
Przedmiotowe kryteria oceniania z matematyki  

 

Ocenianiu podlegają: 

-  prace klasowe, sprawdziany 

-  testy, diagnozy 

-  kartkówki 

-  odpowiedź ustna 

-  prace domowe 

-  praca na lekcjach 

-  praca w grupach 

-  przygotowanie do lekcji 

-  aktywność na lekcji 

-  projekty 

-  udział i osiągnięcia w konkursach, olimpiadach 

  

Przy ustalaniu ocen klasyfikacyjnych (śródrocznych i rocznych) bierze się pod uwagę 

wszystkie oceny cząstkowe z zachowaniem wynikającej ze specyfiki przedmiotu ich  

hierarchii  przedstawionej w poniższej tabeli. 

  

  waga oceny wyrażona w punktach 

1 praca klasowa 

(w zależności od zakresu materiału) 

5 

2 sprawdzian 5 

3 diagnozujące sprawdziany wiedzy i kompetencji 4 

4 kartkówka 3 

5 odpowiedź ustna 3 

 6 projekty/osiągnięcia w konkursach, olimpiadach 3 

7 zadania domowe 1 

8 praca na lekcji/praca w grupach 1 

9 aktywność/prace dodatkowe/inne formy 1 

  



Ostateczną ocenę  klasyfikacyjną ustala nauczyciel, biorąc pod uwagę oceny cząstkowe, 

zaangażowanie  ucznia,  jego indywidualne potrzeby edukacyjne, zalecenia poradni pp.  

  

W ocenianiu stosuje się znaki „+” i „-„  dla oznaczenia drobnych aktywności dodatkowych 

ucznia  lub niedociągnięć, braków. Znaki te mogą zostać zamienione na oceny. 

  

  Konwertowanie plusów i minusów. 

pięć znaków „+” można zamienić na ocenę  bardzo dobrą (5) 

pięć znaków „-” można zamienić na ocenę  niedostateczną (1) 

   

Przy ocenie prac pisemnych  sprawdziany i prace, gdzie przyznawane są punkty)  

stosuje się podaną poniżej skalę ocen. 

  

Skala ocen prac pisemnych 

 

ocena %   

celująca 98- 100 

 

  

bardzo dobra 90-97 bdb+ 96-97 

bdb 92-95 

bdb- 90-91 

dobra 70-89 db+ 84-89 

db 75-83 

db- 70-74 

dostateczna 50-69 dst+ 64-69 

dst 55-63 

dst- 50-54 

dopuszczająca 30-49 dop+ 44-49 

dop 35-43 

dop- 30-34 

niedostateczna 0-29 

 

  

 

  

Uczniowie z dysfunkcjami oceniani są stosownie do indywidualnych zaleceń  zawartych               

w opiniach pp. 

 

Zasady ogólne: 

1. Każdy uczeń ma obowiązek przynosić na lekcje wymagane przez nauczyciela pomoce 

naukowe, przybory matematyczne oraz prowadzić zeszyt przedmiotowy. 



2. Uczeń ma obowiązek być przygotowany do każdych zajęć. Przygotowanie do zajęć 

oznacza gotowość do odpowiedzi pisemnej lub ustnej, odrobione w całości zadanie 

domowe. Uczeń dwukrotnie w ciągu semestru może zgłosić przed lekcją brak 

przygotowania do lekcji. Fakt ten odznacza się w dzienniku wpisując ,,np”. 

3. Uczeń ma obowiązek nadrobić wszelkie zaległości wynikające z nieobecności 

(niezależnie od ich powodu). 

4. Oceny niedostateczne ze sprawdzianów, prac klasowych uczeń ma obowiązek 

poprawić w ciągu dwóch tygodni po wcześniejszym ustaleniu terminu  

z nauczycielem. Jeżeli uczeń był na sprawdzianie, pracy klasowej nieobecny, 

powinien napisać ją w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły po wcześniejszym 

ustaleniu terminu poprawy z nauczycielem. 

5. Uczeń ma możliwość poprawy każdej oceny na wyższą z pracy klasowej lub 

sprawdzianu w ciągu dwóch tygodniu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. 

6. Uczeń może poprawiać każdą ocenę ze sprawdzianu, pracy klasowej tylko jeden raz.  

7. Uczeń nieobecny na kartkówkach może je zaliczyć.  

8. Kartkówki nie muszą być zapowiadane. 

9. Uczniowie mają obowiązek przystąpić do diagnoz przeprowadzanych w ciągu roku. 

10. Oszukiwanie (np. ściąganie lub umożliwianie innym ściągania) podczas odpowiedzi 

ustnych lub prac pisemnych skutkuje oceną niedostateczną. 

11. W sprawach nieuregulowanych PSO oraz Statutem Szkoły Podstawowej nr 1 im. 

Kardynała Bolesława Kominka w Kątach Wrocławskich i odpowiednimi przepisami 

zewnętrznymi decyzje podejmuje prowadzący zajęcia i są to decyzje ostateczne. 

  


