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Cele oceniania : 
 wspieranie rozwoju ucznia, 
 motywowanie ucznia do pracy, 
 diagnozowanie osiągnięć ucznia i informowanie go o poziomie osiągnięć 

edukacyjnych i postępach w tym zakresie, 
 dostarczanie rodzicom i nauczycielowi informacji o skuteczności procesu nauczania – 

informowanie o postępach, trudnościach w uczeniu się oraz o specjalnych 
uzdolnieniach. 

 
Obszary oceniania: 

1. wiadomości  
 znajomość i stosowanie poznanych twierdzeń,  
 rozumienie pojęć matematycznych i znajomość ich definicji 

2. umiejętności: 
 prowadzenie rozumowań, 
 rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem poznanych metod, 
 posługiwanie się symboliką i językiem matematyki adekwatnie do danego 

etapu kształcenia, 
 prezentowanie wyników swojej pracy w różnych formach 

3. postawa: 
 aktywność na lekcjach, 
 praca w grupie  

 
Zasady poprawiania ocen: 

 oceny niedostateczne z pracy klasowej i sprawdzianu uczeń może poprawić w ciągu 
dwóch tygodni od czasu jej otrzymania - poprawa jest dobrowolna i ocena z poprawy 
zostaje wpisana do dziennika, 

 ocen za kartkówki (poza wyjątkami np. tabliczka mnożenia, działania pisemne), pracę 
na lekcji, odpowiedzi ustne i zadania domowe nie poprawia się. 
 

Sposób ustalania oceny śródrocznej i rocznej: 
Ocena końcowa za I półrocze jest średnią ważoną wszystkich ocen otrzymanych w I 

półroczu, natomiast ocena roczna jest średnią ważoną wszystkich ocen otrzymanych w ciągu 
całego roku szkolnego. Oceny są automatycznie przeliczane przez system operacyjny Portalu 
Librus. 

 
Sposoby informowania uczniów i rodziców o wynikach w nauce: 

 wszystkie oceny zostają wpisane do e-dziennika i są widoczne dla ucznia i 
rodziców bezpośrednio po wpisaniu, 

 prace pisemne (prace klasowe, sprawdziany i kartkówki) sprawdzane są w ciągu 
tygodnia i oddawane uczniom do wglądu, 

 prace pisemne są przechowywane w teczkach uczniów do końca roku szkolnego, 
 rodzic może otrzymać do wglądu sprawdzoną pracę pisemną swojego dziecka w 

szkole u nauczyciela matematyki, 



 rodzic może zasięgnąć informacji o wynikach w nauce na spotkaniach z 
wychowawcą i innymi nauczycielami organizowanymi przez szkołę w trakcie roku 
szkolnego, 

 zagrożenie oceną niedostateczną na I półrocze lub koniec roku szkolnego 
widoczne jest w e-dzienniku na miesiąc przed wystawieniem ocen śródrocznych 
lub końcoworocznych.  

 
Ogólne kryteria ocen z matematyki 

1. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: 
 
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  

 posiadł wiedzę i umiejętności obejmujące pełny zakres programu nauczania 
matematyki w danej klasie, 

 samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia, 
 biegle posługuje się zdobytymi umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych i praktycznych, 
 potrafi stosować posiadaną wiedze do rozwiązywania zadań i problemów w nowych 

sytuacjach, 
 osiąga sukcesy w konkursach matematycznych. 

 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania 
matematyki w danej klasie, 

 sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, 
 samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem 

nauczania. 
 
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 opanował zdecydowaną większość wiadomości i umiejętności określony programem 
nauczania matematyki w danej klasie, 

 poprawnie stosuje wiadomości,  
 samodzielnie wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne. 

 
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 opanował wiadomości i umiejętności w stopniu zadowalającym, 
 wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności. 

 
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 ma braki w opanowaniu programu, ale te braki nie przekraczają możliwości uzyskania 
przez ucznia podstawowej wiedzy z matematyki w ciągu dalszej nauki, 

 rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności. 
 
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania 
matematyki w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach nie pozwalają 
na dalsze zdobywanie wiedzy z matematyki, 

 nie jest w stanie wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności. 
 



2. Laureaci konkursów przedmiotowych z matematyki o zasięgu wojewódzkim w szkole 
podstawowej otrzymują celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. 

 
 

Formy sprawdzania i oceniania bieżącego wiedzy i umiejętności  
 

1. Nauczyciel na lekcjach matematyki może stosować następujące formy 
sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia: 
 odpowiedzi ustne – np. udział w dyskusji, dialog, argumentowanie, 

wnioskowanie, 
 prace pisemne: 

- kartkówka – dotyczy co najwyżej trzech lekcji, 
- sprawdzian i praca klasowa – zapowiedziane tydzień przed terminem, 
potwierdzone wpisem w e- dzienniku, 
- test diagnozujący - zapowiedziany tydzień przed terminem, potwierdzony 
wpisem w e- dzienniku, 

 aktywność na lekcjach, 
 praca w grupach, 
 aktywność pozalekcyjna: 

- aktywny udział w pracach koła matematycznego, 
- udział w konkursach matematycznych 

 prace domowe. 
 

2. Sprawdziany, prace klasowe, testy i zadania domowe są obowiązkowe. 
3. Uczeń nieobecny na sprawdzianie lub pracy klasowej ma obowiązek zaliczyć je w 

terminie ustalonym przez nauczyciela. 
4. Uczeń ma prawo w ciągu półrocza do trzykrotnego zgłoszenia nieprzygotowania 

do lekcji; jest to odnotowane w e-dzienniku. 
5. Częste nieprzygotowanie (powyżej 3 razy) jest traktowane jako brak wiadomości z 

danego zakresu i podlega ocenie. 
6. Przez nieprzygotowanie do lekcji rozumiemy: 

 brak pracy domowej, 
 brak podręcznika, zeszytu, zeszytu ćwiczeń lub potrzebnych sprzętów 

geometrycznych. 


