
ZASADY PRZEDMIOTOWEGO OCENIANIA NA LEKCJACH
MATEMATYKI W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 W KLASACH 4-8.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W TUCHOLI.

Ocenianie jest rytmiczne i systematyczne.

Celem przedmiotowych zasad oceniania jest:
1. Wspieranie ucznia w jego rozwoju.
2. Określenie stopnia efektywności procesu kształcenia.
3. Gromadzenie informacji o uczniu i formułowanie na ich podstawie opinii o jego osiągnięciach w 
nauce i rozwoju.
4. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie, 
pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju.
5. Motywowanie ucznia do dalszej pracy.
6. Dostarczenie rodzicom  ( opiekunom prawnym) i wychowawcom informacji o postępach, 
trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia.

Ocenianiu podlegają:

1. Odpowiedź ustna – obowiązuje tematyka z trzech ostatnich lekcji, w przypadku lekcji 
powtórzeniowej – z całego działu.
2. Prace pisemne:
- kartkówka – krótka forma pisemna sprawdzająca bieżące wiadomości z ostatniego tematu (może 
być niezapowiedziana, sprawdzana w ciągu tygodnia)
- praca klasowa – obejmuje materiał programowy z jednego działu tematycznego (zapowiadana z 
tygodniowym wyprzedzeniem, poprzedzona lekcją powtórzeniową, sprawdzana i oddawana 
uczniom w ciągu dwóch tygodni)
- sprawdzian wiadomości – pisemna forma sprawdzająca wiadomości z kilku tematów z danego 
działu ( zapowiadana z tygodniowym wyprzedzeniem)
*uczniowie nieobecni na pracy klasowej, sprawdzianie, kartkówce zobowiązani są do napisania 
danej pracy w terminie uzgodnionym z nauczycielem
*oceny z pracy klasowej oraz sprawdzianu można poprawiać w terminie uzgodnionym z 
nauczycielem, przy czym pod uwagę brana jest średnia arytmetyczna z obu ocen.
3. Praca na lekcji.
4. Aktywność na lekcji.
5. Prace domowe.
6. Prace dodatkowe.
7. Osiągnięcia w konkursach matematycznych.

Czynniki wpływające na ocenę:
1. Stopień opanowania materiału.
2. Postępy ucznia.
3. Aktywność.
4. Systematyczność i pilność.
5. Samodzielność pracy.
6. Wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków.
7. Prezentacje przez uczniów własnej pracy.
8. Rozwiązywanie dodatkowych zadań.
9. Możliwości indywidualne ucznia.



Ogólne wymagania na poszczególne oceny  w stopniach:
celujący (6) - 100 %
bardzo dobry (5) – 90-99 %
dobry (4) - 70-89 %
dostateczny (3) – 50-69 %
dopuszczający (2) - 30-49 %
niedostateczny (1) – 29 %

Oceny cząstkowe mają różną wagę, która zależy od formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:
praca klasowa – waga 5
sprawdzian i projekt – waga 4
kartkówka i odpowiedź ustna – waga 3
aktywność i zadanie domowe – waga 2

Oceny semestralne i końcoworoczne ustalone są zgodnie z poniższą skalą:
ocena niedostateczna (1)– do 1,69
ocena dopuszczająca (2)– od 1,7
ocena dostateczna (3) – od 2,7
ocena dobra (4) – od 3,7
ocena bardzo dobra (5) – od 4,7
ocena celująca (6) – od 5,7

*Uczeń i rodzice są na bieżąco informowani o ocenach poprzez dziennik elektroniczny.

*Istnieje możliwość konsultacji z nauczycielem w przypadku, gdy uczeń zgłosi chęć 
uzupełnienia braków z przedmiotu.

*Uczeń może być pozbawiony możliwości poprawiania oceny w przypadku stwierdzenia 
nieuczciwości (odpisywanie, ściąganie, zamiana grup, wykorzystanie cudzych prac jako 
własnych) lub w przypadku rażącego zaniedbania obowiązków uczniowskich, przeszkadzania 
w czasie lekcji lub nagminnego łamania szkolnego regulaminu.


