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Przedmiotowe  Zasady  Oceniania są dokumentem uzupełniającym do Wewnątrzszkolnego 

Systemu Oceniania, znajdującego się w Statucie Szkoły. 

 
I. PRZEDMIOTEM OCENIANIA SĄ: 

 

1) wiadomości, 

2) umiejętności, 

3) postawa ucznia i jego aktywność. 

 

II. ZASADY OCENIANIA 

 

Metody sprawdzania osiągnięć uczniów: 

 
• prace pisemne ( sprawdziany, kartkówki, testy kompetencji, itp.) 

• odpowiedzi ustne 

• prace domowe (dla chętnych w formie pisemnej lub ustnej) 

• praca w grupach 

• praca samodzielna - samodzielna praca w zeszycie ćwiczeń na lekcji i samodzielna 

uczniowska propozycja poszerzenia wiadomości  i umiejętności(np. projekty, prezentacje, 

itp.) oraz umiejętności praktyczne 

• aktywność (np. przygotowanie do lekcji, praca na lekcji – czynny udział w zajęciach, 

uczestnictwo w konkursach, przynależność do szkolnych kół i  aktywne w nim uczestnictwo)   

 

 

Sprawdziany– obejmują partię materiału z jednego działu. Zapowiedziane są, co najmniej na tydzień 

przed planowanym terminem, ustalonym przez nauczyciela w porozumieniu z uczniami. Nauczyciel 

zapisuje go w dzienniku elektronicznym, a uczniowie notują w zeszycie przedmiotowym. 

Sprawdzian jest poprzedzony lekcją powtórzeniową, do której uczeń powinien się przygotować,  

a nauczyciel podaje zagadnienia. Sprawdzian jest obowiązkowy. Wszystkie sprawdziany są 

poprawione i omówione w ciągu dwóch tygodni. 

 

Kartkówki – obejmują zakres wiadomości i umiejętności z maksymalnie trzech ostatnich lekcji. 

Uczniowie piszą je około 10-15 minut; nie muszą być zapowiadane przez nauczyciela i mogą podlegać 

poprawie tylko jeden raz w ciągu tygodnia od otrzymania oceny . 

 

Odpowiedzi ustne- obejmują tematy z trzech ostatnich lekcji lub z zagadnień zapowiedzianych przez 

nauczyciela. 

Na ocenę mają wpływ: samodzielność odpowiedzi, znajomość zagadnienia, przedstawienie toku 

rozwiązania. 

Nie odpytuje się ucznia po dłuższej nieobecności w szkole, chyba że uczeń sam zgłosi się do 

odpowiedzi. 
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Praca w grupach –ocenę za pracę w grupie może otrzymać cała grupa lub indywidualni uczniowie. 

Ocenie podlegają umiejętności: 

• planowania i organizowania pracy grupowej 

• efektywnego współdziałania 

• wywiązywania się z powierzonych ról 

• rozwiązywania problemów w sposób twórczy oraz merytoryczna poprawność                

wykonywanych zadań. 

 

Aktywność na lekcji - aktywność na lekcji oceniana jest na bieżąco znakiem „+” . Pięć znaków (+) 

równa się ocenie bardzo dobrej. Natomiast trzy znaki (-) równają się ocenie niedostatecznej. 

 

• Przygotowanie do lekcji - uczeń ma obowiązek punktualnego i systematycznego 

przychodzenia na zajęcia; po zakończonej lekcji pozostawia ład i porządek. Na lekcje uczeń 

przynosi: podręcznik, zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy, przybory do pisania i inne 

potrzebne pomoce wskazane przez nauczyciela. 

Podczas lekcji uczeń nie je, nie pije, nie żuje gumy. 

Uczeń zobowiązany jest być przygotowanym do każdej lekcji. 

 

Prace samodzielne –wykonywane są samodzielnie przez uczniów lub pod kierunkiem nauczyciela. Za 

daną pracę uczeń może otrzymać ocenę lub znak „+” będzie to uzależnione od stopnia trudności 

danego zadania . 

 

 

 

Formy i częstotliwość oceniania uczniów klas IV-VIII 

 

Matematyka –  co najmniej 5 ocen z różnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności: 

 sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne,  prace domowe, aktywność. 

