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Przedmiotowe Zasady Oceniania z matematyki 

  

Przedmiotowe Zasady Oceniania są zgodne z Ustawą o systemie oświaty 7 września 

1991 r. z późniejszymi zmianami. 

 Przedmiotowe Zasady Oceniania zostały opracowane w oparciu o podstawę 

programową  Szkoły Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości. 

I. Rodzaje ocen szkolnych. 

     W trakcie nauki w szkole uczeń otrzymuje oceny: 

1. bieżące, 

2. klasyfikacyjne 

a) śródrocze (semestralne), 

b) klasyfikacyjne:  (końcoworoczne)  

II. Jawność ocen. 

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców / opiekunów prawnych. 

2. Każda ocena z ustnych form sprawdzania umiejętności lub wiadomości ucznia 

podlega wpisaniu do dziennika elektronicznego bezpośrednio po jej ustaleniu i 

ustnym poinformowaniu ucznia o jej skali. 

3. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne oraz inne formy pisemnego sprawdzania 

wiadomości i umiejętności uczniów  przedstawiane są do wglądu uczniom na 

zajęciach dydaktycznych.  Oceny wpisywana jest do dziennika elektronicznego nie 

później niż w ciągu tygodnia od jej wystawienia. 

4. Rodzice (prawni opiekunowie) mają możliwość wglądu w pisemne prace swoich 

dzieci  nie później niż: 

• na najbliższym po sprawdzianie dyżurze nauczycieli, 

• na najbliższym zebraniu ogólnym. 

 

III. Uzasadnianie ocen. 

1. Nauczyciel uzasadnia każdą bieżącą ocenę szkolną z zachowaniem elementów 

oceniania kształtującego: 

• Odpowiedzi ustne, zadania domowe, prace klasowe, testy próbne- 

uzasadnienie w formie ustnej, 

• Sprawdziany- uzasadnienie w formie pisemnej. 

2. Na zakończenie lekcji uczeń ma prawo do wniesienia prośby o wpisanie 

uzasadnienia w zeszycie przedmiotowym. Nauczyciel realizuje prośbę ucznia 

najpóźniej w terminie dwóch dni od daty jej skierowania. 
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3. W przypadku wątpliwości uczeń i rodzic mają  prawo do uzyskania dodatkowego 

bieżącego uzasadnienia oceny. Dodatkowe uzasadnienie nauczyciel przekazuje 

bezpośrednio zainteresowanej osobie podczas najbliższego zebrania klasowego i 

dyżuru odbywającego się według harmonogramu opracowanego przez Dyrekcję 

Szkoły.  

IV. Tryb oceniania i skala ocen. 

1. Oceny bieżące ustala się według następującej skali: 1-6. 

2. Oceny śródroczne  i klasyfikacyjne (końcoworoczne) ustala się według poniższej 

skali, z następującymi skrótami literowymi:  

stopień celujący               -      6   -  cel;  

stopień bardzo dobry       -      5   -  bdb; 

stopień dobry                   -      4   -  db; 

stopień dostateczny         -      3   -  dst; 

stopień dopuszczający     -      2   -  dop; 

stopień niedostateczny     -     1   -  ndst.  

3. Dopuszcza się stosowanie znaków     „ + „   „ – „  w bieżącym ocenianiu. Jeżeli uczeń                                                                        

otrzymuje np. 3+ do średniej  ważonej wlicza się 3,5 , jeżeli otrzymuje 3- to do 

średniej liczymy 2,75 

4. Oceny bieżące odnotowuje się w e-Dzienniku. Nauczyciele prowadzący 

dokumentację pedagogiczną są obowiązani wpisywać oceny bieżące w sposób 

systematyczny, nie później niż tydzień po jej wystawieniu. Oceny klasyfikacyjne 

umieszcza się w rubrykach przeznaczonych na ich wpis na jeden dzień  przed 

klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

5. Informacje o osiągnięciach i postępach ucznia w nauce nauczyciel przedstawia 

uczniowi na bieżąco, a rodzicom (prawnym opiekunom) podczas zebrań klasowych i 

dyżurów odbywających się według harmonogramu opracowanego przez Dyrekcję 

Szkoły.  

V. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 

1. Na zajęciach ocenie mogą podlegać następujące rodzaje aktywności uczniów:  

1) prace pisemne:  

a. praca klasowa, czyli zapowiedziana z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem pisemna wypowiedź ucznia obejmująca określony przez 

nauczyciela zakres materiału trwająca nie dłużej niż 2 godziny lekcyjne – 

waga 2, 
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b. sprawdzian /kartkówka - pisemna wypowiedź ucznia obejmująca 

zagadnienia co najwyżej z 3 ostatnich lekcji, może być niezapowiedziana- 

waga 1,  

c. referaty- waga 1, 

d. zadania domowe- waga 1, 

2) wypowiedzi ustne- waga 1,:  

a. odpowiedzi i wypowiedzi na lekcji, 

b. wystąpienia (prezentacje),  

c. samodzielne prowadzenie elementów lekcji,  

3) projekty grupowe- waga 1, 

4) wyniki pracy w grupach- waga 1,  

5) samodzielnie wykonywane przez ucznia inne prace np. modele, albumy, 

prezentacje - waga 1, 

6) aktywność poza lekcjami np. udział w konkursach, zawodach- waga 2,  

7) aktywność na lekcjach, która  oceniana jest symboliczne w formie plusów i 

minusów.  Za 5 (+) - ocena bardzo dobra, za 5 (-) - ocena niedostateczna- 

waga 1, 

2. Przyjmuje się, że minimalna ilość ocen w każdym semestrze wynosi 3 oceny. 

3. Przy ocenianiu prac pisemnych nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania 

punktów na ocenę:  

    poniżej 30% możliwych do uzyskania punktów - niedostateczny  

    30% - 49% - dopuszczający  

    50% - 74% - dostateczny  

    75% - 89% - dobry  

    90% - 95% - bardzo dobry      

    pow. 96%   (i/lub zadanie dodatkowe - do decyzji nauczyciela) - celujący 

4. Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów mających obniżone kryteria oceniania 

nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę:  

poniżej 19% możliwych do uzyskania punktów - niedostateczny  

20% - 39% - dopuszczający  

40% - 54% - dostateczny  

55% - 70% - dobry  

71% - 89% - bardzo dobry      

90% - 100% - celujący  
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5. W nauczaniu dzieci niepełnosprawnych 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.  

6. Zapowiedzianą pracę pisemną uczeń musi zaliczyć w terminie uzgodnionym z 

nauczycielem – nie później jednak niż do dwóch tygodni od daty sprawdzianu lub 

powrotu do szkoły po czasowej nieobecności. W przypadku ponownej nieobecności 

ucznia w ustalonym terminie uczeń pisze sprawdzian niezwłocznie po powrocie do 

szkoły. Zaliczenie polega na pisaniu sprawdzianu o tym samym stopniu trudności. W 

sytuacjach uzasadnionych nauczyciel może zwolnić ucznia z zaliczania zaległego 

sprawdzianu.  

7. Brak zaliczenia zapowiedzianej pracy pisemnej nauczyciel oznacza wpisując w 

rubrykę ocen „0”. Po upływie dwóch tygodni od pojawienia się takiego wpisu w 

dzienniku i/lub powrotu ucznia do szkoły, uczeń ma obowiązek zaliczyć zaległą pracę 

pisemną. W przypadku braku zaliczenia znak "0" zamienia się w ocenę 

niedostateczną. 

8. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego pisania pracy pisemnej praca zostaje 

odebrana - uczeń otrzymuje ocenę ndst. bez możliwości poprawy 

9. Odmowa odpowiedzi ustnej przez ucznia jest równoznaczna z wystawieniem mu 

oceny niedostateczną.  

10. Dopuszcza się stosowanie następujących skrótów w dzienniku lekcyjnym: 

    np – uczeń nieprzygotowany,  

    bz – brak zadania, 

    0 – uczeń nie zaliczył obowiązkowych form pracy podlegających ocenie . 

11. Przy poprawianiu oceny obowiązuje zakres materiału, jaki obowiązywał w dniu 

pisania sprawdzianu, kartkówki lub odpowiedzi ustnej.  

12. Ocenę semestralną i końcoworoczną ucznia wystawia się na podstawie co najmniej 

trzech sposobów sprawdzania osiągnięć.  

