
Przedmiotowy system oceniania z matematyki  

w Szkole Podstawowej nr 5 w Jarosławiu 

 

1. Ocenie podlegają wiadomości i umiejętności określone w Podstawie Programowej z 

Matematyki dla szkoły podstawowej. 

2. Wykaz treści kształcenia i umiejętności podawany jest do wiadomości uczniów na 

pierwszej lekcji matematyki  

3. Ustala się skalę ocen:  

• 6 – stopień celujący  

• 5 – stopień bardzo dobry  

• 4 – stopień dobry  

• 3 - stopień dostateczny  

• 2 - stopień dopuszczający  

• 1 - stopień niedostateczny 

• 0 – wpisuje się zamiast oceny wyłącznie wtedy, gdy uczeń był nieobecny na 

sprawdzianie lub kartkówce. 

4.  Oceny cząstkowe mogą być wystawiane z + (plusem) lub – (minusem). Stosuje się znaki: 

np (nieprzygotowany), bz (brak zadania) 

5. Oceniane są następujące formy aktywności ucznia:  

• Sprawdziany  

• Kartkówki  

• Odpowiedzi ustne 

• Prace domowe 

• Aktywność na lekcji, praca w grupach. Uczeń może otrzymać dodatkowe oceny za 

wykonanie dodatkowej pracy, udział w konkursie przedmiotowym.  

6. Sprawdziany są obowiązkowe. Sprawdziany są zapowiadane z tygodniowym 

wyprzedzeniem i podawany jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy.  

7. Kartkówki nie muszą być zapowiadane. 

8. Uczeń nieobecny na sprawdzianie/kartkówce jest zobowiązany napisać go w terminie do 

dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły.  

9. Sprawdzian napisany na ocenę niższą niż dostateczny uczeń może poprawić w ciągu 

dwóch tygodni od podania informacji o ocenach. Uczeń poprawia go tylko raz i brana jest 

pod uwagę ocena z pracy poprawionej. Uczeń uzgadnia termin z nauczycielem. 

W szczególnych przypadkach (np. dłuższa nieobecność spowodowana chorobą, 

przedłużające się złe samopoczucie ucznia, uniemożliwiające intensywną naukę,  

nauczyciel może przedłużyć termin poprawkowego sprawdzianu/kartkówki). 

W przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie/kartkówce w miejsce oceny w 

dzienniku elektronicznym wpisuje się 0. Ocenę z zaliczenia sprawdzianu/kartkówki 

wpisuje się obok 0. 

10. Kartkówki nie podlegają poprawie. 

11. Przy poprawianiu prac i pisaniu ich w drugim terminie kryteria ocen nie zmieniają się.  



12. Sprawdziany, kartkówki oceniane są według procentowych proporcji:  

100% - 90% - ocena bardzo dobra  

89% - 71% - ocena dobra  

70% - 51% - ocena dostateczna  

50% - 30% -ocena dopuszczająca  

29% - 0% - ocena niedostateczna 

Uczeń otrzymuje ocenę celującą jeśli otrzymał ocenę bardzo dobrą i rozwiązał zadanie 

dodatkowe  

13. Po dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności (powyżej 1 tygodnia) uczeń ma prawo nie 

być oceniany do 3 dni od momentu powrotu do szkoły, jednakże w tym czasie powinien 

uzupełnić zaległości.  

14. Uczeń ma prawo do dwukrotnego w ciągu semestru zgłoszenia nieprzygotowania do 

lekcji przed rozpoczęciem zajęć ( nie dotyczy sprawdzianów; przez nieprzygotowanie do 

lekcji rozumiemy: niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych na lekcji brak 

zadania domowego). Niewykorzystane w pierwszym semestrze nieprzygotowania nie 

przechodzą na drugi semestr. 

15. Po wykorzystaniu limitu określonego w punkcie 16, uczeń otrzymuje za każde 

nieprzygotowanie ocenę niedostateczną.  

16. Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych.  

17. Uczeń, który opuścił powyżej 50% godzin lekcyjnych nie może być klasyfikowany z 

przedmiotu. 

18. O przewidywanej niedostatecznej ocenie semestralnej/rocznej uczeń i jego rodzice są 

informowani na miesiąc przed zakończeniem semestru/roku szkolnego. 

19. Zasady dotyczące informowania o ocenach i udostępniania do wglądu prac pisemnych: 

•  Wszystkie oceny są jawne (zarówno dla ucznia jak i jego rodziców). 

• Uczeń jest informowany o każdej ocenie wpisanej do dziennika elektronicznego.  

• Uczeń otrzymuje do wglądu swoją pracę pisemną w dniu, w którym jest 

poinformowany przez nauczyciela o otrzymanej z niej ocenie. 

• Rodzic ma prawo wglądu do pracy swojego dziecka.  

• Nauczyciel na prośbę ucznia, rodzica powinien uzasadnić (w formie ustnej) każdą 

ocenę wstawioną do dziennika elektronicznego.  

20. Klasyfikacja wstępna – wystawianie ocen: 

• Na 2 tygodnie przed końcowym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciel ma 

obowiązek poinformować uczniów, rodziców oraz wychowawcę klasy o 

przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych. 

• Uczniów i rodziców nauczyciel informuje o przewidywanych ocenach rocznych 

poprzez wpisanie planowanej oceny do dziennika elektronicznego.  

• Nauczyciel ma obowiązek poinformować wychowawcę klasy oraz uczniów na 4 

tygodnie przed końcowym posiedzeniem Rady Pedagogicznej o planowanej ocenie 

niedostatecznej. 

• Na ocenę semestralną największy wpływ mają oceny uzyskane ze sprawdzianów oraz 

kartkówek (waga ocen). 



• Ocenę roczną wystawia się na podstawię uzyskanej oceny półrocznej i ocen 

cząstkowych uzyskanych w drugim półroczu. 

21. Tryb poprawiania przewidywanej oceny niedostatecznej wystawionej w ramach 

klasyfikacji wstępnej: 

Uczeń musi przystąpić do zaliczenia poprawienia oceny wystawionej w ramach 

klasyfikacji wstępnej nie później jak tydzień przed końcowym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej.  

 Nauczyciel wyznacza zakres materiału, który będzie sprawdzany oraz formę sprawdzania 

wiedzy (wypowiedzi: ustne/pisemne lub ustne i pisemne). 

22. Postanowienia końcowe: 

• wszystkie sprawy, które nie zostały ujęte w Przedmiotowym systemie oceniania z 

matematyki regulują odrębne przepisy obowiązujące w szkole, tj. Statut Szkoły oraz 

Wewnątrzszkolny System Oceniania. 

• w przedmiotowym systemie oceniania z matematyki mogą być dokonywane zmiany, 

zmian dokonuje nauczyciel matematyki. 