 

 

III.  SPOSOBY DOKUMENTOWANIA I ANALIZY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 

o oceny cząstkowe śródroczne i końcoworoczne odnotowywane w dzienniku elektronicznym, 

 

IV. FORMY PRZEKAZYWANIA INFORMACJI ZWROTNEJ DLA UCZNIA                          I 

RODZICÓW 

Oceny uzyskane przez ucznia oraz pochwały i uwagi są do wglądu w dzienniku 

elektronicznym. 

Ustne informacje na temat wyników w nauce rodzice mogą pozyskiwać u nauczycieli tylko   

w czasie indywidualnych spotkań oraz zebrań rodziców organizowanych przez wychowawcę 

klasy ( w tym konsultacji i zebrań rodziców online).  

Sprawdzone i omówione prace pisemne (sprawdziany, kartkówki) można zwrócić uczniom, a 

następnie fakt ten odnotować w Librusie . 
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V. ZASADY POPRAWIANIA OCEN CZĄSTKOWYCH ORAZ WARUNKI UZYSKANIA 

OCENY WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANIA (ŚRÓDROCZNEJ I KOŃCOWOWROCZNEJ) 

 

1. Każdy uczeń ma prawo do poprawy oceny cząstkowej według następujących zasad: 

•  Sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne – do dwóch tygodni od daty otrzymania lub  

w czasie uzgodnionym z nauczycielem. 

Do poprawy uczeń przystępuje tylko raz. 

2. Sprawdziany są obowiązkowe.  

3. Poprawione sprawdziany i kartkówki oddawane są w terminie do dwóch tygodni. 

4. W przypadku niedostatecznej oceny śródrocznej, uczeń pisze egzamin poprawkowy za dany 

semestr na zasadach i zagadnieniach ustalonych z nauczycielem. 

5. Uczeń cały czas pracuje na ocenę śródroczną i końcoworoczną! 

 

 

VI. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA  

 

Ogólne kryteria ocen cząstkowych 

 

Stopień celujący (6) otrzymuje uczeń, który: 

 • nabył wszystkie umiejętności sprzyjające osiągnięciu wymagań podstawowych 

 i ponadpodstawowych i potrafi je wykorzystywać w sytuacjach nietypowych  

• wykazuje szczególne zainteresowanie przedmiotem, poprzez udział w konkursach pozaszkolnych 

zdobywając tytuł finalisty lub laureata, 

• uzyskał średnią ważoną minimum 5,20 

 Stopień bardzo dobry (5) otrzymuje uczeń, który:  

• nabył wszystkie umiejętności sprzyjające osiągnięciu wymagań podstawowych i potrafi je 

wykorzystywać w sytuacjach nietypowych; 

 • nabył niektóre umiejętności sprzyjające osiągnięciu wymagań ponadpodstawowych i potrafi je 

wykorzystać w sytuacjach typowych;  

• pracuje w grupie rówieśniczej i bierze odpowiedzialność za efekty wspólnej pracy, podejmuje się 

pracy lidera grupy. 

 Stopień dobry (4) otrzymuje uczeń, który: 

 • nabył wszystkie umiejętności sprzyjające osiągnięciu wymagań podstawowych,  

• nabył niektóre umiejętności sprzyjające osiągnięciu wymagań ponadpodstawowych i potrafi je 

wykorzystać w sytuacjach typowych,  

• korzysta z różnych źródeł wiedzy.  

Stopień dostateczny (3) otrzymuje uczeń, który: 

 • nabył wszystkie umiejętności sprzyjające osiągnięciu wymagań podstawowych i potrafi je 

wykorzystać w sytuacjach typowych. 

 Stopień dopuszczający (2) otrzymuje uczeń, który: 

 • nabył większość umiejętności sprzyjających osiągnięciu wymagań podstawowych i potrafi je 

wykorzystać w sytuacjach typowych.  

Stopień niedostateczny (1) otrzymuje uczeń, który: 

 • nie opanował koniecznych wymagań na stopień dopuszczający;  
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• braki w jego wiedzy uniemożliwiają dalszą edukację matematyczną; • nie podejmuje prób wykonania 

powierzonych zadań. 

 

 

Szczegółowe wymagania dostępne u nauczyciela matematyki. 

