
 
 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 
Z MATEMATYKI W KLASACH IV-VIII  

 
 

 W celu dokonania oceny osiągnięć ucznia będą stosowane następujące formy kontroli: odpowiedzi 
ustne, przygotowanie do lekcji, aktywność ucznia na lekcji, prace klasowe, kartkówki, prace domowe, 
uczestnictwo w konkursach matematycznych. 

 
Prace klasowe po zakończeniu całego działu zapowiadane są przynajmniej tydzień przed ich 

terminem i zaznaczane w dzienniku elektronicznym. Praca klasowa trwa 45 minut. 
Kartkówki obejmują materiał maksymalnie z trzech ostatnich lekcji, nie są zapowiadane, trwają do 

20 minut, piszą ją uczniowie obecni, nie ma możliwości poprawy oceny z kartkówki.  
Za brak pracy domowej lub nieprzygotowania do lekcji uczeń otrzymuje „bz” – brak zadania lub 

„np”- nieprzygotowanie, które należy zgłosić na początku lekcji. Brak czterech prac jest równe ocenie 
niedostatecznej.  

Nie są oceniani uczniowie w pierwszym dniu po dłuższej (minimum 3-dniowej) nieobecności w 
szkole. 

Za aktywność na lekcji uczeń otrzymuje plusy, które są zapisywane w zeszycie z matematyki – 3 
plusy dają ocenę bardzo dobrą, 4 plusy dają ocenę celującą. 

Prace pisemne będą oceniane na podstawie punktów za poszczególne zadania, które będą 
przeliczane na ocenę wg poniższego kryterium 

 
- 100%  - 96%  - stopień celujący,  
- 95,9% -  87% - stopień bardzo dobry, 
- 86,9% -  71% - stopień dobry  
- 70,9% -  50% - stopień dostateczny 
- 49,9% -  30% - stopień dopuszczający 
- 29,9% -   0%   - stopień niedostateczny  
 
Według statutu szkoły w ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowania „+” i „-”  

z wyłączeniem stopni: celujący i niedostateczny.  
„+” oznacza osiągnięcia ucznia bliższe wyższej kategorii wymagań 
„-”  oznacza osiągnięcia ucznia bliższe niższej kategorii wymagań 
 
Uczeń, który nie pisał pracy klasowej ma obowiązek napisać ją w ciągu 5 dni od dnia powrotu do 

szkoły. 
Uczeń, który z pracy klasowej otrzymał stopień niższy od dobrego, może go poprawić w ciągu 

tygodnia od dnia wystawienia stopnia. 
 
      Na podstawie ocen uzyskanych przez ucznia w I semestrze nauczyciel wystawia ocenę 
semestralną. Ocenę roczną wystawia się na podstawie ocen uzyskanych przez ucznia w II semestrze 
oraz oceny za I semestr. 
 
Oceny semestralne wystawiane są na podstawie średniej ocen cząstkowych wg następującego 
schematu : 

 celujący – średnia 5,51 - 6,0  
 bardzo dobry – średnia 4,51 – 5,50 
 dobry – średnia 3,51 – 4,50 
 dostateczny – średnia 2,51 – 3,50 
 dopuszczający – średnia 1,51 – 2,50 
 niedostateczny – średnia 1,50 i mniej 

 


