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Przedmiotowy System Oceniania z matematyki 

w Szkole Podstawowej nr 5 im. I. J. Paderewskiego w Pruszkowie 
 

I.  Narzędzia i zasady obowiązujące w ocenianiu: 

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 

2. Prace klasowe  

a) trwają 1 godzinę lekcyjną, 

b) są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem a termin jest wpisany  

do dziennika, 

c) podany jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy, 

d) jeżeli uczeń opuścił pracę klasową z przyczyn losowych, musi ją napisać w ciągu 

dwóch tygodni od powrotu do szkoły, w terminie ustalonym z nauczycielem, 

e) nauczyciel sprawdza prace klasowe w ciągu 14 dni. 

f) Poprawa prac klasowych: 

- jest dobrowolna, 

- odbywa się w ustalonym z nauczycielem terminie lecz nieprzekraczającym 

dwóch tygodni od oddania pracy i dopuszcza się poprawę pracy na lekcji 

matematyki lub  

w innym terminie dodatkowym, 

- uczeń poprawia ocenę tylko raz i brana jest pod uwagę ocena wyższa, przy 

czym obie oceny wpisywane są do dziennika, 

- każda ocena, niższa od bardzo dobrej, może być poprawiona, 

g) prace klasowe przechowuje nauczyciel lub wychowawca i są do wglądu dla uczniów  

i ich rodziców do końca roku szkolnego. 

3. Kartkówki 

a) trwają od 5 do 20 minut, 

b) nie muszą być zapowiedziane, 

c) obejmują materiał z 3 ostatnich tematów lekcyjnych, 

d) w przypadku gdy kartkówka jest zapowiedziana może obejmować większy zakres 

materiału, 

e) są oddawane w ciągu 14 dni, 

f) sprawdzone kartkówki powinny być wklejone do zeszytu, 

g) Poprawa kartkówki: 

- jest dobrowolna, 

- odbywa się w ustalonym z nauczycielem terminie lecz nieprzekraczającym 

jednego tygodnia od oddania pracy i dopuszcza się poprawę pracy na lekcji 

matematyki  

lub w innym terminie dodatkowym, 

- uczeń może poprawić ocenę niedostateczną lub dopuszczającą. 

4. Zadania domowe 

a) są obowiązkowe, 

b) mogą być sprawdzane na lekcjach, 

c) powinny być wykonane w zeszycie przedmiotowym lub zeszycie ćwiczeń, 
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d)  mają zawierać wszystkie potrzebne obliczenia, w przypadku samych wyników zadanie 

domowe traktowane jest jako niewykonane, 

e) za brak pracy domowej uczeń otrzymuje nieprzygotowanie, 

f) uczeń nie otrzymuje nieprzygotowania gdy przed lekcją zgłosił, iż nie potrafił w domu 

sam wykonać zadanej pracy, powinien jednak wówczas pokazać pisemne próby 

rozwiązania wszystkich przykładów lub zadań (w zeszycie ćwiczeń wykonane 

ołówkiem). 

5. Aktywność na lekcji: 

a) za aktywność na lekcji uczeń może otrzymać plusa (+).  

b) w przypadku braku pracy na lekcji, nie wykonywanie poleceń, zadań i ćwiczeń uczeń 

może otrzymać minusa (-) 

c) aktywność na lekcji to między innymi: 

- częste zgłaszanie się na lekcjach i udzielanie prawidłowych odpowiedzi, 

- umiejętność pracy w grupach, 

- umiejętność dyskusji i argumentowania swoich wyborów, 

- wykonanie pomocy dydaktycznych czy projektu edukacyjnego, 

6. Odpowiedź ustna nie podlegają poprawie, obejmują materiał do 3 tematów lekcyjnych. 

7. Zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń  

a) Powinien być prowadzony starannie i systematycznie 

b) Nauczyciel może sprawdzić: 

- zadania domowe, 

- czy są wklejone otrzymywane od nauczyciela kartkówki i materiały, 

- czy są uzupełniane braki spowodowane nieobecnością na lekcji 

8. Konkursy matematyczne – oceniane są celujące i bardzo dobre wyniki w konkursach 

organizowanych na forum szkoły, rejonu, województwa, kraju. 

II. Przygotowanie ucznia do lekcji  

a) Przygotowany uczeń powinien posiadać : uzupełniony zeszyt i zeszyt ćwiczeń, 

odrobioną pracę domową, gotowość do odpowiedzi, posiadanie pomocy potrzebnych 

do lekcji, na każdej lekcji długopisy w dwóch kolorach, klej, linijka, ołówek, a na 

lekcjach geometrii także ekierka, kątomierz, cyrkiel, więcej kolorowych długopisów. 

Dodatkowo uczniowie muszą posiadać inne pomoce wskazane wcześniej przez 

nauczyciela. 

b) Nieprzygotowany uczeń: 

-  w ciągu jednego semestru ma prawo do trzykrotnego zgłoszenia 

nieprzygotowania do lekcji (wtedy nauczyciel wstawia np.) 

- jedno nieprzygotowanie dotyczy jednego dnia zajęć, 

- każde kolejne nieprzygotowanie skutkuje otrzymaniem minusa (-), 

- nieprzygotowanie zgłasza się na początku lekcji, podczas sprawdzania listy 

obecności  

i nie dotyczy zapowiedzianych kartkówek i prac klasowych,  

- po ponad 3-dniowej usprawiedliwionej nieobecności w szkole uczeń nie musi 

zgłaszać nieprzygotowania i ma prawo do nie pisania kartkówki, jednak musi 

nadrobić braki  

w ciągu 1 tygodnia od powrotu do szkoły. 
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III. Ocenianie 

a) Prace klasowe i kartkówki oceniane są za pomocą punktów, a następnie punkty 

przeliczane są na oceny w sposób określony w Statucie Szkoły: 

0%-39% ocena 

niedostateczny 

40%-49% ocena dopuszczający 

50%-74% ocena dostateczny 

75%-89% ocena dobry 

90%-100% ocena bardzo dobry 

100% + *  ocena celujący 

b) Zdobyte plusy i minusy przeliczane są na oceny w następujący sposób: 

- 5 plusów bdb (5) 

- 3 minusy nast. (1) 

 

 

 

         Opracowały: 

         Agnieszka Kosowska 

         Ewa Paplińska 

         Agnieszka Kania 

         Sylwia Grzeszczuk 


