KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI:
KLASY IV – VII

Kontrakt między nauczycielem i uczniem
1. Każdy uczeń jest oceniany obiektywnie, zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
2. Testy kompetencji, sprawdziany diagnozujące, prace klasowe, krótkie sprawdziany (kartkówki) oraz
odpowiedzi ustne są oceniane obiektywnie.
3. Testy kompetencji oraz prace klasowe są zapowiadane, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i podany
jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy.
4. Krótkie sprawdziany (kartkówki) nie musza być zapowiadane i obejmować mogą zakres tematów z trzech
poprzedzających lekcji.
5. Uczeń nieobecny na teście, pracy klasowej lub kartkówce z powodu dłuższej nieobecności (min. 3 dni) musi
ja napisać w terminie uzgodnionym z nauczycielem (nie później niż 2 tygodnie od dnia powrotu do szkoły).
W przypadku, kiedy uczeń nieobecny był jedynie w dniu, kiedy zaplanowana była kartkówka, test lub
sprawdzian będzie pisał zaległą pracę na kolejnej lekcji, na której będzie obecny.
6. Każda praca klasowa, test lub kartkówka napisana na ocenę niesatysfakcjonująca ucznia może zostać napisana
ponownie (jedynie raz) w celu poprawy, przy czym obejmować będzie ona ten sam zakres materiału, ale nie
musi zawierać dokładnie tych samych zadań. Poprawa odbywa się w terminie nie późniejszym niż dwa
tygodnie od dnia podania informacji o ocenach. Po napisaniu poprawy brane są pod uwagę obie uzyskane
oceny.
7. Po dłuższej nieobecności w szkole ( 1 tydzień i dłużej), uczeń ma prawo nie być oceniany przez tydzień, może
skorzystać również z przesunięcia terminu pracy klasowej. Każdy uczeń, który opuścił lekcje matematyki jest
zobowiązany do uzupełnienia: zarówno wiadomości, jak i zapisów lekcyjnych oraz prac domowych. Termin
uzupełnienia braków powinien być ustalony z nauczycielem.
8. Uczeń ma prawo do trzykrotnego w ciągu semestru zgłoszenia nieprzygotowania. Przez nieprzygotowania
rozumie się brak zadania, nieprzygotowanie do odpowiedzi lub brak przyborów i zapowiedzianych pomocy
potrzebnych do lekcji. Po wykorzystaniu limitu nieprzygotowań uczeń otrzymuje za każde kolejne
nieprzygotowanie ocenę niedostateczną.
9. Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów „zaliczeniowych”, nauczyciel może
odstąpić od tej zasady w uzasadnionych i podanych uczniom sytuacjach.
10. Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia, zalecenia specjalistycznych poradni
lekarskich oraz psychologiczno-pedagogicznych.
11. Oceny bieżące w dzienniku lekcyjnym i zeszycie przedmiotowym ucznia wpisuje się stosując zapis cyfrowy:
6,5,4,3,2,1. Dopuszcza się użycie „+” lub „-„”. Znaków tych nie stosuje się przy ocenie śródrocznej ani przy
ocenie rocznej.

Narzędzia pomiaru i obserwacji osiągnięć uczniów:
Pomiar osiągnięć uczniów odbywa się za pomocą następujących narzędzi:
1. Prace pisemne:
- testy kompetencji
- prace klasowe z kończącego się działu lub innej, wyznaczonej przez nauczyciela partii materiału
- kartkówki z zakresu najwyżej trzech ostatnich lekcji
2. Wypowiedzi ustne:
Oceny za samodzielną odpowiedź ucznia z ostatnich 3 tematów lub podczas lekcji powtórzeniowej z zakresu
opracowanego działu. Przy wystawianiu oceny bierze się pod uwagę poprawność wypowiedzi, samodzielność
przy rozwiązywaniu zadań i prawidłowe stosowanie języka matematycznego. Uczeń udziela odpowiedzi
stojąc w ławce lub przy tablicy.
Wymagania na poszczególne stopnie zawarte są w rocznym planie wynikowym z matematyki.
Na stopień celujący wymagane są wszystkie wiadomości z poziomu podstawowego i ponadpodstawowego,
które powinien opanować w pełni.
Na stopień bardzo dobry oraz stopień dobry wymagane są wiadomości z poziomu ponadpodstawowego,
przy czym na stopień bardzo dobry uczeń powinien opanować prawie wszystkie wiadomości, na stopień
dobry natomiast może nie opanować wybranych treści.
Treści z poziomu podstawowego określają wymagania na stopień dostateczny oraz dopuszczający. Na
stopień dostateczny wymagane są wszystkie wiadomości oraz umiejętności wyszczególnione w poziomie

