięcia w konkursie (rejonowym, 
wojewódzkim, ogólnopolskim)

5

Odpowiedź ustna, kartkówka ( z trzech ostatnich lekcji), 
osiągnięcia w konkursie szkolnym, projekt edukacyjny z 
matematyki

3

Zadania domowe, kartkówka z ostatniej lekcji, zadania 
dodatkowe, kartkówka z ostatniej lekcji, zeszyt 
przedmiotowy, tabliczka mnożenia

1


