
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI 
w Szkole Podstawowej nr 20  im. Bohaterów Westerplatte  
z Oddziałami Integracyjnymi w Gorzowie Wielkopolskim 

 
I. Założenia ogólne 

1. PZO wspiera rozwój intelektualny i osobowościowy  ucznia. 
2. Każdy uczeń pracuje, na miarę swoich możliwości, by osiągnąć sukces szkolny. 
3. Na początku każdego roku szkolnego uczniowie i rodzice są informowani o celach, 

zasadach  i założeniach przedmiotowego systemu oceniania z matematyki. 
4. Ocena ma dostarczyć uczniowi  i jego rodzicom  informacji na temat postępów ucznia  

w nauce, jego uzdolnień i/lub trudności. 
5. Wymagania edukacyjne oparte są na nowej podstawie programowej matematyki ( z 2017 r.).  
6. O wymaganiach edukacyjnych nauczyciel informuje uczniów i rodziców do końca września. 
7. Przedmiotowe zasady oceniania  z matematyki  są zgodne z Wewnątrzszkolnymi zasadami  

oceniania. 
8. Stosuje się sześciostopniową skalę ocen: 

a) niedostateczny (ndst.)    
b) dopuszczający (dop.)    
c) dostateczny (dst lub dst. lub dost.)   
d) dobry (db lub db.)     
e) bardzo dobry (bdb lub bdb.  lub bd)    
f) celujący (cel.)     

9. PZO z matematyki  dopuszczają możliwość wystawiania ocen ze znakami graficznym + lub 
- , ale tylko podczas cząstkowego  oceniania wiadomości i umiejętności. 

10. PZO obejmują dwa poziomy wymagań: podstawowy (P) i ponadpodstawowy (PP). 
 

II. Obszary aktywności podlegające ocenianiu 

- kartkówki 
- sprawdziany 
- zadania domowe  
- odpowiedzi ustne 
- aktywność na zajęciach, praca na lekcji 
- prace dodatkowe 
- prace długoterminowe 
- osiągnięcia w konkursach matematycznych 
- diagnozy, egzaminy próbne 

 
III. Wagi ocen  

Forma aktywności Waga 

sprawdzian 5 

kartkówka 3 

odpowiedź ustna 3 

zadanie domowe 1 

praca na lekcji 2 

praca długoterminowa 4 



konkursy 5 

nieprzygotowanie 1 

praca dodatkowa  2 

tytuł laureata lub finalisty 6 

  

 

IV. Szczegółowe rozwiązania dotyczące form uczniowskich aktywności 

Odpowiedź ustna, a także aktywność ucznia mogą być oceniane również w formie plusów 
i minusów; oceniane jest każde sześć znaków:  

(+ + + + + +) → cel 
(+ + + + + –) → bdb 
(+ + + + − –) → db 
(+ + + − − –) → dst 
(+ + − − − –) lub (+ − − − − –)  → dop 
(− − − − − –) → ndst 

Informacje o otrzymanym znaku odnotowuje nauczyciel oraz uczeń w swoim zeszycie 
przedmiotowym. 
 
Ocenę celującą z aktywności uczeń może otrzymać jeżeli: 
a) podczas aktywności lekcyjnej wykazał się wiedzą wykraczającą poza omawiane treści, 

ale z nimi związaną, 
b) przedstawił ciekawy, nieschematyczny sposób rozwiązania zadania i jego poprawny 

zapis oraz wyjaśnił swój tok rozumowania. 
 

Ocenianie uczestników konkursów matematycznych: 
a) KANGUR: laureat, wynik bardzo dobry i wyróżnienia – cel.; 
b) ALFIK, MAT, OXFORD: pierwsze trzy miejsca w szkole na danym poziomie – cel.; 
c) KONKURS PRZEDMIOTOWY: o ocenie decyduje nauczyciel uczący; 
d) KONKURSY WEWNĄTRZSZKOLNE: pierwsze trzy miejsca w szkole – cel.;  

O ocenianiu pozostałych uczestników decyduje nauczyciel uczący i uczeń. 
 

Zasady pracy: 
a) sprawdziany są obowiązkowe i zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem; czas:  

20 – 45 min.; 
b) termin sprawdzianu oraz zakres wymaganych umiejętności nauczyciel podaje 

minimum tydzień przed planowanym sprawdzianem; 
c) uczeń ma prawo do poprawy każdej oceny negatywnej ze sprawdzianu w ciągu  

