
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

 IM. ZIEMI CHEŁMIŃSKIEJ W PODWIESKU. 
 

 

Przedmiotowe Zasady Oceniania z matematyki został opracowany na podstawie 

dokumentów: 

1. Rozporządzenia MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie warunków i sposobu 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 373). 

2. Rozporządzenia MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach 

szkół (Dz. U. z 2017 r., poz. 356). 

3.  „MATEMATYKA Z PLUSEM. Programu nauczania matematyki dla drugiego etapu 

edukacyjnego (klasy IV-VIII szkoły podstawowej)” wydawnictwa GWO. 

4. Wewnątrzszkolnych zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów                                 

w Szkole Podstawowej im. Ziemi Chełmińskiej w Podwiesku. 

 

Cele kształcenia i wychowania – wymagania ogólne 

Rozwijanie myślenia  

 Rozwijanie pamięci oraz umiejętności myślenia abstrakcyjnego i logicznego 

rozumowania.  

 Rozwijanie zdolności myślenia krytycznego i twórczego, umiejętności wnioskowania 

oraz stawiania i weryfikowania hipotez. 

 Kształtowanie wyobraźni przestrzennej. 

 Rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych. 

 Nauczanie dostrzegania prawidłowości matematycznych w otaczającym świecie. 

 Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem tekstu matematycznego oraz 

korzystania z definicji i twierdzeń. Przygotowanie do czytania ze zrozumieniem 

tekstów dotyczących różnych dziedzin wiedzy oraz analizowanie ich                                                  

z wykorzystaniem pojęć i technik matematycznych. 

 Rozwijanie umiejętności interpretowania danych. 

 Przygotowanie do korzystania z nowych technologii. 

 Kształtowanie umiejętności stosowania schematów, symboli literowych, rysunków                      

i wykresów w sytuacjach związanych z życiem codziennym. 

 

 



Rozwijanie osobowości  

 Kształtowanie  pozytywnego  nastawienia  do  podejmowania  wysiłku  

intelektualnego  oraz postawy dociekliwości. Wyrabianie nawyku samodzielnego 

poszukiwania informacji. 

 Nauczanie       dobrej       organizacji       pracy,       wyrabianie       systematyczności,       

pracowitości i wytrwałości. 

 Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie. 

 Rozwijanie   umiejętności   prowadzenia   dyskusji,   precyzyjnego   formułowania   

problemów i argumentowania. 

 Nauczanie przedstawiania rozwiązań problemów i zadań w sposób czytelny                                

i precyzyjny. 

 Wyrabianie nawyków sprawdzania otrzymanych odpowiedzi i korygowania 

popełnianych błędów. 

 Przygotowanie uczniów do pokonywania stresu w sytuacjach egzaminacyjnych. 

 

Zasady współpracy z uczniami. 

 

1. Każdy uczeń jest oceniany jawnie, zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 

2. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia (sprawdziany, kartkówki, 

odpowiedzi ustne, aktywność na lekcji, prace domowe). 

3. Uczeń ma prawo wglądu do sprawdzonych prac pisemnych. 

4. Uczeń ma prawo do uzyskania uzasadnienia oceny. 

 

Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności. 

 

1. W celu sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia ocenianiu podlegać będą: 

 ustne odpowiedzi, które obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji, a w przypadku 

lekcji powtórzeniowych z całego działu, 

 praca i aktywność w czasie lekcji lub brak pracy na lekcji zaznaczone znakiem „+” lub 

„-„ w karcie obserwacji klasy, pięć znaków „+” równoważne jest z oceną bardzo 

dobrą, natomiast pięć znaków „-” równoważne jest z oceną niedostateczną;                            

w przypadku dużej aktywności na lekcji uczeń może też otrzymać ocenę bardzo 

dobrą; 

 kartkówki z ostatniej lekcji trwające 10-15 minut (nie muszą być zapowiadane  przez 

nauczyciela); 

 kartkówki z trzech ostatnich lekcji trwające 20 minut, zapowiedziane przez 

nauczyciela z jednodniowym wyprzedzeniem, 



 pisemne całogodzinne prace klasowe i testy sprawdzające po zakończeniu działu, 

zapowiedziane przez nauczyciela z tygodniowym wyprzedzeniem i poprzedzone 

lekcją powtórzeniową; 

 ćwiczenia praktyczne (praca grupowa, zadanie), 

 zadania domowe i zeszyty przedmiotowe, 

 opracowanie ciekawych materiałów dotyczących zajęć, referatu na zadany temat, 

wykonanie pomocy naukowych. 

 

2. Sprawdzaniu podlegają umiejętności i wiedza, a w szczególności: 

  Rozumienie pojęć matematycznych i znajomość definicji. 

 Znajomość i umiejętność stosowania poznanych twierdzeń. 

 Stosowanie wiedzy w sytuacjach praktycznych. 

 Poprawność rachunkowa. 

 Znajomość i stosowanie algorytmów działań. 

 Logiczne rozumowanie. 

 Formułowanie wniosków, uogólnianie. 

 Poszukiwanie, porządkowanie informacji pochodzących z różnych źródeł oraz 

prezentacja wyników w odpowiednich formach. 

 Posługiwanie się językiem matematycznym i symboliką. 

 Aktywność na lekcji, praca w grupie, estetyka zeszytu i własny wkład pracy ucznia. 

 

Ogólne kryteria oceniania z matematyki. 

