
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

Z Matematyki 

w klasach IV-VIII 

 

I. Przedmiotowe zasady oceniania zostały skonstruowane w oparciu o następujące dokumenty: 

1. Ustawa z dnia 18 maja 2021 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)   

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych Dz.U. 2019 poz. 373  

3. Podstawa programowa kształcenia ogólnego.  

4. Program nauczania z matematyki 

5. Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania zawarte w statucie szkoły 
 

II. Zasady ogólne: 

 

Obowiązują dwa tryby nauczania: tryb stacjonarny oraz tryb zdalny. 

 

III. Przedmiotem oceny są: 

 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

 

 

IV. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów: 

1. Prace klasowe i sprawdziany: zawierają materiał co najmniej 1 działu,  zapowiadane są z tygodnio-

wym wyprzedzeniem. 
2.Kartkówki (z 1-3 jednostek tematycznych) z zapowiedzią lub bez zapowiedzi. 

3.Odpowiedzi ustne (materiał z ostatnich lekcji, powtórzeniowy) oceniane są cyfrowo. 
4.Prace projektowe. Zadania krótkoterminowe i długoterminowe. 

5.Prace dodatkowe ustalone z nauczycielem.  Udział i uzyskanie wysokich  wyników w konkursach lub 

najlepszego wyniku w klasie.  

 

 

V. Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności: 

 

100% - celujący  

97-99 % - bardzo dobry plus 

90-96% bardzo dobry 

87-89% - bardzo dobry minus 

82-86% - dobry plus 

71-81% - dobry 

68-70% - dobry minus 

62-67% - dostateczny plus 

53 - 61% - dostateczny 

50-52% - dostateczny minus 

45-49% - dopuszczający plus 

35 - 44 % - dopuszczający 

0 – 34% - niedostateczny 

 

Oprócz ocen cyfrowych obowiązuje ocenianie kształtujące – wyrażone komentarze ustnym lub pisemnym. 

 

 

VI. Skala i waga ocen. 

 

Sprawdzian/praca klasowa - waga 3 

Konkursy – waga 3 

Projekty – waga 3 

kartkówki – waga 2 

odpowiedzi – waga 2 

aktywność – waga 1 

praca domowa – waga 1 

 

Ocenę wystawiamy wg skali:  

celujący – od średniej 5,55 

bardzo dobry – od średniej 4,70 

dobry – od średniej 3,70 

dostateczny – od średniej 2,70 

dopuszczający – od średniej 1,70 



prace dodatkowe – waga 1 

praca na lekcji – waga 1 

inne – waga 1 

niedostateczny – poniżej 1,70 

 

 

 

 

VII. Ocena śródroczna i roczna. 

 

Oceny bieżące, śródroczne i roczne wpisywane są do dziennika elektronicznego cyfrowo.  

 

Ocenę śródroczną i roczną ustala się w oparciu o dane wynikające ze średniej ważonej wszystkich ocen: 

1) stopień celujący – od średniej 5,55;  

2) stopień bardzo dobry – od średniej 4,70;  

3) stopień dobry – od średniej 3,70;  

4) stopień dostateczny – od średniej 2,70;  

5) stopień dopuszczający – od średniej 1,70;  

6) stopień niedostateczny – poniżej 1,70. 

 

 

 

VIII. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych. 
 

 

Uczeń lub jego Rodzice/opiekunowie prawni mogą zgłosić zastrzeżenia (wniosek) do dyrektora szkoły, 

jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.  

Zastrzeżenia powinny być zgłaszane w formie pisemnego wniosku w sekretariacie szkoły w terminie 2 

dni roboczych od dnia wystawienia rocznych ocen.  

Wniosek powinien zawierać sprecyzowane uzasadnienie.  O uzyskanie wyższej o jeden stopień niż roczna 

ocena mogą ubiegać się wszyscy uczniowie, o ile spełnią następujące warunki:  

1) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie może być niższa niż 65% (z wyjątkiem 

długotrwałej choroby ucznia);  

2) wszystkie nieobecności na zajęciach z danego przedmiotu muszą być usprawiedliwione;  

3) uczeń przystąpił do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela sprawdzianów lub popraw.  

Dyrektor po rozpatrzeniu zgłoszonego zastrzeżenia może:  

1) odrzucić wniosek, jeśli nie stwierdzi uchybień w trybie wystawiania rocznej oceny 

klasyfikacyjnej;  

2) powołać komisję w razie stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania oceny. O podjętej decyzji dyrektor 

informuje na piśmie ucznia i jego Rodziców (prawnych opiekunów).  

4. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, 

która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz 

ponownie ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. 

 

 

IX. Kryteria oceniania w stosunku do uczniów z dysfunkcjami. 

 

W nauczaniu dzieci niepełnosprawnych oraz ze specyficznymi problemami edukacyjnymi możliwości 

ucznia są punktem wyjścia do formułowania wymagań, dlatego ocenia się przede wszystkim postępy i 

wkład pracy oraz wysiłek włożony w przyswojenie wiadomości przez danego ucznia. 
 



X. Zasady uzupełnienia braków i poprawy ocen. 

 

Każda kartkówka i sprawdzian muszą zostać zaliczone w formie ustalonej z nauczycielem. Brak 

zaliczenia pracy pisemnej nauczyciel oznacza wpisując w rubrykę ocen „nb”. Po upływie dwóch tygodni, 

od pojawienia się takiego wpisu w dzienniku nauczyciel ma prawo sprawdzić jego wiedzę z danego 

materiału w formie pisemnej lub ustnej na bieżącej lekcji bez ponownego informowania. 

 

 

 

XI. Nieprzygotowanie do lekcji: 

 

Uczeń może zgłosić dwa nieprzygotowania w sytuacji, gdy wykazuje brak wiedzy i umiejętności z 

trzech poprzednich lekcji lub brak zadania domowego krótkoterminowego, w danych sytuacjach w 

dzienniku pojawia się (np.). Po wykorzystaniu limitu uczeń będzie oceniany zgodnie ze stanem wyka-

zanej wiedzy i umiejętności.  

Nieprzygotowania do lekcji w formie braku zeszytu, podręcznika i innych przyborów- uczeń otrzymuje 

(-), trzeci minus  skutkuje uwagą negatywną z zachowania.  
 

 

XII. Zasady oceniania obowiązujące w okresie zdalnego nauczania: 

 

1. Uczeń ma obowiązek przygotowywać się do zajęć oraz terminowo oddawać prace zadawane podczas 

nauczania zdalnego.  

2. W przypadku nauczania na odległość (nauczanie hybrydowe lub zdalne) uczeń musi mieć sprawną 

kamerę oraz mikrofon podczas zajęć online, a decyzję o włączeniu kamer oraz mikrofonów przez 

uczniów podejmuje nauczyciel prowadzący.  

3. Nauczyciel może losowo sprawdzać przygotowanie do zajęć oraz przeprowadzać online wybrane 

formy sprawdzania wiedzy takie jak: kartkówki, testy, sprawdziany oraz odpowiedzi ustne na ocenę.  

4. Wszystkie oceny zdobyte podczas nauczania zdalnego są zgodne z przedmiotowym systemem 

oceniania. 
 

 

XIII. Inne: 

 

 

 

 


