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PRZEDMIOTOWEZASADY OCENIANIA  

MATEMATYKA    

Szkoła Podstawowa 

 

 

Skala ocen bieżących i klasyfikacyjnych: 

1. Celujący (6) – otrzymuje uczeo,który opanował pełny zakres wiedzy                                

i umiejętności określony programem nauczania oraz samodzielnie i twórczo rozwija 

własne uzdolnienia, proponuje rozwiązania nietypowe. 

2. Bardzo dobry (5) - otrzymuje uczeo, który opanował pełny zakres wiedzy i 

umiejętności określony programem nauczania, sprawnie posługuje się zdobytymi 

wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie zadania i problemy w nowych sytuacjach. 

3. Dobry (4) - otrzymuje uczeo, który nie opanował w pełni wiadomości określonych 

programem nauczania, poprawnie stosuje wiadomości, samodzielnie rozwiązuje 

typowe zadania. 

4. Dostateczny (3) - otrzymuje uczeo, który opanował wiadomości i umiejętności 

określone programem nauczania na poziomie podstawowym, rozwiązuje typowe 

zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności. 

5. Dopuszczający (2) - otrzymuje uczeo, który ma braki w opanowaniu podstawowej 

wiedzy, rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności, często przy pomocy 

nauczyciela. 

6. Niedostateczny (1) - otrzymuje uczeo, który nie opanował wiadomości i umiejętności 

objętych programem, a braki uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy, nie jestw 

stanie rozwiązad zadania o niewielkim stopniu trudności. 

 

 

Formy sprawdzania osiągnięd: 

1. Prace pisemne: 

a) Sprawdzian typu I – obejmuje materiał z całego semestru, uczeo jest 

poinformowany na początku semestru, termin ustala się z miesięcznym 

wyprzedzeniem. 



2 
 

b) Sprawdzian typu II – obejmuje materiał z danego działu, termin ustala się z 

tygodniowym wyprzedzeniem. 

c) Sprawdzian typu III – obejmuje materiał z trzech ostatnich lekcji, bez zapowiedzi, 

maksymalnie cztery w ciągu semestru. 

2. Odpowiedzi ustne – przynajmniej jeden raz w semestrze. 

3. Aktywność: 

a) Aktywnośd na lekcji. 

b) Prace dodatkowe na rzecz przedmiotu (pomoce, plansze, modele). 

4. Prace domowe–ocenie podlegają przynajmniej trzy prace domowe wybrane przez 

nauczyciela. 

5. Zeszyt przedmiotowy –jeden raz w semestrze. 

6. Poprawa sprawdzianów: 

a) Uczeo nieobecny na sprawdzianie typu I i II, musi zaliczyd dany materiał w 

terminie 1 tygodnia, po powrocie do szkoły. 

b) Uczeo ma możliwośd poprawienia każdej oceny ze sprawdzianu typu I i II. Chęd 

poprawy uczeo zgłasza w terminie dwóch tygodni od jej otrzymania. Sposób 

poprawy jest uzgadniany wspólnie w dogodnym dla ucznia i nauczyciela terminie. 

c) Wszystkie oceny z prac pisemnych są wstawiane do dziennika. 

7. Usprawiedliwienia: 

a) Uczeo może byd nieprzygotowany do lekcji dwa razy w semestrze, bez podania 

powodu. 

b) Po dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności ma jeden tydzieo na uzupełnienie 

wiadomości. 

c) Nieprzygotowanie uczeo zgłasza na początku lekcji. 

8. Na ocenę semestralną składają się: 

a) Oceny ze sprawdzianów typu I, II – 50% 

b) Oceny z odpowiedzi ustnych i klasówek – 30% 

c) Praca domowa – 5% 

d) Aktywnośd – 10% 

e) Zeszyt – 5% 

9. Punktacja sprawdzianów typu II: 

0% - 39%  ocena niedostateczna 

40% - 54% ocena dopuszczająca 

55% - 74% ocena dostateczna 

75% - 89% ocena dobra 

90% - 99% ocena bardzo dobra 

100%  ocena celująca 

 


