
Przedmiotowy System Oceniania – Matematyka 

 

 

Nauczyciele:  Katarzyna Gierlotka, , Renata Spiridis, Luiza Nowicka, Justyna Rasała, Dominika Sadownik, Natalia 

Zawadzka, Justyna Sarnecka 

Program: „Matematyka z plusem” 

Podręcznik: „Matematyka z plusem” 

Klasy:  4, 5, 6, 7,8 

 

 

Forma aktywności Ile razy w semestrze Ocena 

Rozwiązanie zadania przy tablicy Wg uznania nauczyciela Od 1 do 6 

Kartkówki Wg uznania nauczyciela Od 1 do 5 

Prace klasowe 3 – 5 razy  Od 1 do 6 

Sprawdzian diagnozujący 1 raz(we wrześniu) W procentach 

Sprawdziany semestralne 1 raz Od 1do 6 

Sprawdziany roczne 1 raz Od 1 do 6 

Prace domowe Wg uznania nauczyciela Od 1 do 5 

Prace dodatkowe  Wg uznania nauczyciela Od 4 do 6 

Konkursy Wg terminarza szkolnego 6 za przejście do następnego etapu 

 

 

• Na lekcje uczniowie przynoszą: zeszyt, ćwiczenia, podręcznik – jedna z osób w ławce, przybory geometryczne. 

• Każdy uczeń oceniany jest według znanych kryteriów, które są zamieszczone na stronie internetowej szkoły. 

Kryteria ocen udostępnione są w salach matematycznych 

• Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia. 

• Dla uczniów z dysfunkcjami potwierdzonymi na piśmie przez poradnię lub przez inną uprawnioną instytucję  

poziom wymagań będzie odpowiednio dostosowany. 

• Aktywność na lekcji może być nagradzana plusami.  

Po zgromadzeniu pięciu plusów uczeń otrzymuję ocenę bardzo dobrą. 

• Uczeń ma prawo 4 razy w ciągu semestru zgłosić brak przygotowania do zajęć lub brak pracy domowej  

(nie dotyczy prac klasowych). Za każdy kolejny brak otrzymuje ocenę niedostateczną. 

• Uczeń może nie otrzymać oceny bardzo dobrej na koniec semestru, jeżeli większość prac klasowych  

była poprawiana. 

• Uczeń może otrzymać ocenę celującą na semestr lub na koniec roku, jeśli jest laureatem konkursu matematycznego, 

a w ciągu semestru otrzymywał oceny celujące i bardzo dobre. Jeśli uczeń nie brał udziału w konkursach ma 

większość ocen celujących ze sprawdzianów i prac dodatkowych.  

• Prace pisemne(kartkówki i sprawdziany)oceniane są według następującej skali ocen: 

 

ocena przedział procentowy 

    6                          100% plus zadanie dodatkowe 

5 90 – 100 

4                          75 – 89 

3                          50 – 74 

2                          25 – 49 

1                            0 – 24 



Punktacja za zadanie dodatkowe podwyższa wartość punktową sprawdzianu ( w przypadku rozwiązania 

zadania dodatkowego) 

 

 

1. Kartkówki 

• Mogą byćniezapowiedziane. 

• Mogą obejmować materiał z trzech ostatnich tematów. 

• Kartkówek nie można poprawić 

 

2. Prace klasowe 

• Są obowiązkowe. 

• Ich terminy ustalane są co najmniej tydzień wcześniej. 

• Jeśli uczeń opuścił pracę klasową z przyczyn losowych będzie pisał ją w ciągu dwóch tygodni  

od dnia powrotu do szkoły (zakres materiału ten sam, treści zadań mogą być zmienione). 

• Każdą pracę klasową uczeń może poprawić w ciągu dwóch tygodni w uzgodnionym terminie przez 

nauczyciela (nie na lekcji); przed poprawą uczeń powinien skorzystać z zajęć dydaktyczno – wyrównawczych 

lub wykonać pracę z zadaniami powtórzeniowymi. Całkowity brak napisania pracy będzie skutkował oceną 

niedostateczną. 

• Przy ocenianiu pracy poprawkowej stosowane są takie same kryteria, ocena zostaje wpisana do dziennika  

i brana pod uwagę przy klasyfikacji. 

• Uczeń może poprawiać pracę klasową tylko jeden raz. 

• Uczeń, który nie poprawił oceny w wyznaczonym terminie traci prawo do następnej poprawy tej pracy. 

. 

 

3. Sprawdzian diagnozujący 

• Sprawdzian jest zapowiedziany. 

• Nie jest poprzedzony lekcją powtórzeniową. 

• Uczeń nie może poprawiać sprawdzianu. 

• Wynik nie wpływa na ocenę semestralną. 

 

4. Sprawdziany semestralne i roczne 

• Sprawdziany są zapowiedziane. 

• Nie są poprzedzone lekcją powtórzeniową. 

• Uczeń nie może poprawiać sprawdzianu. 

• Wynik ma wpływ na ocenę semestralną i roczną. 

 

5. Sprawdziany próbne w klasie 8 

• Sprawdzian jest zapowiedziany 

• Wynik pierwszego sprawdzianu próbnego w klasie 8 nie ma wpływu na ocenę semestralną, wyniki kolejnych 

sprawdzianów mają wpływ na ocenę semestralną i roczną 

• Nie jest poprzedzony lekcją powtórzeniową 

• Uczeń nie może poprawić sprawdzianu 

 

 

 

 


