
OCENIANIE PRZEDMIOTOWE 

Z MATEMATYKI 

w klasach IV, V, VI, VII, VIII 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi 

im. T. Kościuszki w Świdnicy 

 

                                    

 

 

              Opracowała: 

                              mgr Agnieszka Tchorowska-Miszkuro 

  mgr Agnieszka Ziomek 

  mgr Anna Kaźmierska 

  mgr Iwona Zawiła 

 

 

 

 



I. Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego  Oceniania: 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych,  

na podstawie art. 44zb ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1457, 1560, 1669 i 2245).  

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zasad 

organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach, na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245). 

3. Statut szkoły/WO. 

4. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.  

II. Cele Przedmiotowego Oceniania 

1. Informowanie ucznia i rodziców o jego osiągnięciach edukacyjnych. 

2.  Badanie uzdolnień ucznia, jego wiedzy, umiejętności oraz braków w dotychczasowej 

nauce. 

3. Indywidualizacja wymagań wobec uczniów. 

4.  Dostarczenie nauczycielowi informacji zwrotnej na temat efektywności jego nauczania, 

prawidłowości doboru metod i technik pracy z uczniem. 

5. Wspomaganie procesu nauczania i uczenia się. 

6. Motywowanie uczniów do pracy. 

III. Zasady OP 

1. Uczeń jest oceniany według tradycyjnej skali ocen od 1 do 6, zgodnie  

z ogólnymi kryteriami ocen z matematyki oraz poziomami wymagań określonymi  

w planie realizacji materiału nauczania matematyki w poszczególnych klasach. 

Dopuszcza się stosowanie plusa lub minusa przy ocenach cząstkowych. W przypadku 

wybranych form aktywności oceny są wystawiane na podstawie zgromadzonych przez 

ucznia plusów i minusów. 

2. Ocenę semestralną i końcoworoczną uczeń otrzymuje za systematyczną pracę w ciągu 

całego semestru (roku) oraz według wskaźnika średniej ważonej. 

3. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne  

do poziomu koniecznego w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne 



trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie 

wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania. 

4. Uczeń, który uzyskał ocenę niedostateczną za pierwszy semestr zobowiązany jest  

do uzupełnienia poziomu wiedzy i umiejętności w terminie i na zasadach uzgodnionych  

z nauczycielem przedmiotu. 

5. Uczniowie oceniani są sprawiedliwie, według ustalonych reguł, które są im znane  

oraz przez nich akceptowane. 

6. Ocenę ustala nauczyciel uczący w danej klasie. 

7.  Uczeń ma prawo znać wszystkie swoje oceny z przedmiotu wraz z ich ustnym   

uzasadnieniem. Uczniowie zostają poinformowani o wymaganiach na poszczególne 

stopnie podczas pierwszych zajęć lekcyjnych w nowym roku szkolnym. Rodzice mogą 

uzyskać szczegółowe informacje o postępach i wynikach swojego dziecka oraz obejrzeć 

testy i kartkówki według zasad określonych w WO. 

IV. Obszary oceniania uczniów 

1. Test pisemny (sprawdzian) – kończący każdy rozdział w podręczniku, zapowiadany           

z tygodniowym wyprzedzeniem, poprzedzony powtórzeniem wiadomości. Sprawdzian 

zawiera zadania o różnym stopniu trudności, zarówno otwarte jak i zamknięte, trwa całą 

godzinę lekcyjną. Poprawę sprawdzianu opisują zasady zawarte w WO. Symbol w e – 

dzienniku [S] oraz [PS]. 

2. Kartkówka – obejmuje materiał zrealizowany na maks. trzech ostatnich tematów, trwa 

maks. 20 min. Symbol w e – dzienniku [K]. 

3. Aktywność – uczeń może otrzymać ocenę za pracę na lekcji, w postaci ‘+’ i/lub finalnej 

oceny cząstkowej. Pięć ‘+’ to ocena bardzo dobra. Ocenie podlega aktywny, czyli 

merytoryczny udział w zajęciach (zadawanie pytań aktywnych, argumentowanie, 

powoływanie się na prawa i własności, duża sprawność rachunkowa, korygowanie błędnych 

rozumowań i rozwiązań kolegów). Brak aktywności nie podlega ocenie, tym samym  

nie skutkuje zapisem w e – dzienniku. Kategoria „aktywność”, symbol     w e – dzienniku [A]. 

4. Zadanie domowe – zadane w zeszycie ćwiczeń lub zeszycie przedmiotowym 

 lub na oddzielnej kartce. Kategoria „zadanie domowe”, symbol w e-dzienniku [ZD].  Brak 

zadania zgłoszony na początku zajęć skutkuje wpisaniem ‘-‘ w rubryce [ZD]. Trzy znaki ‘-‘ 

skutkują wpisaniem oceny niedostatecznej..  