 

Przy pracach pisemnych stosuje się procentowe obliczanie punktów z przypisanymi ocenami:  

 

 

                                       0% - 32 %– niedostateczny 

                                      33% - 50 % – dopuszczający 

                                      51% - 70% – dostateczny 

                                      71% - 89 % – dobry 

                                      90% - 98 % - bardzo dobry 

                                      99%- 100%  - celujący 

 

 

Ocena śródroczna i końcoworoczna nie jest średnią arytmetyczną uzyskanych przez ucznia w ocen 

cząstkowych. Uwzględnia ona „wagę” otrzymanych przez uczniów wyników według poniższych 

kryteriów  

 

Podstawą wystawienia oceny klasyfikacyjnej jest średnia ważona. Średnia ważona jest ilorazem sumy 

ocen mnożonych przez  wagę”. 

                                      

SUMA OCEN 

Ocena klasyfikacyjna = ------------------------------------------------------------------------- 

                                     SUMA WAG 

 

FORMY AKTYWNOŚCI WAGA 

Testy kompetencji, prace klasowe, laureaci, finaliści - konkursów, turniejów. 6 

Testy, sprawdziany, udział w konkursach przedmiotowych. 5 

Projekty edukacyjne. 4-5 

Zeszyty przedmiotowe. Kartkówki, odpowiedzi ustne. 4 

Praca na lekcji: samodzielna, w grupach, aktywność, praca na zajęciach  pozalekcyjnych. 2 

Praca domowa 1-3 

Przygotowanie do lekcji. 1 

 

Przy  zapisie ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „- przyporządkowując im 

odpowiednie wartości według skali:  

 

Ocena 6 5+ 5 5- 4+ 4 4- 3+ 3 3- 2+ 2 2- 1+ 1 

wartość 6 5,5 5 4,75 4,5 4 3,75 3,5 3 2,75 2,5 2 1,75 1,5 1 

 

Wyniki egzaminów próbnych i testów diagnozujących, wpisywane są w formie wyniku procentowego, nie 

są zaliczane do średniej ocen. 



PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA – MATEMATYKA 2021-2022 

Strona 6 z 7 

 

Średnia ważona jest jednym ze wskaźników branych pod uwagę przy wystawianiu oceny śródrocznej  

i końcoworocznej. 

 

 

 

 

VII. OCENIANIE UCZNIÓW Z OPINIAMI LUB ORZECZENIAMI PPP 

 

1. Dostosowuje się wymagania w stosunku do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

mającego opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu 

się bądź posiadającego orzeczenie o kształceniu specjalnym., zgodnie z zaleceniami w wyżej 

wymienionych dokumentach. 

 

2. W stosunku do wszystkich uczniów posiadających dysfunkcję zastosowane zostaną zasady 

wzmacniania poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa, motywowania do pracy i doceniania 

małych sukcesów. 

 

  

VIII. INNE POSTANOWIENIA 

 

1. Każda ocena jest jawna i wystawiana według ustalonych kryteriów. 

2. Uczeń ma prawo być nieprzygotowanym do lekcji bez podania przyczyny dwa razy w semestrze,  

o ile zgłosi ten fakt na początku  lekcji, to nie ponosi żadnych konsekwencji (oprócz znaku „np”, 

który informuje nauczyciela o wykorzystanej przez ucznia szansie). Nie dotyczy to jednak lekcji, 

na których nauczyciel zaplanował sprawdzian lub kartkówkę. Po dwukrotnym wykorzystaniu 

znaku „np”, uczeń otrzymuje znak (-). 

3. W przypadku wystąpienia poważnych przyczyn losowych, które przeszkodziły w przygotowaniu 

się ucznia do lekcji, również nie ponosi on żadnych konsekwencji, jeżeli są one potwierdzone 

pisemnie lub ustnie przez rodzica (opiekuna) przed lekcją. 

4. Nie ocenia się ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej po dłuższej nieobecności  

w szkole. Uczeń ma prawo do konsultacji i pomocy nauczyciela oraz ma obowiązek uzupełnienia 

wiedzy w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

5. Za odmowę pracy na lekcji (nie wykonywanie poleceń nauczyciela), uczeń może otrzymać minusa 

i uwagę informacyjną w dzienniku elektronicznym. 

6. Za udział w konkursach uczeń może otrzymać ocenę cząstkową celującą, natomiast za szczególne 

osiągnięcia kolejną ocenę celującą. 

