
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI  
DLA KLAS IV-VIII 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. Kazimierza Pułaskiego w Tyliczu 

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki został opracowany na podstawie:  

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017r. w sprawie oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.  

2. Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w Szkole Podstawowej w Wietlinie. 

 3. Programu nauczania matematyki w szkole podstawowej pt. „Matematyka z plusem". 

 4. Podręczników: „Matematyka z plusem", Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 

I. Cele sprawdzania osiągnięć ucznia: 
- strukturyzacja materiału nauczania matematyki, 
- sterowanie procesem nauczania, 
- uzyskiwanie informacji o jakości uczenia się, 
- danie uczniom możliwości poznania własnych osiągnięć, 
- zapobieganie niepowodzeniom w nauce, 
- rozwijanie motywacji do aktywnego udziału w lekcji, 
- wyrabianie odwagi w zadawaniu pytań nauczycielowi. 
 
II. Kryteria oceniania poszczególnych metod sprawdzania: 
1. Praca klasowa  
- znajomość przedmiotu (wiedza) 
- umiejętność rozwiązywania problemów 
2. Sprawdzian pisemny  
- zakres wiedzy z poszczególnych działów tematycznych 
- język adekwatny do wiedzy 
- zrozumienie tematu 
3. Kartkówka  
- zakres wiedzy z ostatniego działu 
- zrozumienie tematu 
4. Praca domowa  
- terminowość 
- zgodność z założeniami 
- estetyka wykonania 
- inwencja własna 
5. Praca długoterminowa  
- wkład w pracę 
- realizacja zadania 
- umiejętność korzystania z pomocy dydaktycznych 
- oryginalność rozwiązania 
6. Aktywność  
- zgodność wypowiedzi z tematem 
- częstotliwość wypowiedzi 



- inwencja własna 
7. Odpowiedź ustna  
- zakres wiedzy z ostatniego działu 
- stosowana terminologia 
- rzetelność wykonywanych prac 
- realizacja zadania 

III. Rodzaje wymagań: 
1. Konieczne (K) 
- dotyczą zapamiętania wiadomości, czyli znajomości podstawowych pojęć i praw 
matematyki, podstawowych wzorów geometrycznych, orientacji w stosunkach liczbowych, 
- uczeń potrafi rozwiązywać przy pomocy nauczyciela zadania teoretyczne i praktyczne o 
niewielkim stopniu trudności, 
- zdobyte wiadomości i umiejętności są niezbędne do dalszego kontynuowania nauki 
matematyki. 
2. Podstawowe (P) 
- dotyczą zrozumienia wiadomości, 
- uczeń potrafi przy niewielkiej pomocy nauczyciela wyjaśnić poznane prawa (przemienności, 
łączności, rozdzielności, tw. Pitagorasa) i stosować je w obliczeniach pamięciowych i 
pisemnych, stosować poznane wzory w prostych zadaniach z treścią. 
3. Rozszerzające (R) 
- dotyczą stosowania wiadomości i umiejętności w sytuacjach typowych, 
- uczeń potrafi samodzielnie rozwiązywać typowe zadania teoretyczne i praktyczne, 
korzystając z tablic i pomocy naukowych, 
4. Dopełniające (D) 
- dotyczą stosowania wiadomości i umiejętności w złożonych sytuacjach typowych, 
- uczeń potrafi samodzielnie rozwiązywać typowe złożone zadania rachunkowe i 
konstrukcyjne, wyprowadzać wzory, 
5. Wykraczające (W) 
- dotyczą stosowania wiadomości i umiejętności świadczących o pełnym opanowaniu 
podstawy programowej 
- uczeń potrafi oryginalnie rozwiązywać zadania o podwyższonym stopniu trudności, 
samodzielnie potrafi formułować definicje i twierdzenia, stosuje algorytmy w zadaniach 
nietypowych, prezentuje wyniki swojej pracy w różnorodny sposób. 