5. Prace projektowe/grupowe – wykonywane samodzielnie lub w grupach, wcześniej 

zapowiedziane (o ile istnieje konieczność przygotowania wcześniej materiałów). Ocena pracy 

projektowej/grupowej uwzględnia: 

- poprawność tematyczną, 

- stronę wizualną (prezentacja na forum klasy), 

- umiejętność pracy w grupie przy jej tworzeniu, 

- wykorzystanie źródeł informacji, 

- rozumienie zamieszczonych pojęć, symboli. 

Kategoria „praca w grupie”, symbol w e – dzienniku [PG].  

6. Odpowiedzi ustne – spontaniczne lub na uprzednio zadany temat. W przypadku 

wypowiedzi ustnych poddawane są ocenianiu następujące elementy:  

* merytoryczność, 

* uzasadnienie poprawności swojego wnioskowania znanymi własnościami lub twierdzeniami 

matematycznymi, 

* posługiwanie się pojęciami matematycznymi, 

* definiowanie pojęć, 

* zapisanie swojego rozumowania na tablicy. 

Kategoria „odpowiedź ustna”, symbol w e – dzienniku [ODP].  

7. Zadania dodatkowe (tzw. Kaktusy lub dodatkowe karty zadaniowe). 

Kategoria ”zadania dodatkowe”, symbol w e – dzienniku [*]. 

8. Udział w konkursach lub olimpiadach przedmiotowych.  Uczeń, który uzyskał 

wyróżniające się wyniki konkursowe otrzymuje cząstkową ocenę bardzo dobrą lub celującą, 

w zależności od rangi konkursu. Laureaci i/lub finaliści olimpiad lub konkursów otrzymują 

ocenę roczną celującą. Kategoria „konkurs”, symbol w e – dzienniku [KON].  

9. Inne formy aktywności ucznia, np. 

- wykonywanie pomocy dydaktycznych, 

- plakatów tematycznych, 

Kategoria „aktywność”, symbol w e-dzienniku [A]. 

V. Przygotowanie do zajęć 

1. Uczeń ma obowiązek systematycznie przygotowywać się do zajęć.  

2. Uczeń ma obowiązek systematycznie prowadzić zeszyt i zeszyt ćwiczeń. 

3. Przez przygotowanie się do zajęć rozumiemy: 



 wykonanie zadania domowego, 

 przyniesienie zeszytu, zeszytu ćwiczeń, podręcznika, przyborów geometrycznych, 

 podanie, na miarę swoich umiejętności, wiadomości teoretycznych (pojęcia, definicje, 

własności, symbole itp.) i sposób ich praktycznego zastosowania. 

Uczeń ma prawo do dwukrotnego zgłoszenia w ciągu semestru nieprzygotowania się do zajęć, 

co nauczyciel potwierdza wpisem do e – dziennika „ -”. Uczeń musi to uczynić na samym 

początku lekcji. Trzykrotne nieprzygotowanie do zajęć skutkuje wpisaniem oceny 

niedostatecznej z kategorii ocen ”bieżące”, symbol w e-dzienniku [NP]. Każde kolejne 

trzykrotne nieprzygotowanie skutkuje kolejną oceną niedostateczną. 

W przypadku zatajenia informacji o braku zadania lub zgłoszenia jej w trakcie sprawdzania 

przez nauczyciela, uczeń otrzymuje automatycznie ocenę niedostateczną. 

Odnotowane nieprzygotowania będą miały znaczenie przy wystawianiu ocen semestralnych 

 i końcoworocznych. 

W uzasadnionych przypadkach uczeń może prowadzić notatki w sposób dla niego czytelny      

i zrozumiały poza obowiązującym pozostałych uczniów zeszytem przedmiotowym, np. mapy 

myśli itp..  

VI. Procentowe przedziały punktowe w przypadku oceniania sprawdzianów                             

i kartkówek 

100% – 95% punktów - ocena celująca 

85% - 94% punktów - ocena bardzo dobra 

75% - 84 % punktów - ocena dobra 

50% - 74% punktów - ocena dostateczna 

34% - 49% punktów - ocena dopuszczająca 

0% - 33% punktów - ocena niedostateczna 

VII. Ogólne kryteria na poszczególne oceny 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 Potrafi zastosować poznaną wiedzę matematyczną do rozwiązywania nietypowych 

problemów z różnych dziedzin życia. 

 Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych i praktycznych. Samodzielnie rozwiązuje niestandardowe zadania oraz 

zadania o podwyższonym stopniu trudności. 



 Uzyskuje ze sprawdzianów wiedzy oceny celujące i bardzo dobre bez konieczności 

poprawy. 