VI. Ocenianie śródroczne. 

1. Ocena bieżąca 

1) bieżące ocenianie winno być dokonywane systematycznie; 

2) uczeń powinien zostać oceniony z każdego działu; 

3) przy ocenianiu nauczyciel uzasadnia ocenę, daje uczniowi wskazówki, w jaki 

sposób może on poprawić swoje osiągnięcia edukacyjne; 

2. Ocena z pisemnej pracy kontrolnej 

1) ocena z pisemnych prac klasowych jest wagi 2;  
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2) pisemne prace klasowe; 

3) obejmują większe partie materiału, trwają jedną godziną lekcyjną. Prace klasowe 

obowiązkowo poprzedzone są lekcją powtórzeniową; 

4) praca klasowa musi być zapisana w dzienniku z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem; 

5) prace klasowe powinny być sprawdzone i omówione z uczniami w ciągu dwóch 

tygodni od momentu napisania pracy i najpóźniej na tydzień przed klasyfikacją; 

6) uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną musi  napisać tę pracę  ponownie w 

ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły. Termin i czas wyznacza nauczyciel 

tak, aby nie zakłócać procesu nauczania pozostałych uczniów.  

7) uczeń, ma prawo poprawić każdą ocenę z pisemnej pracy kontrolnej  w ciągu dwóch 

tygodni od dnia powrotu do szkoły. Termin i czas wyznacza nauczyciel tak, aby nie 

zakłócać procesu nauczania pozostałych uczniów. Do dziennika wpisywana jest 

ocena wynikająca ze  średnich ocen z  adnotacją w komentarzach: średnia ocen z 

pracy klasowej lub ze sprawdzianu  . poprawione z … na ….) Ocena ta  ma wagę  2. 

8) Z wszelkich popraw uczeń może uzyskać max. ocenę bardzo dobrą 

 

13. Nieprzygotowanie ucznia do lekcji.  

1) Uczniowi przysługuje w semestrze jedno „nieprzygotowanie” (np) i/lub „brak 

zadania” (bz) bez podania przyczyny z wyłączeniem zajęć, na których 

odbywają się zapowiedziane prace pisemne. Uczeń zgłasza nieprzygotowanie 

i/lub brak zadania na początku lekcji.  

2) Nieprzygotowanie, o którym mowa wyżej, obejmuje również zadania domowe 

oraz braki zeszytów z pracami domowymi. Nieprzygotowanie nie zwalnia 

ucznia z aktywności na lekcji.  W przypadkach uzasadnionych decyzje o 

zwolnieniu ucznia z przygotowania się do lekcji jak również okres obejmujący 

nieprzygotowanie bez odnotowania tego faktu, o którym mowa powyżej, 

podejmuje nauczyciel prowadzący  zajęcia edukacyjne lub dyrektor szkoły. 

VII. Wymagania edukacyjne.  

1. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen 

zamieszczone są na stronie internetowej szkoły oraz dostępne w bibliotece i u 

każdego nauczyciela przedmiotu. 
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2. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem poprzez dostosowanie wymagań 

edukacyjnych, o których mowa w ust.1 do indywidualnych potrzeb psychofizycznych  i 

edukacyjnych ucznia. 

3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie  indywidualnego 

nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych może nastąpić na podstawie  tego orzeczenia. 

VIII. Ocena semestralna i klasyfikacja roczna. 

Ocena semestralna  jest ustalona w oparciu o średnią ważoną ocen z pierwszego semestru, 

a ocena końcowa  w oparciu o średnią ważoną ocen z obu semestrów zgodnie z 

Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania.   

Średnia nie jest wiążąca,  pełni jedynie funkcję pomocniczą. W szczególnie uzasadnionych 

przypadkach przy wystawianiu oceny semestralnej i końcowej nauczyciel może odstąpić od 

zasad określonych w WZO. (np. osiąga sukcesy w konkursach, których regulamin to 

przewiduje; wyróżnia się w konkursach pozaszkolnych, szkolnych; gdy wykazuje się 

szczególnym zaangażowaniem i aktywnością w dziedzinie danego przedmiotu itp.). 

Przy wystawianiu oceny  semestralnej/rocznej uwzględniana jest następująca skala ocen: 

 

 Średnia ocen 
Ocena 

semestralna 

do 1,74 1 

od 1,75 do 2,74 2 

od 2,75 do 3,74 3 

od 3,75 do 4,74 4 

4,75 lub więcej 5 

powyżej 5,5 6 

 

 

IX. Postępowanie z uczniem, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał ocenę 

niedostateczną: 

1. Uczeń przystępuje do egzaminu poprawkowego w sierpniu bieżącego roku     

(po uprzednim otrzymaniu zagadnień obowiązujących na egzaminie). 

