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                                        PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z MATEMATYKI 

                                w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Długosza w Radomiu 

 

Uczniowie na początku każdego roku szkolnego informowani są o wymaganiach edukacyjnych i sposobach 

sprawdzania osiągnięć przez nauczyciela przedmiotu podczas zajęć lekcyjnych. 

 

1. Wymagania dotyczące podręczników: 

 

Nauczyciel przedmiotu informuje uczniów, o wymaganych podręcznikach, zeszytach ćwiczeń a także o 

obowiązku prowadzenia zeszytów przedmiotowych. 

 

2. Formy oceny uczniów: 

 

 sprawdziany działowe (zapowiadane co najmniej tydzień przed terminem): 

 dopuszcza się poprawę stopnia (niedostatecznego, dopuszczającego, dostatecznego, dobrego)            

z każdego sprawdzianu w ciągu 14 dni od chwili poinformowania ucznia o wyniku sprawdzianu, 

 każdy sprawdzian można poprawić tylko jeden raz, 

 jeżeli uczeń opuścił sprawdzian pisemny z powodu choroby ma obowiązek napisać go w terminie do 

14 dni od dnia powrotu do szkoły. 

 kartkówki: 

 czas pisania kartkówki to 15 minut, 

 zakres materiału to 3 ostatnie lekcje, 

 mogą być niezapowiedziane, 

 nie podlegają poprawie i są traktowane jako bieżące przygotowanie ucznia do zajęć. 

 odpowiedzi ustne 

 zadania domowe, projekty, prace w grupach (oceny, plusy bądź minusy) 

 udział w konkursach, pracach dodatkowych 

 aktywność (oznaczenia w dzienniku znakiem "+", lub "-") 

Plusy uczeń może uzyskać uczestnicząc aktywnie w zajęciach, wykazując się wiedzą  

i umiejętnościami niepodlegającymi ocenie w innej formie, np. krótka odpowiedź na pytanie, rozwiązanie 

zadania, lub wykonując inne działania dodatkowe nieobjęte ocenianiem w innej formie. 

 

Minusy uczeń może otrzymać za brak zeszytu, podręcznika, nieuważanie podczas lekcji, niewykonywanie 

poleceń nauczyciela. 

 

Uczeń ma obowiązek uzupełnić notatki z zajęć i odrobić prace domowe za czas swojej nieobecności jak 

najszybciej po powrocie do szkoły. 

 

3. Ogólne kryteria ocen bieżących, klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych: 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 w pełni opanował wiadomości przewidziane programem nauczania matematyki w danej klasie, 

 biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami, 

 proponuje różnorodne (nietypowe) rozwiązania zaistniałego problemu,  

 samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, 

 systematycznie poszerza swoją wiedzę korzystając z literatury, 

 proponuje rozwiązania nietypowe,  

 osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach matematycznych na szczeblu wyższym niż szkolny,  

 osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, kwalifikując się do finału na szczeblu 

wojewódzkim, regionalnym albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia. 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 opanował w pełni materiał programowy z matematyki w danej klasie, 
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 jest aktywny na lekcji, 

 systematycznie odrabia prace domowe,  

 sprawnie posługuje się zdobytą wiedzą, 

 rozwiązuje zadania z treścią podając różne rozwiązania, 

 potrafi samodzielnie przeanalizować nowe wiadomości (na podstawie podręcznika) i efekty 

rozumowania przedstawić na forum klasy 

 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, 

 osiąga sukcesy w konkursach matematycznych. 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  

 opanował cały zakres wiadomości i umiejętności objęty programem danej klasy, 

 poprawnie stosuje wiadomości zdobyte na lekcji, 

 rozwiązuje samodzielnie typowe zadania tekstowe, 

 systematycznie odrabia zadania domowe, 

 jest aktywny na lekcji 

 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. 

 

Ocenę dostateczna otrzymuje uczeń, który: 

 opanował wiadomości z matematyki w danej klasie w znacznym zakresie, 

 niesystematycznie odrabia prace domowe, 

 posiada luki w wiadomościach w materiale bieżącym, 

 nie zawsze bierze aktywny udział w pracy na lekcji, 

 rozwiązuje typowe zadania z poziomu podstawowego, 

 przynosi na lekcje potrzebne materiały,  

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

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 ma wyraźne braki w opanowaniu materiału programowego, 

 nie zawsze odrabia prace domowe, 

 samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela rozwiązuje proste zadania rachunkowe z poziomu 

koniecznego 

 w miarę swoich możliwości odrabia zadania domowe. 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 nie opanował podstawowych wiadomości,  

 nie wykazuje zainteresowania na lekcji, 

 nie odrabia prac domowych, 

 nie wykazuje chęci osiągnięcia podstawowej wiedzy na zajęciach wyrównawczych, 
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 nie jest w stanie nawet z pomocą nauczyciela rozwiązać zadań wymagających elementarnych 

wiadomości z matematyki na poziomie danej klasy. 

 

 

4. Procentowe kryterium oceniania: 

 

 100%- 97%- celujący, 

 96%- 87%- bardzo dobry, 

 86%- 73%- dobry, 

 72%- 54%- dostateczny, 

 53%- 39%- dopuszczający, 

 38%- 0%- niedostateczny. 

 

5. Uczniowie z opinią Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o specyficznych trudnościach  

w uczeniu się oraz uczniowie z orzeczeniem o potrzebie nauczania indywidualnego są oceniani  

z uwzględnieniem zaleceń poradni. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb edukacyjnych ucznia z opinią poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

o specyficznych trudnościach w uczeniu się. 


