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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA  

Z MATEMATYKI DLA KLAS IV-VIII S.P. 
Przedmiotowe Zasady Oceniania (PZO) z MATEMATYKI  są zgodne z Wewnątrzszkolnymi 

Zasadami Oceniania (WZO) 

Na lekcjach matematyki oceniane są następujące obszary aktywności ucznia: 

1. Rozumienie pojęć matematycznych i znajomość ich definicji. 

2. Znajomość i stosowanie poznanych twierdzeń. 

3. Prowadzenie rozumowań. 

4. Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem poznanych metod. 

5.Posługiwanie się symboliką i językiem matematyki adekwatnym do danego etapu 

kształcenia. 

6. Czytanie ze zrozumieniem i analizowanie tekstów matematycznych. 

7. Wykorzystywanie zdobytej wiedzy w rozwiązywaniu problemów matematycznych i zadań 

praktycznych. 

8. Prezentowanie w różnych formach wyników swojej pracy. 

9. Aktywność na lekcjach, praca w grupach i własny wkład pracy ucznia. 

1. Kontrakt między nauczycielem i uczniem. 

 Każdą wystawioną uczniowi ocenę nauczyciel ma obowiązek uzasadnić, a uczeń ma prawo 

z zachowaniem reguł kulturalnego zachowania zapytać o niezrozumiałe dla niego elementy 

uzasadnienia oceny. 

 Wszystkie stosowane przez nauczyciela formy sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia     

są dla niego obowiązkowe. 

 Wszystkie prace pisemne z wyjątkiem kartkówek zapowiadane są i uzgadniane z uczniami 

z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Nauczyciel ma obowiązek podać uczniowi 

zakres sprawdzanej wiedzy i umiejętności (nie dotyczy kartkówek). 

 Krótkie kartkówki mogą obejmować zakres materiału z trzech ostatnich lekcji i nie muszą 

być przez nauczyciela zapowiadane.  

 Uczeń nieobecny na pracy klasowej z powodu dłuższej choroby ma obowiązek napisać 

pracę klasową w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

 Uczniowi, który notorycznie unika zapowiedzianych prac pisemnych lub nie usprawiedliwi 

zaraz po przyjściu do szkoły jednodniowej nieobecności w dniu sprawdzianu nauczyciel 

ma prawo zlecić pisanie pracy w pierwszym dniu po przyjściu do szkoły lub w dowolnie 

innym terminie ustalonym przez siebie, bez porozumienia z uczniem. 

 Po dłuższej nieobecności w szkole uczeń ma prawo nie być oceniany przez tydzień (nie 

dotyczy prac klasowych zapowiedzianych w czasie obecności ucznia w szkole). 

 Uczeń ma prawo do dwukrotnego w ciągu półrocza zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji. 

Fakt ten należy zgłosić nauczycielowi na początku lekcji. Nie dotyczy to zapowiedzianych 

sprawdzianów oraz okresu 1 miesiąca przed radą klasyfikacyjną. Niewykorzystane 

zgłoszenie nieprzygotowania nie przenosi się na drugie półrocze. Przez nieprzygotowanie 

do lekcji rozumie się: brak pracy domowej, brak zeszytu przedmiotowego lub zeszytu 

ćwiczeń, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji (o przyniesienie 

których prosił nauczyciel). Uczeń, który zgłosił nieprzygotowanie do lekcji, nie jest 

pytany, ale ma obowiązek uczestniczyć w lekcji. Po wykorzystaniu określonego powyżej 

limitu uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną (nie dotyczy to nieprzygotowania 

usprawiedliwionego z powodu sytuacji losowej ucznia). 

 Uczeń, który jest nieobecny 1 dzień w szkole ma obowiązek nadrobić na następną lekcję 

realizowany w tym czasie materiał programowy oraz uzupełnić notatki w zeszycie 

przedmiotowym. 
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 W przypadku dłuższej nieobecności ucznia w szkole termin nadrobienia zaległości 

i uzupełnienia notatek w zeszycie uzgadniany jest indywidualnie z nauczycielem. 

 Przed zakończeniem klasyfikacji śródrocznej, rocznej nie przewiduje się dodatkowych 

sprawdzianów zaliczeniowych. W uzasadnionych losowych przypadkach nauczyciel może 

wyrazić zgodę na pisanie przez ucznia dodatkowego sprawdzianu. 

 Przy ocenianiu ucznia z trudnościami w uczeniu się lub problemami zdrowotnymi 

nauczyciel ma obowiązek uwzględnić zalecenia dotyczące wymagań edukacyjnych 

w stosunku do danego ucznia określone w opinii Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej. 

 Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy, w którym ma zapisywać notatki na 

każdej lekcji. Zeszyt ma być prowadzony estetycznie.  

 Wszystkie rysunki w zeszycie przedmiotowym lub w ćwiczeniach uczeń powinien 

wykonywać ołówkiem przy użyciu linijki (nie dotyczy to wykonywanych przez ucznia 

szkiców odręcznych). Każdy uczeń może otrzymać co najmniej jedną ocenę za 

prowadzenie zeszytu przedmiotowego lub ćwiczeniowego.  

 Uczniowie zostają zapoznani szczegółowo z Przedmiotowymi Zasadami Oceniania 

z Matematyki na pierwszych lekcjach w nowym roku szkolnym. Na bieżąco, nauczyciel 

przypomina o zasadach oceniania i wymaganiach edukacyjnych na poszczególne stopnie 

szkolne.  

2. Narzędzia pomiaru i obserwacji osiągnięć uczniów 

Obowiązuje wagowy system oceniania uczniów. Każdej ocenie przyporządkowuje się 

współczynnik wyrażający wagę oceny.    