 

1. Bieżące, śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne ustala się w stopniach 

według następującej skali:  

a) stopień celujący – 6; skrót - cel;  

b) stopień bardzo dobry – 5; skrót – bdb;  

c) stopień dobry – 4; skrót – db;  

d) stopień dostateczny – 3; skrót – dst;  

e) stopień dopuszczający – 2; skrót – dop;  

f) stopień niedostateczny – 1; skrót – ndst.  

 

Standardy edukacyjne. 

1. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

 samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia; 

 systematycznie poszerza swoją wiedzę korzystając z literatury; 

 biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych lub praktycznych; 



 proponuje rozwiązania nietypowe; 

 bierze udział w konkursach i olimpiadach matematycznych na szczeblu wyższym niż 

szkolny; 

2. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

 opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania 

przedmiotu w danej klasie; 

 sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy 

teoretyczne i praktyczne, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania 

zadań, i problemów w nowych sytuacjach; 

 potrafi samodzielnie i logicznie myśleć; 

 potrafi czytać ze zrozumieniem treści zadań i inne treści z podręcznika oraz 

dokonywać ich analizy; 

 samodzielnie i umiejętnie korzysta z różnych źródeł wiedzy; 

 w większości prace klasowe pisze na oceny bardzo dobre; 

 systematycznie przygotowuje się do zajęć i aktywnie w nich uczestniczy; 

 bierze udział w konkursach matematycznych. 

3. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

 opanował cały zakres wiadomości i umiejętności objęty programem danej klasy; 

 wykazuje samodzielność w rozwiązywaniu podstawowych problemów teoretycznych           

i praktycznych, skomplikowane problemy rozwiązuje z pomocą nauczyciela;  

 prace klasowe pisze w większości na ocenę dobrą; 

 systematycznie przygotowuje się do zajęć i bierze w nich aktywny udział; 

 potrafi czytać ze zrozumieniem treści zadań i inne treści z podręcznika; 

 poprawnie posługuje się językiem matematycznym i właściwą terminologią; 

 potrafi współpracować w grupie; 

 wykazuje duże zainteresowanie i zaangażowanie w przyswajaniu wiedzy. 

4. Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

 opanował umiejętności i wiadomości objęte programem danej klasy w znacznym 

zakresie; 

 prace klasowe i sprawdziany pisze na ocenę pozytywną (dostateczną lub co najmniej 

dopuszczającą); 

 przygotowuje się systematycznie i stara się brać w miarę aktywny udział w lekcji; 

 potrafi samodzielnie korzystać z podręcznika i innych dostępnych źródeł; 

 wykazuje samodzielność w rozwiązywaniu zasadniczych, podstawowych zagadnień, 

lub w szczególnych przypadkach z pomocą nauczyciela; 

 błędy w rozumieniu treści oraz językowe nie wypaczają zasadniczych treści. 

5. Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 



 opanował materiał programowy danej klasy pozwalający na kontynuowanie nauki                          

w następnej klasie; 

 podstawowe zagadnienia i problemy rozwiązuje z pomocą nauczyciela, przy pomocy 

pytań naprowadzających; 

 w miarę swoich możliwości odrabia zadania domowe. 

6. Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

 nie opanował umiejętności i wiadomości objętych programem w danej klasie; 

 wykazuje niezrozumienie podstawowych pojęć i zagadnień; 

 nie potrafi rozwiązać podstawowych zadań - nie radzi sobie z prostymi problemami; 

 nie potrafi skorzystać z pomocy i wskazówek; 

 wykazuje całkowity brak zaangażowania w przyswojeniu wiedzy. 

 

Zasady udostępniania do wglądu prac pisemnych. 

 

1. Uczeń ma prawo zanalizować ocenę otrzymaną z pracy pisemnej w dniu oddania tych 

prac do wglądu uczniom. 

2. Nauczyciel ma obowiązek na prośbę ucznia uzasadnić wystawioną ocenę. 

3. Nauczyciel ma obowiązek przechowywania prac pisemnych do końca danego roku 

szkolnego. 

4. Rodzic ma prawo w obecności nauczyciela przedmiotu wglądu do prac pisemnych 

ucznia. Informacja o grożącej ocenie niedostatecznej klasyfikacyjnej jest  

przekazywana zgodnie z procedurą WZO.  

 

Zasady poprawiania stopni. 

 

1. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną ma prawo jednorazowego poprawienia 

oceny w terminie uzgodnionym z nauczycielem, nie później jednak niż w ciągu dwóch 

tygodni od dnia oddania ocenionych prac. Nie przystąpienie do poprawy jest 

jednoznaczne z utratą możliwości poprawy. Uczeń przystępuje do poprawy tylko 

jeden raz 

2. W przypadku nie przystąpienia do pisemnego sprawdzania wiadomości z powodu 

nieobecności w szkole (powyżej 5 dni), uczeń ma prawo i obowiązek przystąpienia                  

do analogicznej formy sprawdzianu z tej samej partii materiału lub zaliczenia jej                          

w inny sposób (ustalony przez nauczyciela) w terminie dwóch tygodni. 

3. Uczeń ma prawo do poprawienia każdej oceny z pracy klasowej w czasie 2 tygodni                                             

po jej otrzymaniu; w uzasadnionych sytuacjach nauczyciel może przedłużyć termin 

poprawy. 

 

 



Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny. 

 

Szczegółowe kryteria oceniania dla klasy VI – dokument wydawnictwa GWO. 

Szczegółowe kryteria oceniania dla klasy VII – dokument wydawnictwa GWO. 

Szczegółowe kryteria oceniania dla klasy VIII – dokument wydawnictwa GWO. 



 