 
IV. Kryteria oceniania: 
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 
- opanował wiadomości i umiejętności w pełnym zakresie, 
- potrafi stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych), 
- umie formułować problemy i dokonuje analizy lub syntezy, 
- rozwiązuje problemy w sposób nietypowy, 
- bierze udział konkursach matematycznych przynajmniej na etapie szkolnym 
- sprostał wymaganiom koniecznym, podstawowym, rozszerzającym, dopełniającym i 
wykraczającym. 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 
- opanował wiadomości i umiejętności określone w podstawie, 
- potrafi zastosować zdobytą wiedzę w sytuacjach typowych, 



- jest samodzielny, korzysta z różnych źródeł wiedzy, 
- rozwiązuje samodzielnie zadania rachunkowe i problemowe, 
- sprostał wymaganiom koniecznym, podstawowym rozszerzającym i dopełniającym. 
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 
- opanował w dużym zakresie wiadomości określone podstawą programową, 
- poprawnie stosuje wiadomości do rozwiązywania typowych zadań i problemów, 
- sprostał wymaganiom koniecznym, podstawowym i rozszerzającym. 
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 
- opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem, 
- potrafi zastosować wiadomości do rozwiązywania zadań z pomocą nauczyciela, 
- zna podstawowe wzory i jednostki wielkości matematycznych, 
- sprostał wymaganiom koniecznym i podstawowym. 
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 
- ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych podstawą, a braki te nie 
przekreślają możliwości dalszego kształcenia, 
- zna podstawowe prawa i wzory matematyczne, 
- potrafi z pomocą nauczyciela wykonać proste zadania rachunkowe i tekstowe, 
- sprostał wymaganiom koniecznym. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 
- nie opanował tych wiadomości i umiejętności, które są konieczne do dalszego kształcenia, 
- nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu 
trudności, 
- nie zna podstawowych praw, pojęć i wielkości matematycznych, 
- nie sprostał wymaganiom koniecznym. 

 
V. Umowa ,,Nauczyciel – uczeń” 
1. Obowiązkiem ucznia jest punktualne stawiennictwo na lekcjach matematyki. 
2. Uczeń zobowiązany jest do przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do 
kolegów i nauczyciela matematyki, w szczególności do zachowania dyscypliny oraz 
szanowania prawa innych do zdobycia wiedzy. 
3. Uczeń ma obowiązek rzetelnego przygotowania się do lekcji matematyki, co oznacza: 
a) posiadanie zeszytu przedmiotowego oraz przyborów geometrycznych, 
b) odrobienie zadania domowego, 
c) przygotowanie się do odpowiedzi: 
- ustnej z ostatniego działu, 
- ustnej z partii materiału z klas niższych, o powtórzenie której prosił nauczyciel, 
- pisemnej – kartkówek z 3 ostatnich lekcji, 
d) przygotowanie się do pracy pisemnej zapowiedzianej wcześniej i odnotowanej terminarzu 
dziennika. 
4. Uczeń ma prawo zgłosić 2 nieprzygotowanie w okresie wówczas, gdy: 
a) nie przyniósł zeszytu przedmiotowego, 
b) nie przygotował się do zajęć. 
Uczeń ma prawo zgłosić 3 braki zadań w semestrze, 4 brak zadania skutkuje oceną 
niedostateczną. 
Ocena ta nie ulega poprawie, 