2. W przypadku otrzymania na egzaminie poprawkowym oceny niedostatecznej, 

uczeń może być promowany do klasy wyższej, jeżeli otrzymał taką ocenę 

tylko z jednego przedmiotu. Sytuacja taka ma miejsce tylko raz na etapie 

kształcenia gimnazjalnego i nie dotyczy uczniów klas programowo 

najwyższych. 

3. Uczeń o którym mowa w pkt b. ma obowiązek zaliczenia materiału do końca 

października bieżącego roku. 
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X. Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć 

edukacyjnych. 

1. Za  przewidywaną  ocenę  roczną  przyjmuje  się  ocenę  zaproponowaną przez 

nauczyciela  zgodnie  z terminem ustalonym w Statucie Szkoły.   

2. Nauczyciel może wystawić wyższą niż przewidywana ocenę roczną gdy uczeń: 

1) zaliczy wskazany przez nauczyciela materiał; 

2) nie otrzyma oceny bieżącej niższej bądź równej ocenie proponowanej. 

3. Uczeń  może  ubiegać  się  o  podwyższenie  przewidywanej  oceny  tylko  o  jeden 

stopień  i  tylko  w  przypadku  gdy  co najmniej  połowa  uzyskanych  przez  niego 

 ocen cząstkowych  jest  równa  ocenie, o  którą się  ubiega, lub od niej wyższa. 

4. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:  

1) frekwencja na zajęciach z matematyki nie niższa niż 80% (z wyjątkiem 

długotrwałej choroby);  

2) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;  

3) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form 

sprawdzianów     i prac pisemnych;  

4) uzyskanie  z  wszystkich  sprawdzianów  i  prac  pisemnych  ocen 

 pozytywnych  (wyższych  niż    ocena  niedostateczna), również w trybie poprawy 

ocen niedostatecznych;  

5) skorzystanie  z  wszystkich  oferowanych przez nauczyciela form  poprawy, w 

tym  –  konsultacji  indywidualnych.  

5. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemną prośbą w formie 

podania do nauczyciela przedmiotu, w ciągu 2 dni od ostatecznego terminu 

poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach rocznych. 

6. Nauczyciel przedmiotu sprawdza spełnienie przez ucznia wymogów ust. 4. 

7. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków z ust. 4, nauczyciel 

przedmiotu wyraża  zgodę  na przystąpienie do poprawy oceny.  

8. W  przypadku  niespełnienia  któregokolwiek  z  warunków  wymienionych  w  punkcie 

 4. prośba  ucznia  zostaje odrzucona, a nauczyciel odnotowuje na podaniu 

przyczynę jej odrzucenia.  

9. Uczeń  spełniający wszystkie warunki  najpóźniej  na  7  dni przed  klasyfikacyjnym 

posiedzeniem  Rady Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez 

nauczyciela przedmiotu dodatkowego sprawdzianu pisemnego, obejmującego tylko 

zagadnienia ocenione poniżej jego oczekiwań.  

10. Sprawdzian,  oceniony  zgodnie  z  przedmiotowymi zasadami  oceniania, 

 zostaje  dołączony  do  dokumentacji wychowawcy klasy.  
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11. Poprawa oceny rocznej  może  nastąpić jedynie  w przypadku,  gdy 

sprawdzian został zaliczony na  ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą.  

12. Ostateczna  ocena  roczna  nie  może  być  niższa  od  oceny  proponowanej, 

 niezależnie  od  wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach 

poprawy. 

13. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą zgłosić zastrzeżenie do 

Dyrektora Szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

została ustalona niezgodnie z przepisami prawa. Zastrzeżenie mogą być zgłoszone w 

terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktycznych. 

a) Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która przeprowadzi sprawdzenie wiadomości      

i umiejętności ucznia w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżenia, 

b)  Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna z wyjątkiem niedostatecznej rocznej 

oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego. 

 

XI. SPOSOBY DOKUMENTOWANIA  INFORMACJI O OSIĄGNIĘCIACH UCZNIA. 

Prace klasowe przechowujemy do 31 sierpnia danego roku szkolnego. 

Osiągnięcia ucznia rejestrowane są systematycznie w e-dzienniku. 

Opracowali: 

                                                                                    Elżbieta Matuszak 

Mariola Szlyfarska 

Marzanna Nadolska 

Mariusz Augustyn 

                                                     