Pomiar osiągnięć uczniów odbywa się za pomocą następujących narzędzi: 

 prace klasowe – waga 5,  

 kartkówki – waga 3,  

 odpowiedzi ustne – waga 3, 

 prace domowe – waga 2, 

 zeszyt ćwiczeń – waga 2, 

 obserwacja ucznia: - przygotowanie do lekcji, aktywność na lekcji, praca w grupie – 

waga 2, 

 prace długoterminowe, zadania praktyczne, projekty edukacyjne – waga od 2 do 5                         

w zależności od stopnia trudności, 

 inne formy aktywności np. udział w konkursach matematycznych, aktywne 

uczestnictwo w pracach koła matematycznego, wykonywanie pomocy dydaktycznych 

– waga od 2 do 5 w zależności od stopnia trudności. 

 3.Zasady organizowania lekcji powtórzeniowych oraz przeprowadzania prac klasowych 

i sprawdzianów. 
Po zakończeniu każdego działu przewidziana jest praca klasowa. Na syntezę materiału, 

(umieszczonego w podręczniku po zakończeniu każdego działu programowego) przewiduje 

się co najmniej jedną godzinę lekcyjną. W zależności od potrzeb nauczyciel może w danej 

klasie zwiększyć liczbę godzin przeznaczonych na usystematyzowanie materiału. 

W trakcie każdego półrocza, po I półroczu lub po roku mogą być przeprowadzone w każdej 

lub w dowolnie wybranej klasie dodatkowe sprawdziany umiejętności określające stopień 

opanowania przez uczniów wymagań edukacyjnych lub określonych standardów 

egzaminacyjnych. 

4. Zasady wystawiania ocen śródrocznych i rocznych. 

 Ocena śródroczna uwzględnia osiągnięcia edukacyjne zdobyte przez ucznia 

w I półroczu. 

 Ocena roczna uwzględnia osiągnięcia edukacyjne ucznia zdobyte w ciągu całego roku. 
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 Ocenę celującą może otrzymać uczeń, który opanował wymagania na ocenę bardzo 

dobrą, a ponadto realizuje zadania określone w wymaganiach na ocenę celującą. 

 Za kartkówki, odpowiedzi ustne i bieżące prace domowe nie przewiduje się oceny 

celującej - wyjątek stanowią rozwiązywane przez ucznia w klasie zadania o 

podwyższonym stopniu trudności, prace długoterminowe, projekty edukacyjne, 

opanowanie dodatkowych, uzgodnionych z nauczycielem wiadomości i umiejętności 

wynikających z zainteresowań ucznia,  

 Formy aktywności ucznia oceniane są w skali stopniowej. Skala ocen od 1 do 6 

rozszerzone o „+” i „-”, (przy 1 nie stawiamy „+”, a przy 6 „-”). Uczeń może też być 

oceniony plusem lub minusem. Za trzy plusy  otrzymuje ocenę bardzo dobrą, a za trzy 

minusy niedostateczną. 

 Punkty uzyskane z prac klasowych i kartkówek przeliczane są na stopnie wg niżej 

podanej skali: 

od 0% do 30% - ocena niedostateczna; 

od 31% do 50% - ocena dopuszczająca; 

od 51% do 75% - ocena dostateczna; 

od 76% do 90% - ocena dobra; 

od 91% do 100% - ocena bardzo dobra  

min. 91 % + zad. dod. – ocena celująca 

 Nie wszystkie sprawdziany będą upoważniać do otrzymania oceny celującej. 

 Śródroczna, roczna ocena klasyfikacyjna ucznia nie jest średnią arytmetyczną 

wszystkich ocen, które otrzymał uczeń w danym półroczu.  

 Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

 Na miesiąc przed końcem semestru/roku uczeń i jego rodzice zostają powiadomieni 

o zagrożeniu oceną niedostateczną. 

5. Zasady poprawiania ocen 

 Uczeń ma prawo do poprawy (jeden raz) oceny uzyskanej z pracy klasowej. Ocenę 

niedostateczną poprawia obowiązkowo. 

 Oceny z prac klasowych poprawiane są na poprawkowych pracach klasowych lub 

ustnie w terminie 2 tygodni po omówieniu i wystawieniu ocen. 

 Ocena z poprawy pracy klasowej wstawiana jest w dzienniku w tej samej kolumnie, w 

której stała wcześniejsza ocena (poprzednia ocena zostaje zapisana w nawiasie i nie 

liczy się do średniej). 

 Oceny z kartkówek nie są poprawiane. 

6. Terminy oddawania sprawdzianów 
Nauczyciel jest zobowiązany do sprawdzenia i ocenienia prac pisemnych w ciągu 14 dni 

roboczych od daty ich przeprowadzenia. Czas ten może się przedłużyć o przypadające w tym 

czasie święta i dodatkowe dni wolne od pracy.  

Wymagania na poszczególne oceny 
Wymagania konieczne (na ocenę dopuszczającą) 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 (na ocenę dostateczną) obejmują wiadomości stosunkowo łatwe do 

opanowania, przydatne w życiu codziennym, bez których nie jest możliwe kontynuowanie 

dalszej nauki. 
Wymagania rozszerzające (na o cenę dobrą) obejmują wiadomości i umiejętności o średnim 
stopniu trudności, które są przydatne na kolejnych poziomach kształcenia. 
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Wymagania dopełniające (na ocenę bardzo dobrą) obejmują wiadomości i umiejętności 
złożone, o wyższym stopniu trudności, wykorzystywane do rozwiązywania zadań 
problemowych. 
Wymagania wykraczające (na ocenę celującą) – stosowanie znanych wiadomości 
i umiejętności w sytuacjach trudnych, nietypowych, złożonych. 
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