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Przedmiotowe zasady oceniania z matematyki zawierają:  
  
I. Podstawa prawna Przedmiotowych Zasad Oceniania. 

II. Cele oceniania wewnątrzszkolnego.  

III. Kontrakt zawarty między uczniami a nauczycielem. 

IV. Przedmiot oceniania na lekcjach matematyki.  

V. Narzędzia pomiaru. 

VI. Sposoby wychodzenia z niepowodzeń szkolnych.  

VII. Zasady informowania o osiągnięciach ucznia.    

VIII. Kryteria oceny półrocznej i końcoworocznej.  

IX. Sposoby i narzędzia dokumentowania osiągnięć uczniów.  

X. Skala ocen i kryteria oceniania.  

XI. Program pracy z uczniami posiadającymi opinię poradni.  

 

 

I. Podstawa prawna Przedmiotowych Zasad Oceniania.  
  
PZO z matematyki są zgodne z:  

1. Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Szkole Podstawowej w Lipce,  

2. Podstawą programową z matematyki.  

  

  
  

II. Cele oceniania wewnątrzszkolnego.  
  

1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach 

w tym zakresie.  

2. Pobudzanie uczniów do systematycznej pracy i rozwoju, wspieranie motywacji.  

3. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności ucznia za osobiste postępy.  

4. Dostarczenie rodzicom bieżącej informacji o osiągnięciach ich dzieci oraz trudno- 

ściach lub specjalnych uzdolnieniach – wskazanie kierunków dalszej pracy.  

5. Dostarczenie nauczycielowi możliwie precyzyjnej informacji o poziomie osiągania 

przyjętych celów kształcenia.  

6. Umożliwienie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- 

wychowawczej.  
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III. Kontrakt z uczniami.  
  
1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.  

2. Ocenie podlegają wszystkie wymienione w punkcie V formy aktywności.  

3. Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru minimum 9 ocen.  

4. Prace klasowe, krótkie sprawdziany (kartkówki) i odpowiedzi ustne są obowiązkowe.  

5. Kartkówki mogą obejmować materiał z trzech ostatnich lekcji.  

6. Kartkówki nie muszą być zapowiadane.  

7. Nie ma możliwości poprawiania ocen na tydzień przed klasyfikacją.  

8. Nie ocenia się uczniów do trzech dni po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności 

w szkole.  

9. Uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji nie może być klasyfikowany z przedmiotu.  

10. Dla uczniów, o których mowa w punkcie 9 przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny.  

11. Każdy uczeń ma prawo do zaliczenia mu dodatkowych ocen za wykonane prace 

nadobowiązkowe uzgodnione z nauczycielem.  

12. Każdy uczeń ma obowiązek być przygotowany do lekcji oraz posiadać odrobioną 

 pracę domową (z wyjątkiem uczniów, o których mowa w punkcie 8).  

13. Każdy uczeń ma prawo trzy razy w półroczu zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez 

podania przyczyny.  

14. Oceny z różnych form aktywności mają różną wagę. Prace pisemne mają najwięk- 

sze znaczenie.  

  

  

  

IV. Przedmiotem oceniania na lekcjach matematyki są:  
  

Wiedza, umiejętności, postawa - aktywność i prace dodatkowe (nadobowiązkowe).  
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V. Narzędzia pomiaru.  
  

l.p.  Formy aktywności  
Minimalna częstotliwość  

w semestrze  

1.  Prace klasowe (1h)  2  

2.  Krótkie sprawdziany - kartkówki (do 15 minut)  4  

3.  Odpowiedź ustna  1  

4.  Aktywność na lekcji  1  

5.  Prace długoterminowe, zadania dodatkowe  1  

6.  Praca w grupach, udział w dramie  1  

7.  Praca domowa  1  

8.  Aktywność poza lekcjami matematyki  indywidualnie  

9.  Praca z uczniem o obniżonych wymaganiach   indywidualnie  

 lub szczególnie uzdolnionym   

VI. Sposoby wychodzenia z niepowodzeń szkolnych.  
  

1. Prace klasowe są obowiązkowe, a jeżeli uczeń nie może takiej pracy napisać z całą 

klasą z przyczyn usprawiedliwionych, powinien ja napisać w terminie tygodniowym 

od momentu powrotu do szkoły.  

