
Przedmiotowy System Oceniania                                                                                   

na lekcjach matematyki                                                                                                         

w klasie IVa, IVb, IVc, Va, Vb, VIb                                                                     

obowiązujący od dnia 25 lutego 2019r.  

 

Ocenianiu podlegają: 

 PRACE KLASOWE – są one zapowiadane z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem, data pracy klasowej oraz jej zakres są zapisane w dzienniku 

elektronicznym oraz w zeszytach przedmiotowych, prace klasowe są 

poprzedzone powtórzeniem materiału, ocenę z pracy klasowej, jeżeli jest niższa 

niż bardzo dobry (5), można poprawić w terminie uzgodnionym                        z 

nauczycielem, nie dłuższym jednak niż 3 tygodnie od daty wstawienia oceny do 

dziennika Librus, ocena z poprawy jest wpisywana do dziennika, jeżeli jest 

wyższa od pierwszej oceny, oceny z prac klasowych mają wagę 3, prace 

klasowe są archiwizowane przez nauczyciela do końca roku szkolnego, są do 

wglądu przez rodziców/prawnych opiekunów w czasie konsultacji lub w innym 

uzgodnionym z nauczycielem terminie, na prośbę rodzica (przekazaną przez 

wiadomość w dzienniku elektronicznym) nauczyciel wykonuje kserokopię pracy 

ucznia, 

 

 KARTKÓWKI – kartkówka nie musi być zapowiedziana, może wtedy dotyczyć                       
3 ostatnich lekcji, kartkówka dotycząca wcześniejszych tematów będzie 
zapowiedziana uczniom ustnie z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem                          
i zostanie zapisana w dzienniku elektronicznym, kartkówki po sprawdzeniu są 
oddawane uczniom, kartkówkę można poprawiać w terminie uzgodnionym                 
z nauczycielem, jeżeli ocena jest niższa niż bardzo dobry (5), nie dłuższym 
jednak niż 2 tygodnie od daty wstawienia oceny do dziennika Librus, ocena              
z poprawy kartkówki jest wpisywana do dziennika, jeżeli jest wyższa od 
pierwszej oceny, oceny z kartkówek mają wagę 2,  

         

 PRACE DOMOWE – sprawdzeniu na ocenę może podlegać bieżąca praca 
domowa wykonana w zeszycie ćwiczeń, zeszycie przedmiotowym lub na karcie 
pracy domowej, uczeń ma prawo 4 razy w ciągu semestru zgłosić brak pracy 
domowej, co jest odnotowywane w dzienniku elektronicznym zapisem np, waga 
oceny to 1,  
 

 PRACA NA LEKCJI – uczniom, którzy wykonują wskazane zadania                        

w przewidzianym czasie podczas samodzielnej pracy na lekcji nauczyciel może 

ocenić pracę, waga oceny to 1,  

 

 PRACE PROJEKTOWE – uczniowie samodzielnie lub w zespołach opracowują 

zagadnienia projektu, a następnie prezentują wyniki pracy na forum klasy, 

projekty podlegają samoocenie oraz ocenie rówieśniczej, waga oceny to 2, 

 AKTYWNOŚĆ, ZADANIA DODATKOWE – ocenie podlega dodatkowe 

zaangażowanie uczniów m.in. wykonanie plakatu na wskazany temat, 



przygotowanie ciekawostek, wykonanie brył, przygotowanie prezentacji 

multimedialnej, rozwiązanie dodatkowych zadań, wyróżniająca się aktywność 

w toku lekcji – samodzielna lub we współpracy grupowej, waga oceny to 1. 
 

Oceny o wadze 3 wpisywane są do dziennika elektronicznego kolorem czerwonym, 

o wadze 2 kolorem zielonym, o wadze 1 kolorem żółtym. 

 

Skala procentowa dotycząca oceny prac pisemnych  

 Prace klasowe Kartkówki Prace domowe Praca na lekcji 

Ocena 
niedostateczna 

0% - 29% 0% - 29% 0% - 29% 0% - 29% 

Ocena 
dopuszczająca 

30% - 49% 30% - 49% 30% - 49% 30% - 49% 

Ocena 
dostateczna 

50% - 74% 50% - 74% 50% - 74% 50% - 74% 

Ocena                   
dobra 

75% - 89% 75% - 89% 75% - 89% 75% - 89% 

Ocena                  
bardzo dobra 

90% - 99% 90% - 100% 90% - 100% 90% - 100% 

Ocena                
celująca 

100% 

90% - 100%                
oraz wykonanie 
dodatkowych 

zadań                           
oznaczonych 

gwiazdką * (jeśli 
znajdują się na 

danej kartkówce) 

---------------- 

90% - 100%                
oraz wykonanie 
dodatkowych 

zadań                           
oznaczonych 

gwiazdką * (jeśli 
znajdują się na 

danej karcie 
pracy) 

 

Kryteria wystawiana oceny śródrocznej  i rocznej na podstawie średniej 

ważonej: 

1,00 – 1,55 - ocena niedostateczna (1) 

1,56 – 2,55 - ocena dopuszczająca (2) 

2,56 – 3,55 - ocena dostateczna (3) 

3,56 – 4,55 - ocena dobra (4) 

4,56 – 5,55 - ocena bardzo dobra (5) 

5,56 – 6,00 - ocena celująca (6) 

 

Anna Sadura  – nauczycielka matematyki             


