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Przedmiotowy system oceniania  

na matematyce 

 

 

 

 

 

 



 

I. Cele kształcenia 

W nowej podstawie programowej cele kształcenia matematycznego na poziomie 

szkoły podstawowej wyznaczają następujące wymagania ogólne:  

 

I. Sprawność rachunkowa  

1. Wykonywanie nieskomplikowanych obliczeń w pamięci lub w działaniach 

trudniejszych pisemnie oraz wykorzystanie tych umiejętności w sytuacjach 

praktycznych.  

2.Weryfikowanie i interpretowanie otrzymanych wyników oraz ocena sensowności 

rozwiązania.  

 

II. Wykorzystanie i tworzenie informacji  

1. Odczytywanie i interpretowanie danych przedstawionych w różnej formie oraz ich 

przetwarzanie.  

2. Interpretowanie i tworzenie tekstów o charakterze matematycznym oraz graficzne 

przedstawianie danych.  

3. Używanie języka matematycznego do opisu rozumowania i uzyskanych wyników. 

 

III. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji  

1. Używanie prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych, interpretowanie 

pojęć matematycznych i operowanie obiektami matematycznymi.  

2.Dobieranie modelu matematycznego do prostej sytuacji oraz budowanie go w 

różnych kontekstach, także w kontekście praktycznym.  

 

IV. Rozumowanie i argumentacja 

1. Przeprowadzanie prostego rozumowania, podawanie argumentów 

uzasadniających poprawność rozumowania, rozróżnianie dowodu od przykładu.  

2. Dostrzeganie regularności, podobieństw oraz analogii i formułowanie wniosków na 

ich podstawie.  

3. Stosowanie strategii wynikającej z treści zadania, tworzenie strategii rozwiązania 

problemu, również w rozwiązaniach wieloetapowych oraz w takich, które wymagają 

umiejętności łączenia wiedzy z różnych działów matematyki. 

 

II. Obowiązki ucznia 

• systematycznie uczęszczać na lekcje matematyki 

• uważnie i aktywnie brać udział w lekcji 

• posiadać przybory szkolne i przyrządy geometryczne 

• prowadzić zeszyt i zeszyt ćwiczeń 

• wykonywać zadania zlecone przez nauczyciela  

 

III. Ogólne zasady oceniania uczniów  

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez 

nauczyciela postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności oraz 



jego poziomu w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy 

programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, opracowanych 

zgodnie z nią.  

2. Nauczyciel:  

• informuje ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym 

zakresie;  

• udziela uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;  

• udziela uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie informacji o tym, co zrobił 

dobrze i jak powinien się dalej uczyć;  

• motywuje ucznia do dalszych postępów w nauce;  

• dostarcza rodzicom informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych 

uzdolnieniach ucznia.  

3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.  

4. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły.  

5. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są udostępniane do wglądu 

uczniowi lub jego rodzicom.  

6. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut 

szkoły.  

 

IV. Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności  

Ocenie podlegają:  

• prace klasowe,  

• sprawdziany, 

• kartkówki, 

• odpowiedzi ustne,  

• prace domowe,  

• ćwiczenia praktyczne,  

• praca ucznia na lekcji,  

• prace dodatkowe 

• szczególne osiągnięcia. 

 

UWAGA: kartkówki w zależności od stopnia trudności oceniane są na 5 lub 6. 

 

Prace pisemne oceniane są w skali punktowej wg przyjętej zasady:  

• 30% możliwych do zdobycia punktów - ocena niedostateczna  

• powyżej 30% - ocena dopuszczająca  

• powyżej 50% - ocena dostateczna 6  

• powyżej 75% - ocena dobra  

• powyżej 90% - ocena bardzo dobra  

• ocenę celującą otrzymuje uczeń, jeśli uzyska 100% możliwych do zdobycia 

punktów i rozwiąże zadania dodatkowe.  

 



1. Prace klasowe są obowiązkowe i zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem 

poprzedzone co najmniej jedną lekcją powtórzeniową z podaniem zakresu 

wiadomości.  