14 dni od daty otrzymania pracy; do średniej ocen wliczane są wtedy obie oceny; 
d) uczeń, który był nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek przystąpić do jego pisania 

po uzgodnieniu terminu z nauczycielem; w przypadku notorycznego  
i celowego unikania przez ucznia sprawdzianu, nauczyciel ma prawo zlecić uczniowi 
pisanie pracy w terminie wybranym przez nauczyciela bez porozumienia z uczniem; 

e) uczeń, który był nieobecny w szkole dłużej niż tydzień nie powinien być oceniany 
przez tydzień; w tym czasie ma obowiązek nadrobić zaległości;  

f) uczeń zobowiązany jest do estetycznego prowadzenia zeszytu przedmiotowego, 
w którym prowadzi notatki z lekcji, rozwiązuje zadania oraz odrabia zadania domowe, 
a w razie nieobecności do uzupełnienia notatek i zadań domowych; 



g) uczeń zobowiązany jest do prowadzenia i rozwiązywania zadań w zeszycie ćwiczeń  
i odrabiania w nim zadań domowych; 

h) Nie dopuszcza się, by prace uczniów podlegające ocenie były pisane ołówkiem bądź 
zmazywanym długopisem. 

Pozostałe ogólne zasady pracy, które nie zostały uwzględnione w przedmiotowych zasadach 
oceniania regulują wewnątrzszkolne zasady oceniania. 
 

V. Dostosowanie przedmiotowych zasad oceniania do potrzeb uczniów  
z dysfunkcjami (na podstawie opinii, orzeczeń, zaleceń itd.) 

 

W przypadku, gdy uczeń posiada opinię lub orzeczenie poradni psychologiczno – 
pedagogicznej przedmiotowe zasady oceniania zostają dostosowane do potrzeb i możliwości 
ucznia, zindywidualizowane i uwzględniające zalecenia między innymi poradni. 
 

VI. Nieprzygotowanie uczniów do lekcji – ustalenia 

Uczeń trzy razy w ciągu półrocza może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez podania 
przyczyny (brak zeszytu, brak zeszytu ćwiczeń, brak przyborów, brak zadania); jeśli uczeń 
nie zgłosi nieprzygotowania, a zostanie zapytany przez nauczyciela lub poproszony o zeszyt 
bądź zeszyt ćwiczeń z zadaniem, to może otrzymać ocenę niedostateczną bez względu na to, ile 
razy był nieprzygotowany; po wykorzystaniu limitu określonego powyżej, uczeń otrzymuje za 
każde nieprzygotowanie ocenę niedostateczną, która będzie uwzględniana przy wystawianiu 
oceny śródrocznej/rocznej. 
 

VII. Wymagania na oceny szkolne 

Ocena celująca  
Uczeń spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą, a ponadto:  

- wskazuje szczególne zainteresowanie przedmiotem, 
- potrafi stosować zdobyte wiadomości w sytuacjach nietypowych, 
- bardzo aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym,  
- wykonuje dodatkowe zadania i polecenia, 
- w pracach pisemnych osiąga najczęściej 96-100% punktów możliwych do zdobycia.  

  Ocena bardzo dobra  
  Uczeń:  
- opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania, 
- potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów w nowych 

sytuacjach, 
- prezentuje swoją wiedzę posługując się poprawnym językiem matematycznym 
- aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym. 

Ocena dobra  
Uczeń:  

- opanował wiadomości i umiejętności w dużym zakresie,  
- potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania zadań typowych,  

w przypadku trudniejszych korzysta z pomocy nauczyciela,  
-     udziela poprawnych odpowiedzi na typowe pytania. 



 
Ocena dostateczna  
Uczeń: 
- opanował wiadomości i umiejętności przystępne, niezbyt złożone, najważniejsze w 

nauczaniu matematyki, oraz takie, które można wykorzystać w sytuacjach szkolnych i 
pozaszkolnych,  

- z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe zadania o małym stopniu trudności, 
- korzysta w sposób ograniczony ze źródeł informacji,  
- wykazuje się aktywnością na lekcji w stopniu zadowalającym. 
 
Ocena dopuszczająca  
Uczeń: 

- ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem, ale nie 
przekreślają one możliwości dalszego kształcenia,  

- wykonuje proste zadania, o bardzo małym stopniu trudności, pod kierunkiem nauczyciela,  
- wiadomości przekazuje w sposób nielogiczny, nie używając terminologii matematycznej, 
- jest mało aktywny na lekcji. 
 
Ocena niedostateczna  
Uczeń:  
- nie opanował wiadomości i umiejętności, które są konieczne aby mógł kontynuować 

dalszą naukę, 
- wykazuje się brakiem systematyczności w przyswajaniu wiedzy i wykonywaniu prac 

domowych, 
- nie podejmuje próby rozwiązania zadań o elementarnym stopniu trudności nawet przy 

pomocy nauczyciela,  
- wykazuje się bierną postawą na lekcji. 
 
Przedmiotowe Zasady Oceniania uwzględniają pisemne opinie Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej i zakładają obniżenie wymagań edukacyjnych w stosunku do uczniów,  
u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe. 
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