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ZAŁOŻENIA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA (PSO) SĄ 

ZGODNE Z: 

 

 

 Rozporządzeniem  MEN z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i 

słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1534); 

 zasadami Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania (WSO) w szkole.  

 

 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYNIKAJĄ Z PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ PRZEDMIOTU MATEMATYKA ORAZ 

REALIZOWANEGO PROGRAMU NAUCZANIA „MATEMATYKA Z 

PLUSEM" WYD. GWO. 

 

 

 

 

 

CELEM PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA JEST:   

 

 dostarczanie informacji o  postępach i osiągnięciach ucznia (funkcja 

informacyjna); 

 wspomaganie procesu nauczania i uczenia się (funkcja wspomagająca); 

 motywowanie uczniów do pracy (funkcja motywująca); 

 diagnozowanie osiągnięć uczniów (funkcja kształtująca). 
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FORMY  SPRAWDZANIA  WIEDZY  I  UMIEJĘTNOŚCI 

 

 

1. Formy ustne: 

 odpowiedzi; 

 wypowiedzi w klasie. 

2. Formy pisemne: 

 prace klasowe; 

 sprawdziany, kartkówki; 

 zadania domowe; 

 prace długoterminowe. 

3.  Formy praktyczne: 

 modele brył; 

 gazetki matematyczne; 

 plakaty; 

 projekty. 

4. Inne formy aktywności: 

 udział w konkursach; 

 wykonywanie pomocy dydaktycznych; 

 aktywny udział w pracach koła matematycznego. 

5. Obserwacja ucznia: 

 przygotowanie do lekcji; 

 aktywność na lekcji; 

 praca w grupie. 
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WYMAGANIA OGÓLNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY 

 

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

 

 samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia;  

 systematycznie poszerza swoją wiedzę korzystając z literatury; 

 biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych lub praktycznych; 

 poprawnie posługuje się językiem matematycznym i właściwą terminologią, 

 proponuje rozwiązania nietypowe; 

 bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach matematycznych. 

 

 

Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:  

 

 opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania 

przedmiotu w danej klasie; 

 sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie 

problemy teoretyczne i praktyczne, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do 

rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach; 

 potrafi czytać ze zrozumieniem treści zadań i dokonywać ich analizy; 

 poprawnie posługuje się językiem matematycznym i właściwą terminologią; 

 samodzielnie i umiejętnie korzysta z różnych źródeł wiedzy; 

 systematycznie przygotowuje się do zajęć i aktywnie w nich uczestniczy; 

 bierze udział w konkursach matematycznych . 

 

Stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

 

 opanował cały zakres wiadomości i umiejętności objęty programem danej 

klasy; 

 wykazuje samodzielność w rozwiązywaniu podstawowych problemów 

teoretycznych i praktycznych, skomplikowane problemy rozwiązuje z pomocą 

nauczyciela; 
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 systematycznie przygotowuje się do zajęć i bierze w nich aktywny udział; 

 potrafi czytać ze zrozumieniem treści zadań; 

 poprawnie posługuje się językiem matematycznym i właściwą terminologią; 

 wykazuje zainteresowanie i zaangażowanie w przyswajaniu wiedzy. 

 

Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:  

 

 opanował umiejętności i wiadomości objęte programem danej klasy w 

znacznym zakresie;  

 przygotowuje się systematycznie i stara się brać w miarę aktywny udział w 

lekcji; 

 potrafi samodzielnie korzystać z podręcznika i innych dostępnych źródeł; 

 wykazuje samodzielność w rozwiązywaniu zasadniczych, podstawowych 

zagadnień, lub w szczególnych przypadkach z pomocą nauczyciela. 

 

 

Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

 

 opanował materiał programowy danej klasy pozwalający na kontynuowanie 

nauki w następnej klasie; 

 podstawowe zagadnienia i problemy rozwiązuje z pomocą nauczyciela, przy 

pomocy pytań naprowadzających; 

 w miarę swoich możliwości przygotowuje się i bierze udział w lekcji. 

 

Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:  

 

 nie opanował umiejętności i wiadomości objętych programem w danej klasie; 

 nie rozumie podstawowych pojęć i zagadnień; 

 nie potrafi rozwiązać podstawowych zadań; 

 nie potrafi skorzystać z pomocy i wskazówek; 

 wykazuje całkowity brak zaangażowania w przyswojeniu wiedzy. 
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SPOSOBY INFORMOWANIA UCZNIÓW I ICH RODZICÓW 

O OSIĄGNIĘCIACH EDUKACYJNYCH 

 

 

1. Prace pisemne (prace klasowe, sprawdziany, kartkówki) są przechowywane w 

teczkach uczniów u nauczyciela matematyki. 

