
Przedmiotowy system oceniania z matematyki 
w klasach IV – VIII

 
Kryteria i wymagania na poszczególne oceny w klasach IV-VIII 

 
 

I  Wymagania, które uczeo musi osiągnąd, aby zdobyd odpowiednią ocenę: 
1) wymagania podstawowe /A/ -powinny obejmowad treści nauczania opisane w 
osiągnięciach podstawowych. Są to treści niezbędne do dalszego opanowania materiału z 
przedmiotu, najprostsze, najbardziej uniwersalne i najbardziej przystępne dla uczniów. 
Zadania podstawowe nie powinny byd zbyt trudne, powinny one byd możliwe do rozwiązania 
przez przeciętnego ucznia; 
2) wymagania rozszerzające /B/ -dotyczą osiągnięd ponadpodstawowych i obejmują treści o 
umiarkowanym stopniu trudności, bardziej złożone i mniej typowe, stanowiące poszerzenie 
wymagao podstawowych; 
3) wymagania dopełniające /C/ -dotyczą osiągnięd ponadpodstawowych i obejmują treści 
nauczania trudne do opanowania przez ogół uczniów, złożone, naukowo twórcze, jednak 
niewykraczające poza program nauczania. 
 
II  Kryteria uzyskiwania poszczególnych ocen: 
1)  Ocenę celująca otrzymuje uczeo, który: 
a) posiada wiadomości i umiejętności objęte podstawą programową z danego przedmiotu, 
b) potrafi stosowad wiadomości w sytuacjach nietypowych /problemowych/, 
c) umie formułowad problemy i dokonuje analizy lub syntezy nowych zjawisk, 
d) umie rozwiązywad problemy w sposób nietypowy, 
e) osiąga sukcesy w konkursach pozaszkolnych, 
f) spełnia wymagania A, B, C. 
2)  Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeo, który: 
a) w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności podstawy programowej z danego 
przedmiotu, 
b) zdobytą wiedzę potrafi zastosowad w nowych sytuacjach, 
c) jest samodzielny –korzysta z różnych źródeł wiedzy, 
d) potrafi zaplanowad i przeprowadzid rozwiązanie wieloetapowego zadania, 
e) rozwiązuje samodzielnie zadania i problemy, 
f) spełnia wymagania A, B, C. 
3)  Ocenę dobrą otrzymuje uczeo, który:  
a) opanował w dużym zakresie wiadomości określone podstawą programową z danego  
przedmiotu, 
b) poprawnie stosuje wiadomości do rozwiązywania typowych zadao lub problemów, 
c) spełnia wymagania A i B. 
4)  Ocenę dostateczną otrzymuje uczeo, który: 
a) opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności objęte podstawą 
programową z danego przedmiotu, 
b) potrafi zastosowad wiadomości do rozwiązywania zadao z pomocą nauczyciela, 
c) rozwiązuje /wykonuje/ typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu 
trudności, 
d) spełnia wymagania A. 



5)  Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeo, który: 
a) ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych podstawą programową, a braki 
te nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia, 
b) rozwiązuje /wykonuje/ zadania teoretyczne i praktyczne, typowe, o niewielkim stopniu  
trudności, 
c) w zasadzie spełnia wymagania A. 
6)  Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeo, który: 
a) nie opanował tych wiadomości i umiejętności, które są konieczne do dalszego kształcenia, 
b) nie potrafi rozwiązywad zadao teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu  
trudności nawet z pomocą nauczyciela. 

 
III.  Bieżące ocenianie ucznia odbywa się poprzez: 

Kategoria oceny Waga oceny 

praca, diagnoza półroczna, roczna, projekt 10 

konkurs matematyczny na szczeblu 
wojewódzkim i wyżej 

10 

próbny sprawdzian, egzamin układany 
przez nauczyciela dla danej klasy 

9 

praca klasowa 8 

sprawdzian  7 

konkurs matematyczny miejski zajęcie 
miejsca 1-5 

7 

aktywnośd 6 

wysoki wynik w konkursie matematycznym 
szkolnym 

5 

oceny ze szkoły w szpitalu lub innej szkoły, 
jeśli nie mamy wag 

5 

kartkówka 5 

praca domowa dla chętnych 4 

praca domowa długoterminowa  3 

tabliczka mnożenia i dzielenia  3 

praca domowa 2 

wyczerpane nieprzygotowanie 1 

diagnoza wstępna nie licz do średniej 

 
 