Ponadto uczeń ma obowiązek uzupełnić brakującą lub źle napisaną pracę domową na 
następną lekcję. Za nie odrobienie pracy domowej, bez zgłoszenia nauczycielowi uczeń 
otrzymuje ocenę niedostateczną. 
Punkt 4 nie dotyczy prac klasowych i sprawdzianów pisemnych. 
5. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego jest obowiązkiem ucznia. Zeszyt powinien być 
estetyczny i czytelny oraz posiadać komplet notatek i prac domowych. Przy ocenianiu 
zeszytu oraz prac pisemnych nauczyciel bierze pod uwagę także poprawność ortograficzną 
zapisu. Przy ocenianiu zadania domowego bierze się pod uwagę kompletność, poprawność 
merytoryczną i ortograficzną, czytelność i estetykę zapisu. 
6. Prace klasowe i sprawdziany pisemne są obowiązkowe. 
a) Ocenę za pracę pisemną nauczyciel wystawia na podstawie liczby zdobytych punktów, 
informujących o spełnieniu wymagań na poszczególne oceny: 
• za rozwiązanie zadania dodatkowego uczeń otrzymuje podwyższenie oceny o pół stopnia 
jeśli cała praca została napisana na conajmniej ocenę dobrą. 
b) Zazwyczaj nauczyciel korzysta z następującej skali przeliczania punktów na oceny: 
0 % do 30 % - ocena niedostateczna 
31 % do 50 % - ocena dopuszczająca 
51 % do 74% - ocena dostateczna 
75 % do 90 % - ocena dobra 
91 % do 100 % - ocena bardzo dobra 
100 % i zadanie dodatkowe - ocena celująca 
Nauczyciel w zależności od stopnia trudności pracy pisemnej, ma prawo użycia innej skali niż 
powyższa. 
c) Każda praca pisemna jest dokumentem szkolnym. Uczeń starannie prezentuje w niej swoje 
wiadomości i dba o jej estetykę.  
Oceniając pracę nauczyciel uwzględnia możliwości ucznia. Wyjątkiem są uzasadnione 
sytuacje (np. dysgrafia, opinie z Poradni Psychologiczno Pedagogicznych): 
• jeśli praca pisemna jest nieczytelna lub jej wygląd jest niechlujny, nauczyciel nie sprawdza 
jej – uczeń otrzymuje wtedy ocenę niedostateczną, bez możliwości jej poprawy, chyba że 
nauczyciel zdecyduje inaczej, 
• nauczyciel ma prawo obniżyć ocenę o jeden stopień, jeśli praca jest niestaranna i 
nieestetyczna. 
d) Prace klasowe (sprawdziany) 
• Prace klasowe lub sprawdziany są przeprowadzane po zakończeniu każdego działu. 
• Prace klasowe trwają 45 minut i obejmują co najmniej 1 dział programowy. 
• Praca klasowa jest zapowiadana tydzień wcześniej, podawany jest wówczas zakres 
materiału, który jest utrwalony na lekcji powtórzeniowej. 
• Nauczyciel sprawdza prace klasowe w czasie nie przekraczającym dwóch tygodni. 
• W przypadku otrzymania z pracy klasowej oceny niedostatecznej uczeń ma prawo do 
poprawy (chyba, ze nauczyciel zdecyduje inaczej), która jest dobrowolna i odbywa się po 
lekcjach w ciągu tygodnia od rozdania prac. Poprawa może nastąpić tylko raz. Do dziennika 
wpisane będą wówczas dwie oceny, lecz pod uwagę brana jest ocena poprawiona. 
• W przypadku nieobecności na pracy klasowej wynikającej z krótkotrwałych (trwających do 
1 tygodnia) przyczyn losowych, uczeń ma obowiązek napisać jej w ciągu tygodnia od dnia 
powrotu do szkoły (chyba, że nauczyciel zdecyduje inaczej). Wyjątek stanowi długotrwała 
choroba (powyżej dwóch tygodni):wtedy o konieczności poprawy i terminie decyduje 
nauczyciel przedmiotu i powiadamia o tym ucznia 



• W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej przez ucznia piszącego pracę klasową po 
długiej nieobecności, ma on prawo do poprawy tylko raz. 
• Poprawa nie może być powtórzeniem tej samej pracy klasowej. 
e) Kartkówki 
• Kartkówki trwają od 5 do 20 minut i dotyczą trzech ostatnich tematów. W przypadku 
kartkówki np. z tabliczki mnożenia zastrzega się możliwość zmiany powyższej reguły. Nie 
muszą być zapowiadane i nie podlegają poprawie. Przyjmuje się, że pozytywna ocena z 
kolejnej kartkówki daje informację o opanowaniu również poprzedniego materiału i stanowi 
swoistą poprawę tej poprzedniej. Chyba, że nauczyciel zdecyduje inaczej. 
• Nauczyciel jest zobowiązany do poprawy kartkówek w ciągu dwóch tygodni. 
7. Uczeń nieobecny na pracy klasowej i sprawdzianie pisemnym z przyczyn 
usprawiedliwionych(nieobecność powyżej tygodnia) zobowiązany jest ją napisać w ciągu 2 
tygodni od dnia powrotu do szkoły, po uprzednim ustaleniu terminu z nauczycielem. Jeśli nie 
napisze zaległej pracy pisemnej w ustalonym terminie otrzymuje ocenę niedostateczną. 
8. Nieobecność nieusprawiedliwiona na pracy pisemnej jest równoznaczna z wystawieniem 
uczniowi oceny niedostatecznej. 
9. Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną otrzymaną z prac pisemnych w ciągu 
tygodnia od oddania pracy. 
10. Uczeń może poprawić jedną wybraną przez siebie pracę pisemną (w semestrze) w ciągu 
tygodnia od oddania pracy. 
11. Uczeń ma prawo poprawić przewidywaną ocenę semestralną (roczną) – pisząc test, pod 
warunkiem, że wykorzystał wszelkie inne możliwości poprawy podane wyżej. 
12. Decydujący wpływ na ocenę semestralną (roczną) mają oceny uzyskane z prac pisemnych 
oraz testów diagnozujących. 
13. Niesamodzielna praca w sprawdzianach i kartkówkach oraz testach równoznaczna jest z 
otrzymaniem oceny niedostatecznej. 
14. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej na okres, uczeń opanowuje i podlega 
ona sprawdzeniu wskazaną partię materiału w terminie ustalonym z nauczycielem. 
15. Uczeń nieobecny w szkole z powodu choroby powyżej 2 tygodni uzgadnia z nauczycielem 
termin uzupełnienia braków i form pomocy. 
16. Uczeń nieobecny 1 dzień ma obowiązek przyjść na następną lekcję przygotowany. 
17. Za ewidentny i celowy brak pracy na lekcji uczeń może otrzymać ocenę niedostateczną 
18. Za szczególne osiągnięcia na lekcji, błyskotliwe pomysły oraz pomoc kolegom, uczeń 
może od razu otrzymać ocenę bardzo dobrą lub celującą. 
18. Ocena okresowa wynika z ocen cząstkowych, lecz nie jest średnią arytmetyczną. 
19. Ocenę roczną wystawia się na podstawie uzyskanych ocen w ciągu całego roku i jest 
średnią arytmetyczną ocen z obu semestrów. 
20. Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia. 

