
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA  

Z MATEMATYKI   

Klasy V-VIII - szkoła podstawowa 

 

 

 

I. OBSZARY AKTYWNOŚCI  UCZNIÓW - co oceniamy 

Ocenianiu podlegają następujące formy aktywności uczniów: 

 sprawdziany – obejmujące zakres materiału z jednego działu 

 kartkówki – niezapowiedziane obejmujące co najwyżej trzy tematy, zapowiedziane z 

kilku ostatnich lekcji 

 kartkówki zapowiedziane sprawdzające biegłość liczenia w zakresie 100 

 odpowiedź ustna 

 aktywność na lekcji 

 przygotowanie do lekcji (w tym systematyczność prowadzenia zeszytu) 

 prace wykonane przez uczniów w domu 

 inne (praca w zespołach, zadania dodatkowe rozszerzające wiedzę, udział w 

konkursach  matematycznych). 

Prace pisemne (sprawdziany, kartkówki) są punktowane i w zależności od zdobytych 

punktów wystawiona jest ocena wg poniższej skali: 

 

% maksymalnej liczby możliwych 

do zdobycia punktów 
ocena 

0% – 34% niedostateczny 

35% – 49% dopuszczający 

50% – 74% dostateczny 

75% – 90% dobry 

91% - 100% bardzo dobry 

Ocena bardzo dobra + zadanie 

dodatkowe 
celujący 

Każdy sprawdzian jest zapowiadany z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Jeżeli 

uczeń z powodu dłuższej, co najmniej tygodniowej nieobecności nie może go napisać w 

terminie wyznaczonym dla całej klasy, to powinien to uczynić w ciągu dwóch tygodni od 

powrotu do szkoły w czasie wyznaczonym przez nauczyciela. Ocena niedostateczna ze 

sprawdzianu podlega poprawieniu (tylko jeden raz) w terminie i formie uzgodnionej przez 

nauczyciela. Uzyskana z poprawy ocena jest kolejną oceną cząstkową z przedmiotu. Jeżeli 

uczeń w wyznaczonym terminie nie napisze sprawdzianu otrzymuje wpis „0” w dzienniku.  



Oceny z kartkówek nie podlegają poprawie. Jeżeli uczeń w dniu pisania kartkówki był 

nieobecny otrzymuje w dzienniku wpis „0” (gdy kartkówka była zapowiedziana) lub „nb” 

(jeśli nie była zapowiedziana).  

W przypadku kartkówki zapowiedzianej sprawdzającej biegłość liczenia w zakresie 100, 

zawierającej około 15-20 działań rozwiązywanych na czas, stosuje się odmienną zasadę 

oceniania, niż w przypadku pozostałych kartkówek: każdy błąd obniża wyjściową ocenę 

„bardzo dobrą” o jedną ocenę.  

Rodzice uczniów mają wgląd do prac dziecka na terenie szkoły podczas spotkań z 

rodzicami/konsultacji indywidualnych.  Prace pisemne przechowuje nauczyciel do końca roku 

szkolnego. 

Przy odpowiedziach ustnych oceniana jest: 

 wiedza matematyczna, 

 logiczne myślenie,  

 "język matematyczny". 

Odpowiedzi ustne mogą obejmować materiał 3 ostatnich lekcji a na lekcjach 

powtórzeniowych – wiadomości z całego działu. 

 

Aktywności ucznia na lekcji matematyki oceniana jest za pomocą znaków „+” i „-„ 

Gdy uczeń zbierze:  

pięć (+) - to otrzymuje ocenę bdb;  

pięć (-) - to otrzymuje ocenę ndst; 

Przygotowanie do lekcji: 

Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji 1 raz w semestrze (na początku lekcji). Na 

każdej lekcji uczeń zobowiązany jest do posiadania niezbędnych pomocy i przyborów: 

 podręcznik + ćwiczenie + zeszyt 

 długopis, ołówek, gumka, 3-5 kolorowych pisaków; 

 linijka; 

 brudnopis 

 dodatkowo podczas lekcji geometrii  - ekierka, kątomierz, cyrkiel 

Prace domowe  i zeszyty ćwiczeń  są oceniane z uwzględnieniem przytoczonej wcześniej 

skali procentowej. W przypadku zadań z geometrii oceniana jest dokładność i poprawność 

konstrukcji/rysunku, zgodność z poleceniem. 

Brak pracy domowej należy zgłosić na początku lekcji. Prace domowe mogą być zadawane 

do wykonania w systemie internetowym na stronie edunect.pl Brak internetu w domu podczas 

wykonywania zadania rodzic powinien potwierdzić odpowiednim wpisem w zeszycie 

uczniowskim (wtedy brak ten nie skutkuje minusem, czy oceną niedostateczną). Wszystkie 

brakujące zadania (zwykłe i internetowe) należy uzupełnić na kolejną lekcję. 

 



II. POZIOMY WYMAGAŃ 

 

Wyróżniono następujące wymagania programowe: konieczne (K), podstawowe (P), 

rozszerzające (R), dopełniające (D) i wykraczające poza program nauczania (W).  

Wymienione poziomy wymagań odpowiadają w przybliżeniu ocenom szkolnym. Nauczyciel, 

określając te poziomy, powinien sprecyzować, czy opanowania konkretnych umiejętności lub 

wiadomości będzie wymagał na ocenę dopuszczającą (2), dostateczną (3), dobrą (4), bardzo 

dobrą (5) czy celującą (6). 

 

 Wymagania konieczne (K) – obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające 

uczniowi dalszą naukę, bez których uczeń nie jest w stanie zrozumieć kolejnych 

zagadnień omawianych podczas lekcji i wykonywać prostych zadań nawiązujących do 

sytuacji z życia codziennego. 

