
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI 

 

OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 24 w Gdyni 

 

Zadaniem PSO jest zapewnienie trafnego, rzetelnego, jawnego, i obiektywnego 

oceniania wspierającego rozwój ucznia, uwzględniającego indywidualne cechy 

psychofizyczne ucznia oraz pełniącego funkcję informacyjną, diagnostyczną i motywacyjną.  

 

Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów  

W celu kontrolowania osiągnięć uczniów na danym poziomie oceniamy następujące formy 

wypowiedzi: 

 - krótkie (10 - 15 min.) kartkówki z aktualnie przerabianego materiału 

 - prace klasowe (30 - 45 min.) sprawdzające osiągnięcia uczniów po zakończeniu danego 

działu 

 - testy  

- prace domowe  

- ustne odpowiedzi uczniów  

- aktywny udział na lekcji 

 Zasady organizowania i oceniania pracy ucznia na lekcjach matematyki  

1. W wypowiedziach pisemnych zadaniom przyporządkowujemy odpowiednią liczbę 

punktów w zależności od liczby działań i operacji myślowych, które uczeń musi 

wykonać. Prace pisemne punktowane i oceniane są według skali: 

 0 - 30% punktów - niedostateczny  

31 - 50% punktów - dopuszczający  

51 - 75% punktów - dostateczny  

76 - 90% punktów - dobry  

91 - 100% punktów - bardzo dobry  

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który uzyskał ocenę bardzo dobrą oraz poprawnie 

rozwiązał zadanie dodatkowe.  

2. Prace klasowe są obowiązkowe. Jeśli uczeń opuścił pracę klasową, powinien 

napisać ją w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły. Uczeń może poprawić 

ocenę niedostateczną z pracy klasowej w ciągu tygodnia od dnia oddania 

sprawdzonych prac.  

3. Uczniowie nieobecni na krótkich sprawdzianach piszą je w możliwie najszybszym 

terminie bądź są odpytywani.  

4. Przy ocenianiu bieżącym dopuszczalne jest umieszczanie w dzienniku lekcyjnym - 

oprócz pełnych ocen, „+" i „-" – 

 

  



Ogólne kryteria ocen z matematyki 

 

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: 
 

Ocena celująca 

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 wiedzę do rozwiązywania 

zadań i problemów w nowych sytuacjach. 

Ocena bardzo dobra 

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; 

Ocena dobra 

otrzymuje uczeń, który: 

 Opanował zdecydowaną większość wiadomości i 

umiejętności określonych programem nauczania w danej 

klasie; 

 Poprawnie stosuje wiadomości, 

 Samodzielnie wykonuje typowe zadania teoretyczne i 

praktyczne. 

Ocena dostateczna 

uczeń który: 

 Opanował umiejętności i wiadomości w stopniu 

zadowalającym; 

 Wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o 

średnim stopniu trudności. 

Ocena dopuszczająca 

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 

Ocena niedostateczna 

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 tego przedmiotu; 

 Nie jest w stanie wykonać zadań o niewielkim stopniu 

trudności. 

 

 

Opracowała Alicja Kozikowska 