 Wykazuje stałą gotowość i chęć do poszerzania wiedzy. Reprezentuje szkołę  

w konkursach i olimpiadach przedmiotowych z matematyki. Bierze w nich czynny udział 

i odnosi sukcesy kwalifikując się do finałów. Samodzielnie i twórczo rozwija własne 

uzdolnienia, bierze aktywny i systematyczny udział w zajęciach pozalekcyjnych 

związanych z matematyką. Rozwiązuje samodzielnie zadania dodatkowe. Jest aktywny 

 i zawsze przygotowany do lekcji. Dzieli się wiedzą z innymi uczniami. 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 Opanował wiadomości i umiejętności zawarte w programie nauczania danej klasy. 

 Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy 

teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną 

wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach, sprawnie korzysta ze 

wskazówek nauczyciela do rozwiązywania zadań niestandardowych. 

 Uzyskuje ze sprawdzianów wiedzy oceny bardzo dobre i dobre bez konieczności poprawy 

oceny. 

 Zawsze ma odrobione zadanie domowe, jest przygotowany do zajęć, rozwiązuje 

samodzielnie zadania dodatkowe, pomaga innym. Jest aktywny na lekcjach. Uczestniczy 

w szkolnych i pozaszkolnych konkursach przedmiotowych z matematyki. 

 Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 Opanował w stopniu rozszerzającym wiadomości objęte programem nauczania w danej 

klasie. 

 Poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne  

z niewielką pomocą nauczyciela. 

 Uzyskuje systematycznie dobre oceny cząstkowe.  

 Poprawia sporadycznie oceny ze sprawdzianów. 

 Bierze czynny udział w lekcjach matematyki, zawsze jest do nich przygotowany  

i systematycznie odrabia zadania domowe. 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 Opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie  

na poziomie podstawowym. 

 Spełnia wymagania podstawowe, potrafi rozwiązywać typowe zadania o niewielkim 

stopniu trudności. 



 Zdarza mu się brak pracy domowej, jego aktywność na lekcjach matematyki jest 

niewielka. 

 Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 Opanował wiadomości objęte programem nauczania w danej klasie  

w stopniu koniecznym. Ma braki w opanowaniu wiadomości podstawowych, ale nie 

przekreślają one możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z matematyki  

w dalszym etapie kształcenia. 

 Przy wydatnej pomocy nauczyciela rozwiązuje bardzo proste zadania. 

 Stara się uzupełnić brakujące wiadomości. Systematycznie bierze udział w zajęciach 

wyrównawczych z matematyki, wykazuje zainteresowanie możliwością poprawy ocen.  

 Zdarzają mu się braki prac domowych, nie zawsze sporządza notatki, nie uczestniczy 

aktywnie w lekcji. 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 Nie spełnia na poziomie koniecznym wymagań edukacyjnych ujętych w programie 

nauczania, a braki uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z matematyki.  

 Nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności. 

 Często jest nieprzygotowany do lekcji. Nie uczestniczy aktywnie  

w lekcji, nie notuje lub nie prowadzi zeszytu. Wykazuje lekceważący stosunek  

do przedmiotu, często opuszcza lekcje matematyki bez usprawiedliwienia. 

 Nie wykazuje zainteresowania możliwościami poprawienia ocen z matematyki 

stworzonymi mu przez nauczyciela. Nie korzysta z zajęć wyrównawczych lub często  

je opuszcza. 

VIII. Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny 

Szczegółowe wymagania edukacyjne zawarte są w Załączniku nr 1. 

IX. Kryteria oceny śródrocznej i rocznej 

Podczas wystawiania oceny śródrocznej i rocznej nauczyciel bierze pod uwagę przede 

wszystkim oceny cząstkowe z poszczególnych obszarów oceniania. Ocenę semestralną 

(roczną) nauczyciel wystawia w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły - przed 

klasyfikacją. Uczeń może odwołać się od oceny zgodnie z zasadami Wewnątrzszkolnego 

Oceniania. Ocena roczna obejmuje osiągnięcia ucznia w I i II semestrze. O zagrożeniu oceną 

niedostateczną, nauczyciel informuje wychowawcę ucznia na miesiąc przed klasyfikacją.  



W przypadku przewidywanej oceny niedostatecznej, nauczyciel ustala sposób poprawy oceny 

i podaje uczniowi warunki jej poprawienia. 

X. Ocenianie uczniów z opiniami lub orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydanymi przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną 

Uczeń posiadający aktualną opinię lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną ma dostosowane wymagania 

edukacyjne do jego indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych zawartych       

w dokumentach. Nauczyciel, po rozpoznaniu możliwości ucznia, na bieżąco dostosowuje 

materiał.  

XI. Inne postanowienia 

W przypadku wystąpienia poważnych przyczyn losowych, które przeszkodziły                       

w przygotowaniu się ucznia do lekcji, nie ponosi on żadnych konsekwencji, jeżeli są one 

potwierdzone pisemnie lub ustnie przez rodzica/opiekuna przed lekcją.  

 