 Wymagania podstawowe (P) – obejmują wymagania z poziomu K oraz wiadomości 

stosunkowo łatwe do opanowania, przydatne w życiu codziennym, bez których nie jest 

możliwe kontynuowanie dalszej nauki. 

 Wymagania rozszerzające (R) – obejmują wymagania z poziomów K i P oraz 

wiadomości i umiejętności o średnim stopniu trudności, dotyczące zagadnień bardziej 

złożonych i nieco trudniejszych, przydatnych na kolejnych poziomach kształcenia;  

 Wymagania dopełniające (D) – obejmują wymagania z poziomów K, P i R oraz 

obejmują wiadomości i umiejętności złożone dotyczące zadań problemowych, 

o wyższym stopniu trudności. 

 Wymagania wykraczające (W) – stosowanie znanych wiadomości i umiejętności 

w sytuacjach trudnych, nietypowych, złożonych. 

 

Wymagania na poszczególne oceny szkolne: 

ocena dopuszczająca –  wymagania z poziomu K, 

ocena dostateczna  –  wymagania z poziomów K i P, 

ocena dobra  –  wymagania z poziomów: K, P i R, 

ocena bardzo dobra –  wymagania z poziomów: K, P, R i D, 

ocena celująca  –  wymagania z poziomów: K, P, R, D i W. 

 

 

III. PREZENTACJA WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH 

 

a) Ogólne kryteria wymagań edukacyjnych z matematyki na poszczególne stopnie 

obowiązujące przy ocenie bieżącej i klasyfikacyjnej. 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 Nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności wynikających z podstawy 

programowej . 

 Nie radził sobie ze zrozumieniem najprostszych pojęć , algorytmów, twierdzeń. 

 Popełniał rażące błędy w rachunkach. 



Nie potrafił (nawet przy pomocy nauczyciela) wykonać najprostszych zadań i 

ćwiczeń. 

 Nie wykazał najmniejszej chęci współpracy w celu uzupełnienia braków i nabycia 

podstawowej wiedzy i umiejętności. 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 W ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, a braki 

nie przekreślają mu możliwości uzyskania podstawowej wiedzy z matematyki w ciągu 

dalszej nauki. 

 Rozwiązuje – często przy pomocy nauczyciela – zadania typowe, o niewielkim 

stopniu trudności. 

 Opanował treści kształcenia niezbędne w uczeniu się danego przedmiotu, potrzebne w 

życiu. 

 Wykazuje się znajomością podstawowych pojęć, wzorów, algorytmów. 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 Opanował podstawowe treści zawarte w podstawie programowej, w zakresie 

umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się matematyki. Treści te są łatwe nawet 

dla ucznia mało zdolnego, o niewielkim stopniu złożoności, często powtarzające się w 

programie nauczania. 

 Rozwiązuje zadania typowe, o średnim stopniu trudności. 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 Opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumienie 

większości relacji między elementami wiedzy z matematyki.  

 Poprawnie posługuje się terminologią i symboliką matematyczną. 

 Rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne. 

 Sprawnie wykonuje obliczenia rachunkowe. 

 Nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem w danej 

klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie 

programowej. 

 Przyswoił treści bardziej złożone, przydatne, ale nie niezbędne w opanowaniu treści z 

matematyki oraz innych przedmiotów. 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 Ma opanowany pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem 

nauczania. 

 Sprawnie posługuje się definicjami, terminologią i symboliką matematyczną. 

 Posiada umiejętność czytania i rozumienia tekstów matematycznych, analizowania, 

uogólniania i wyciągania wniosków. 

 Sprawnie rozwiązuje zadania typowe. 

 Samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem 

nauczania. 

 Potrafi zastosować wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych 

sytuacjach. 

 Bierze aktywny udział w lekcji. 



 Posiada umiejętność stosowania i wykorzystania zdobytej wiedzy w życiu 

codziennym. 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 Posiadł wiedzę i umiejętności obejmujące pełny zakres programu nauczania 

matematyki w danej klasie. 

 Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych lub praktycznych z programu danej klasy. 

 Proponuje nietypowe rozwiązania zadań. 

 Rozwiązuje zadania dodatkowe wykraczające poza program nauczania. 

 Przedstawia przejrzyste i wyczerpujące rozwiązanie zadania dodatkowego. 

 Samodzielnie rozwija zainteresowania matematyczne, poszerza zdobytą wiedzę 

poprzez korzystanie z różnych opracowań encyklopedycznych i popularnonaukowych 

oraz programów komputerowych i internetu. 

 Osiąga sukcesy w konkursach matematycznych. 

b) Szczegółowe kryteria wymagań znajdują się w  załączniku do PSO dostępnym u 

nauczyciela matematyki. 

 

IV. SEMESTRALNE  I  KOŃCOWOROCZNE  OCENIANIE  UCZNIÓW 

Oceny semestralne i roczne nie mogą stanowić jedynie średniej arytmetycznej ocen 

cząstkowych. Przy ustalaniu tych ocen bierze się również pod uwagę systematyczność, jakość 

pracy, przyrost wiedzy ucznia 

 

V. OCENIANIE UCZNIÓW Z OPINIAMII  Z PORADNII PSYCHOLOGICZNO - 

PEDAGOGICZNEJ 

 

Uczeń posiadający aktualną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,  

u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności  

w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym na danym poziomie 

nauczania ma dostosowane wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych. 

Jednak uczniowie ci powinni opanować co najmniej wymagania konieczne, żeby móc 

kontynuować naukę w klasie programowo wyższej i musi być zauważony postęp w 

wiadomościach i umiejętnościach ucznia. 