8.Jeżeli  w czasie nieobecności ucznia odbywało się ważne zaliczenie (duży sprawdzian, test,  projekt,  

    lub inne wcześniej zapowiedziane formy sprawdzania wiedzy), uczeń zobowiązany jest do ustalenia  

    z nauczycielem dogodnego terminu na wywiązanie się z danego zadania. Jeżeli uczeń nie stawi się  

    w wyznaczonym czasie, to ustala się nowy termin. Gdy kolejny raz uczeń nie pojawi się w celu  

    zaliczenia zadania, bez podania ważnego usprawiedliwienia, wówczas nauczyciel ma prawo  

    wstawić w dzienniku skrót „bz”, czyli brak zaliczenia o wadze 0, które nie podlega poprawie. 

Procedura ta obowiązuje od klasy VI do VIII. 

 

 

9. Podpis rodzica i ucznia pod PZO/KONTRAKTEM wklejonym do zeszytu oznacza zapoznanie się z 

dokumentem i jego akceptację. 

 

ZAŁĄCZNIKI 
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KONTRAKT/WYMAGANIA NA POSZCZEGÓNE OCENY-WERSJA DLA UCZNIA DO 

ZESZYTU (w tym wersja dla ucznia z dostosowaniem wymagań) 

 

 
 

 

Aneks do kryteriów oceniania z matematyki –nauczanie zdalne lub 

hybrydowe. 
 

Zdalna realizacja treści z podstawy programowej odbywać się będzie z wykorzystaniem narzędzi 

wskazanych przez nauczyciela. 

1. W czasie zdalnego nauczania uczeń może wykazać się swoją wiedzą poprzez:  

wykonanie zadań (np. sprawdzianów, kartkówek, zadań domowych, zadań w ćwiczeniach, kart 

pracy, aktywność na lekcji online, odpowiedzi na pytania itp.), które dołączone są jako załączniki 

do wiadomości na LIBRUSIE/ platformie MS Teams, itp. 

2. Podczas zdalnego nauczania uczeń ma obowiązek wykonać w zeszycie notatki do lekcji. 

3. Sprawdziany, kartkówki, które podlegają ocenie uczeń ma obowiązek wykonać i przesyłać 

nauczycielowi we wskazany przez niego sposób oraz w wyznaczonym przez nauczyciela terminie. 

Niedotrzymanie ustalonego terminu jest równoznaczne z oceną niedostateczną. 

4. Korzystanie przez ucznia z prac innych osób – plagiat, skutkuje oceną niedostateczną bez 

możliwości poprawy. 

5. Informacje na temat testów sprawdzających wiedzę umieszczane będą z wyprzedzeniem 

w Librusie. Określona zostanie dokładna data i godzina testu (oraz czas, jaki będzie przeznaczony 

na test np. 45 min) tak, aby uczniowie mogli dostosować potrzebę skorzystania z komputera do 

innych domowników. 

6. Uczeń, który nie weźmie udziału w teście sprawdzającym wiedzę (np. kartkówka, sprawdzian) 

zobowiązany jest do napisania testu w sposób i w terminie ustalonym przez nauczyciela. 

7. Uczeń ma możliwość poprawienia ocen za zadnie otrzymane w czasie Librusa w sposób i w 

terminie wskazanym przez nauczyciela. 

8. Bieżąca praca ucznia na lekcji jest także oceniana plusami lub minusami. 

9. Za 3 zebrane "+"  uczeń otrzyma ocenę bardzo dobrą (nowa kategoria "praca zdalna" -waga oceny 

2). 

10. Jeśli uczeń dodatkowo wykona przynajmniej 2 zadania dodatkowe to zamiast bardzo dobrej 

otrzyma ocenę celującą (nowa kategoria "praca zdalna" -waga oceny 2). 

11. Za 3 zebrane "-"  uczeń otrzyma ocenę niedostateczną (kategoria "praca zdalna" – waga oceny 2). 

12. W przypadku sprawdzianów lub innych obszerniejszych zadań stawiana jest ocena. 

13. Za sprawdziany uczeń otrzyma ocenę nowej kategorii "sprawdzian zdalny -ocena wagi 5. 

 

 

 

14. Formy i częstotliwość oceniania uczniów klas IV-VIII 

 

Matematyka – co najmniej 5 ocen z różnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności: 

 sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne,  prace domowe, aktywność. 

 

 