2. Uczeń nieobecny na pracy klasowej ma obowiązek jej napisania w ciągu dwóch 

tygodni w terminie uzgodnionym z nauczycielem.  

3. Prace klasowe obejmują co najmniej 1 rozdział.  

4. Uczeń nie ma prawa zgłoszenia nieprzygotowania w dniu wyznaczonym na 

napisanie pracy klasowej lub zapowiedzianej kartkówki. 

5. Uczeń, który uzyskuje ocenę niedostateczną lub dopuszczającą, ma prawo do jej 

poprawienia w ciągu tygodnia od otrzymania oceny. Ocena uzyskana z poprawy jest 

oceną ostateczną. 

 

Uczniowie otrzymują także “plusy” i “minusy” 

1. Uczeń może otrzymać 3 “plusy” za aktywną pracę na lekcji, które umożliwiają 

otrzymanie oceny bardzo dobrej. 

2. Uczeń może otrzymać 3 “minusy” za nieprzygotowanie do lekcji lub brak pracy 

domowej (poza dopuszczalnym nieprzygotowaniem). Kolejne nieprzygotowanie 

skutkują otrzymaniem oceny niedostatecznej, która ma wpływ na ocenę śródroczną i 

roczną. 

3. Uczeń ma prawo zgłosić 3 nieprzygotowania do lekcji przed jej rozpoczęciem. 

Liczba “nieprzygotowań” (skrót np) nie wpływa na ocenę śródroczną i roczną. 

 

V. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania matematyki 

pt. ”Matematyka wokół nas” WSIP. 

1. Klasyfikacja semestralna i roczna polega na podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia oraz ustaleniu oceny klasyfikacyjnej – zał. nr 1 – 5. 

2. Zgodnie z zapisami w Statucie Szkoły Podstawowej nr 2 w Legionowie                            

(Rozdział  V: Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego) 

nauczyciele i wychowawcy na początku każdego roku szkolnego informują uczniów 

oraz ich rodziców o:  

• wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki,  

• sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,  

• warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej,  

• trybie odwoływania od wystawionej oceny klasyfikacyjnej.  

3. Przy wystawianiu oceny śródrocznej lub rocznej nauczyciel bierze pod uwagę 

stopień opanowania poszczególnych działów tematycznych oraz oceny cząstkowe 

uzyskane w całym semestrze (oceny śródroczne) i całym roku szkolnym (oceny 

roczne) według wymienionej kolejności ważności: 

• prace klasowe i sprawdziany, 

• kartkówki, 

• odpowiedzi ustne i aktywność na lekcji,  



• prace domowe,  

• ćwiczenia praktyczne,  

• prace dodatkowe, 

• szczególne osiągnięcia. 

Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne nie są średnią arytmetyczną. Wszystkie 

oceny wystawiane przez nauczyciela są jawne i uzasadnione.  

 

VI. Zasady uzupełniania braków i poprawiania ocen  

1. Uczeń ma obowiązek poprawić oceny niedostateczne.  

2. Oceny z prac klasowych poprawiane są na poprawkowych pracach klasowych lub 

ustnie w terminie dwóch tygodni po powrocie do szkoły, po wcześniejszym 

umówieniu terminu z nauczycielem.  

3. Uczeń może uzupełnić braki w wiedzy i umiejętnościach, biorąc udział w zajęciach 

wyrównawczych lub drogą indywidualnych konsultacji z nauczycielem.  

4. Sposób poprawiania klasyfikacyjnej oceny niedostatecznej semestralnej lub 

rocznej regulują przepisy zawarte w Statucie szkoły i rozporządzenia MEN.  

 

VII. Zasady badania wyników nauczania  

1. Badanie wyników nauczania ma na celu diagnozowanie efektów kształcenia.  

2. Badanie to może odbywać się w dwóch etapach:  

• diagnozy wstępnej,  

• diagnozy na zakończenie I semestru nauki,  

3. Oceny uzyskane przez uczniów podczas tych diagnoz nie mają wpływu na ocenę 

semestralną i roczną. 

 

 

 

 

 

   Opracował: zespół nauczycieli matematyki SP2 w Legionowie 

 
 

 