2. Każdą pracę klasową uczeń ma prawo poprawić, ale tylko jeden raz. Poprawa jest  

dobrowolna i odbywa się w terminie uzgodnionym z nauczycielem, jednak nie później 

niż dwa tygodnie od momentu rozdania prac.  

3. Na koniec semestru nie przewiduje się egzaminu końcowego (zaliczeniowego).  

4. Uczeń ma prawo zgłosić się w celu poprawy otrzymanej wcześniej oceny cząstkowej 

(poprawa w terminie podanym przez nauczyciela).  

5. Uczeń ma prawo do otrzymania dodatkowej pomocy ze strony nauczyciela przedmio- 

tu, wychowawcy, pedagoga szkolnego, a także kolegów (samopomoc uczniowska) 

w przypadku trudności ze zrozumieniem cząstkowej partii materiału.   
  

  

VII. Zasady informowania o osiągnięciach ucznia.  

Nauczyciel - uczeń   

1. Nauczyciel przekazuje uczniowi komentarz do każdej wystawionej oceny.  

2. Uczeń ma prawo do otrzymania dodatkowych wyjaśnień i uzasadnień do wystawionej 

oceny. 

3. Nauczyciel pomaga w samodzielnym planowaniu rozwoju ucznia i motywuje go do 

dalszej pracy.  
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 Nauczyciel - rodzice  

  

  Podczas wywiadówek, dyżurów pedagogicznych, rozmów indywidualnych,  

w pisemnych uwagach i komentarzach w zeszytach, dzienniczkach uczniowskich, 

dziennikach lekcyjnych, na arkuszach prac klasowych i sprawdzianów nauczyciel:  

1. Przekazuje rodzicom informacje o aktualnym stanie rozwoju i postępów ucznia                

w nauce.  

2. Dostarcza rodzicom informacji o trudnościach lub uzdolnieniach ucznia.  

3. Przekazuje wskazówki do pracy z uczniem.   

  Rodzice są zobowiązani do zapoznawania się z uwagami dotyczącymi postępów 

ucznia w nauce, regularnych kontaktów ze szkołą.  

  

  

  

  

 Nauczyciel - wychowawca - pedagog szkolny  

  

1. Nauczyciel wpisuje oceny do dziennika.  

2. Nauczyciel informuje wychowawcę klasy o aktualnych osiągnięciach i zachowaniu ucznia.  

3. Nauczyciel informuje pedagoga szkolnego o sytuacjach wymagających jego interwencji.  

  

  

  

VIII. Kryteria oceny półrocznej i końcoworocznej.  
  
Ocena półroczna i końcoworoczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.  

Każda z tych ocen jest wypadkową ocen cząstkowych z podanych form aktywności, 

jednak największą wagę mają oceny z prac pisemnych według kolejności:  

  

- prace klasowe,  

- kartkówki.  
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IX. Sposoby i narzędzia dokumentowania osiągnięć uczniów.  
  
Osiągnięcia uczniów udokumentowane są w postaci ocen w dzienniku lekcyjnym,  

w arkuszach ocen, na świadectwie.  

Prace klasowe są przechowywane przez nauczyciela przez rok i są do wglądu rodziców, 

dyrekcji i jednostek nadzorujących.  

Uczeń ma obowiązek wpisania otrzymanych ocen do tabeli w zeszycie i przedstawienia 

ich rodzicom do podpisania.  

  

  

  

X. Skala ocen i kryteria oceniania.  
  
Skala ocen  

  

Celujący - 6 (cel)  

Bardzo dobry - 5 (bdb)  

Dobry - 4 (db)  

Dostateczny - 3 (dst)  

Dopuszczający - 2 (dop)  

Niedostateczny - 1 (ndst)  

  

Plusy (+) i minusy (-).  