podstawowym. Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który posiadł niepełną wiedzę z poziomu
podstawowego. Na stopień niedostateczny oceniony jest uczeń, który nie opanował wymagań z poziomu
podstawowego w stopniu zadowalającym.
3. Zadania domowe:
- pisemne rozwiązanie zadania w zeszycie przedmiotowym lub zeszycie ćwiczeń;
- ustne opracowanie określonych tematów;
- samodzielne zgromadzenie informacji na dany temat;
- wykonanie modeli brył;
Oceniana jest poprawność, dokładność i staranność wykonania zadania. Prace domowe sprawdzane są
ilościowo na każdej lekcji, a jakościowo, co najmniej raz w semestrze.
4. Inne formy aktywności, np.:
- wykonywanie pomocy dydaktycznych;
- aktywny udział w pracach koła matematycznego;
- udział w konkursach matematycznych i osiągnięcia w tych konkursach;
Za powyższej formy aktywności uczeń będzie otrzymać plusy lub oceny według uznania nauczyciela.

Kryteria oceny śródrocznej i oceny rocznej oraz procedura jej ustalania
1. Ocenę śródroczną i roczną wystawia nauczyciel najpóźniej na 7 dni przed terminem klasyfikacji śródrocznej i
rocznej.
2. O zagrożeniu oceną niedostateczną nauczyciel informuje ucznia i jego wychowawcę na miesiąc przed
klasyfikacją.
3. Wszystkie formy aktywności ucznia oceniane są w skali stopniowej.
4. Punkty uzyskane z prac klasowych i kartkówek przeliczane są na stopnie według następującej skali:
0% - 30% niedostateczny,
31% - 50% dopuszczający,
51% - 74% dostateczny,
75% - 89% dobry,
90% - 97% bardzo dobry,
98% - 100% celujący.
5. Za bieżące zadania domowe i odpowiedzi ustne nie przewiduje sie oceny celującej. Natomiast z kartkówek,
sprawdzianów, testów i prac klasowych uczeń może otrzymać ocenę celującą, jeśli uzyska 98% lub więcej
punktów możliwych do otrzymania.
6. Ocenę śródroczną wystawia się na podstawie ocen uzyskanych w I semestrze.
7. Ocenę końcoworoczną ustala się, jako średnią oceny śródrocznej oraz oceny uzyskanej za drugie półrocze.
8. Ocena śródroczna i końcoworoczna to oceny ważone i ustala się je w następujący sposób
Oks = 0,75 Op + 0,25 Od
gdzie:
Oks – ocena końcoworoczna lub śródroczna
Op – średnia ocen podstawowych uzyskanych w następujących obszarach aktywności ucznia: testy,
prace klasowe, kartkówki, odpowiedzi ustne, aktywność pozalekcyjna i konkursy.
Od – średnia ocen dopełniających uzyskanych za: zadania domowe i nieprzygotowanie do lekcji.
9. Średnie śródroczne i końcoworoczne przeliczane są na oceny według następującej skali:
1,00 – 1,75 niedostateczny,
1,76 – 2,75 dopuszczający,
2,76 – 3,69 dostateczny,
3,70 – 4,69 dobry,
4,70 – 5,00 bardzo dobry,
Powyżej 5,00 celujący.
10. Przy wystawianiu oceny śródrocznej i końcoworocznej nauczyciel uwzględnia także możliwości intelektualne
ucznia oraz jego przygotowanie do zajęć w trakcie roku szkolnego.
11. Wszystkie sprawy sporne – nie ujęte w PSO – rozstrzygane będą zgodnie z Zasadami Wewnątrzszkolnego
Oceniania oraz Statutem Szkoły.
Informacja zwrotna:
Nauczyciel:
a) informuje uczniów o wymaganiach i kryteriach oceniania
b) pomaga uczniom w samodzielnym planowaniu rozwoju
c) motywuje uczniów do pracy

d) informuje rodziców o aktualnych wynikach i poziomie postępów ucznia w nauce oraz ewentualnych
trudnościach lub uzdolnieniach ucznia poprzez wpisywanie ocen do tabelki w zeszycie ucznia lub podczas
konsultacji
e) informuje wychowawcę klasy o aktualnych osiągnięciach uczniów
f) informuje wychowawcę i dyrektora szkoły o sytuacjach wymagających – jego zdaniem – interwencji.
Ewaluacja PSO: Przedmiotowy System Oceniania podlega ewaluacji na koniec roku szkolnego.