VI. Uczniowie z dostosowaniem wymagań 
W stosunku do ucznia, który posiada opinię poradni o dostosowaniu wymagań 
edukacyjnych, nauczyciel może: 
- systematycznie pomagać na zajęciach wyrównawczych z matematyki 
- stosować pytania pomocnicze i naprowadzające 
- udzielanie wskazówek w celu zrozumienia zadań testowych 
- zaakceptować wolniejsze tempo pracy ucznia poprzez wydłużenie czasu pracy 
- zaproponować miejsce bliżej nauczyciela. 



Uczniowi objętemu pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole nieposiadającemu opinii 
bądź orzeczenia dostosowuje się wymagania zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami. 

VII. Podejście do oceniania osiągnięć ucznia: 
1. Ocenianie dydaktyczne to takie, w którym jedynym kryterium są wymagania programowe. 
2. Ocenianie społeczno – wychowawcze. W przypadku niektórych uczniów, przy ocenie obok 
wymagań programowych można uwzględnić inne kryteria: sytuacja rodzinna ucznia i jego 
warunki życiowe, stan zdrowia. 
3. Komentarz do ocen. Nauczyciel powinien ustnie uzasadnić otrzymaną przez niego ocenę i 
wskazać sposób dalszego postępowania. 

VIII. Zdalne nauczania: 

 Uczeń ma obowiązek uczestniczenia online na lekcjach matematyki wg wcześniej ustalonego planu 
zajęć . Uczniowie podczas zdalnej nauki na odległość z matematyki  będą oceniani za prace pisemne: 
karty pracy - testy, kartkówki oraz odpowiedzi ustne podczas lekcji online, Ocenie będą podlegać tez 
wykonane zadania przesłane przez komunikator.  
Uczeń może również uzyskać ocenę za aktywność - pracę podczas lekcji : za pięć zdobytych plusów – 
ocena bardzo dobra, za cztery plusy +4, a za trzy plusy 4  – nauczyciel bierze pod uwagę plusy zdobyte 
w trakcie nauki w szkole. 
Na wykonanie zadań uczeń ma określony (wyznaczony) czas podany wcześniej przez 
nauczyciela, a w szczególnych przypadkach uczeń może ustalić z nauczycielem inny termin lub formę  
prezentacji opanowanych treści nauczania. 
Nieodesłanie w terminie zadania zleconego przez nauczyciela skutkuje oceną 
niedostateczną. 
Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych w trakcie e-nauczania. Sposób 
poprawy i termin zostaje wskazany przez nauczyciela. 
Jeśli uczeń nie będzie z przyczyn technicznych mógł wziąć udziału w teście, odpowiedzi itp. 
to powinien on o tym fakcie poinformować nauczyciela 
IX. Ustalenia końcowe: 
1. Przedmiotowy system oceniania z matematyki obowiązuje na lekcjach prowadzonych 
przez nauczycieli szkoły podstawowej w Tyliczu. Podlega ewaluacji. 
2. O wymaganiach edukacyjnych nauczyciel informuje uczniów na początku roku szkolnego 

 