  

Ocenianie prac pisemnych  

Sposób przeliczania punktów na ocenę:  

  

procent uzyskanych punktów  ocena  

0% - 39%  1 - niedostateczny  

40% - 55%  2 - dopuszczający  

56% - 74%  3 - dostateczny  

75% - 90%  4 - dobry  

91% - 98%  5 - bardzo dobry  

99% - 100%  6 - celujący  
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Ocenianie innych form aktywności  

  

1. Aktywność na lekcji.  

Częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie prawidłowych odpowiedzi - uczeń otrzymuje 

plusa (+). Pięć plusów, to ocena bardzo dobra.  

Uczeń zapytany na lekcji może za nieudzielenie prawidłowej odpowiedzi otrzymać minusa 

(-).  

Cztery plusy i minus, to ocena dobra; trzy plusy i dwa minusy, to ocena dostateczna; dwa 

plusy i trzy minusy, to ocena dopuszczająca; cztery minusy, to ocena niedostateczna.  

  

2. Uczeń może w semestrze bez konsekwencji nie odrobić trzy razy pracy domowej.  

Każdy kolejny brak zadania domowego bez usprawiedliwienia skutkuje otrzymaniem 

oceny niedostatecznej.  

  

3. Praca w grupach.  

Przy ocenie bierze się pod uwagę: aktywny udział w pracach, akceptowanie ustalonych 

zasad pracy, umiejętność zaprezentowania rezultatów pracy grupy, grupa ma prawo do 

zaproponowania oceny poszczególnym jej członkom dokonując samooceny swojej pracy.  

  

4. Aktywność poza lekcjami matematyki.  

Udział i bardzo dobre wyniki w konkursach matematycznych:  

- awans do następnego etapu lub osiągnięcie tytułu laureata - ocena celująca,  

- wyniki na poziomie wyższym niż przeciętne - ocena bardzo dobra,  

- za sam udział w konkursie oceny nie są przyznawane, - prace dodatkowe uzgodnione  

z nauczycielem.  

  

5. Odpowiedź ustna.  

Przy ocenie bierze się pod uwagę:  

- zawartość rzeczową wypowiedzi,  

- prawidłowość odpowiedzi,  

- stosowanie języka matematycznego.  
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XI. Program pracy z uczniem posiadającym opinię poradni 

psychologiczno-pedagogicznej o konieczności dostosowania 

wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania 

do indywidualnych potrzeb psychologicznych i edukacyjnych 

ucznia w zakresie matematyki.  
  
Zadania.  

1. Kształcenie umiejętności myślenia i jasnego formułowania myśli i wypowiedzi.  

2. Wyrównywanie wiedzy i umiejętności objętej programem matematyki.  

3. Dostosowanie tempa pracy oraz form kontroli do indywidualnych możliwości ucznia.  

4. Umożliwienie uczniowi wielokrotnego poprawiania ocen niedostatecznych.  

  

Szczegółowe wymagania od ucznia na lekcjach matematyki.  

Uczeń:  

1. posiada zeszyt i systematycznie zapisuje rozwiązania zadań prezentowane na 

tablicy,  

2. posiada przybory geometryczne i posługuje się nimi na lekcji,  

3. oceniany jest wg dodatkowej skali - ocenę pozytywną otrzymuje od 25% możliwych 

do uzyskania punktów,  

4. oceniany jest za starania, gotowość do pracy i wkład pracy,  

5. może korzystać z kalkulatora, modeli figur geometrycznych, wzorów.  

  

  

  

  

Załącznikiem do PZO są   

1. kryteria wymagań na poszczególne oceny,   

2. rozkłady materiału,   

3. plany wynikowe,   

4. podstawa kształcenia ogólnego wraz z programem nauczania. W/w dokumenty są 

dostępne u nauczyciela matematyki.  