IV.  Prace pisemne oceniane są wg kryterium procentowego: 
95% ≤ p ≤ 100%-celujący 
85% ≤ p < 95%-bardzo dobry 
70% ≤ p < 85%-dobry 
51% ≤ p < 70%-dostateczny 
30% ≤ p < 51%-dopuszczający 
p < 30%-niedostateczny 
p –liczba uzyskanych punktów wyrażona w procentach.  
 
Progi procentowe na oceny „plus” i „minus” każdy nauczyciel ustala sam. 
 



V.  Termin godzinnych lub dłuższych, pisemnych prac sprawdzających wiedzę i 
umiejętności ucznia z omawianego działu programowego, tzw. prac klasowych i 
sprawdzianów powinien byd podany uczniom, co najmniej na tydzieo wcześniej i 
odnotowany w dzienniku elektronicznym (terminarz). Jeśli klasa przeniesie tego typu pracę 
w porozumieniu z nauczycielem na inny termin, to nie obowiązuje limit trzech prac 
klasowych w tygodniu. Uczeo ma obowiązek pisad wszystkie prace pisemne 
niezmazywalnym długopisem. 
 
VI.  Prace klasowe są obowiązkowe. Jeżeli uczeo z usprawiedliwionych przyczyn losowych 
nie może jej napisad, to powinien to uczynid w terminie ustalonym z nauczycielem. W 
każdym innym przypadku ma obowiązek napisad pracę w terminie wyznaczonym przez 
nauczyciela. 
 
VII.  Poprawa oceny niedostatecznej z pracy klasowej i sprawdzianu jest dobrowolna i musi 
odbywad się poza lekcjami, w ciągu dwóch tygodni od rozdania prac w terminie 
wyznaczonym przez nauczyciela. Uczeo pisze poprawę pracy tylko jeden raz. Poprawiad 
można oceny: niedostateczne, dopuszczające, dostateczne, dobre z pracy klasowej i 
sprawdzianu. Diagnozy, egzaminy próbne nie podlegają poprawie. Do średniej ważonej 
uwzględniane są obie oceny z pierwszego terminu i z poprawy. Fakt poprawy oceny 
odnotowany jest przez nauczyciela w dzienniku elektronicznym. 
 
VIII.  Jeżeli uczeo pisze pracę niesamodzielnie, otrzymuje ocenę niedostateczną bez 
możliwości 
poprawy i są o tym informowani rodzice. 
 
IX.  Prace pisemne uczniów oprócz diagnoz i egzaminów próbnych są oddawane uczniom 
do domu. Rodzice mają prawo do pełnej informacji o stopniu opanowania materiału 
będącego treścią tejże pracy. Diagnozy i próbne egzaminy uczniów udostępniane są na 
terenie szkoły. Za pisemną zgodą rodzica prace dziecka mogą byd przechowywane w 
szkole, będąc do wglądu rodzica podczas wywiadówek. 
 
X.  Uczeo klas IV – VIII szkoły podstawowej może byd 3 razy w semestrze 
nieprzygotowany. Nieprzygotowanie nie dotyczy zapowiedzianych pisemnych prac. Fakt 
nieprzygotowania musi byd zgłoszony nauczycielowi przed lekcją. W przeciwnym razie 
uczeo otrzymuje ocenę niedostateczną.
 
XI. Ocena śródroczna i roczna jest wystawiana na podstawie średniej ważonej, uzyskanej 
przez ucznia oraz zaangażowania ucznia w pracę na matematyce według swoich 
możliwości. 
 
XII.  Uczniowie posiadający opinię z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej lub mający 
orzeczenie o kształceniu specjalnym i mający zalecenia do pracy z uczniem z dysleksją 
rozwojową lub z dyskalkulią są traktowani zgodnie z zaleceniami w opinii lub orzeczeniu.  
 

 