2. Rodzice mają możliwość wglądu w pisemne prace swoich dzieci: 

 na dyżurze nauczycieli; 

 na zebraniach ogólnych; 

 podczas indywidualnych spotkań z nauczycielami. 

 

3. Oceny z ustnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności nauczyciel 

uzasadnia ustnie w obecności klasy, wskazując dobrze opanowaną wiedzę, 

braki w niej i przekazuje zalecenia do poprawy. 

4. Ocenę z odpowiedzi ustnej i pracy pisemnej nauczyciel wpisuje do dziennika 

elektronicznego i w zeszycie ucznia wraz z opisem formy pracy i działu, 

którego  ona dotyczy. 

5. Oceny z pisemnych form sprawdzania wiedzy ucznia uzasadniane są 

pisemnie lub ustnie. 
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ZASADY OBOWIĄZUJACE NA LEKCJACH MATEMATYKI 

 

1. Ocenie podlegają wiedza i umiejętności ucznia. 

2. Ocenie podlegają obszary aktywności ucznia. 

3. Wiedza i umiejętności ucznia sprawdzane są w formie :    

- pisemnej (prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, testy, prace 

długoterminowe); 

- ustnej (odpowiedzi, aktywność na lekcji);      

- praktycznej (modele brył, motywy zdobnicze z wykorzystaniem własności 

figur, plakaty). 

4. Prace klasowe są obowiązkowe dla ucznia. 

5. O pracach klasowych i sprawdzianach uczeń jest informowany z tygodniowym 

wyprzedzeniem. 

6. W przypadku nieobecności ucznia na pracy klasowej, uczeń pisze ją w innym 

terminie uzgodnionym z nauczycielem, ale nie na swoich zajęciach 

dydaktycznych. 

7. Uczeń, który otrzyma ocenę niedostateczną, dopuszczającą, dostateczną, 

dobrą z pracy klasowej ma prawo do poprawy pracy w terminie dwóch tygodni 

od dnia oddania poprawionych prac przez nauczyciela. Poprawa również nie 

odbywa się w czasie zaplanowanych lekcji. 

8. Ocena z poprawy (każda) jest wpisywana do dziennika. 

9. Prace klasowe uczeń może poprawiać tylko raz. 

10. Uczeń, który nie zmieścił się w terminie traci prawo do poprawy. 

11. Uczeń nie ma możliwości poprawiania prac na dwa tygodnie przed 

klasyfikacją. 

12. Uczeń otrzymuje sprawdzoną i ocenioną pracę, a po omówieniu wyników 

oddaje ją nauczycielowi, który przechowuje prace i udostępnia 

zainteresowanym rodzicom. Prace przechowywane są do końca roku 

szkolnego. 

13. Kartkówki (nie muszą być zapowiadane) obejmują trzy tematy lekcyjne i nie 

podlegają poprawie. 

14. Uczeń ma prawo trzy razy w semestrze nie odrobić zadania domowego. 

Każdy kolejny brak zadania domowego = ndst. 
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15. Uczeń na każdej lekcji zobowiązany jest posiadać zeszyt przedmiotowy, 

zeszyt ćwiczeń, długopis, ołówek, linijkę, a na lekcjach geometrii - ekierkę, 

kątomierz, cyrkiel. 

16. Uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji nie będzie klasyfikowany.   

17. Ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna wynika ze średniej ważonej ocen 

bieżących. 

1) Każdej ocenie cząstkowej przyporządkowuje się liczbę naturalną, 

oznaczając jej wagę w hierarchii ocen: 

   ocena za I semestr 6 

praca klasowa 5 

sprawdzian  4 

kartkówka  3 

odpowiedź ustna 2 

aktywność  2 

praca na lekcji 2 

zadania domowe 2 

brak zadania domowego 1 

 

2) Średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę szkolną następująco: 

1,00 - 1,69 ndst  

1,70 - 2,69 dop 

2,70 - 3,69 dst 

3,70 - 4,69 db 

4,70 - 5,29 bdb 

5,30 - 6,00 cel 

 

3) Przy przeliczaniu punktów na ocenę obowiązuje skala:  

0% - 33%  ndst 

34% - 50%  dop 

51% - 75% dst 

76% - 90% db 

 91% - 97% bdb 

98% - 100% cel. 


