
Przedmiotowe Zasady Oceniania 

z matematyki w klasach 4-8 

Na każdą lekcję matematyki należy przynosić: 

 podręcznik, zeszyt ćwiczeń, zeszyt w kratkę, przybory geometryczne 

 

Każdy uczeń : 

1) jest przygotowany do zajęć, odrabia prace domowe 

2) zajmuje w sali wyznaczone przez nauczyciela miejsce  

3) uważnie i aktywnie uczestniczy w lekcjach 

4) nie przeszkadza innym 

5) wykonuje polecenia nauczyciela 

6)przestrzega zasad bezpieczeństwa 

 

Uczeń otrzymuje oceny za :  

1)prace klasowe(dłuższe sprawdziany), obejmujące materiał jednego działu, poprzedzone 

lekcją powtórzeniową i zapowiedziane co najmniej na tydzień przed planowanym terminem 

oraz wpisane w terminarzu w dzienniku elektronicznym, 

 2) kartkówki, mająca na celu sprawdzenie wiadomości i umiejętności z trzech ostatnich 

lekcji, nie wymagają wcześniejszej zapowiedzi ze strony nauczyciela, 

3)odpowiedzi ustne 

4) zadanie domowe  

5)pracę na lekcji (np. karty pracy) 

6) prace długoterminowe 

7) inne formy aktywności (np. udział w konkursach, wykonywanie pomocy dydaktycznych). 

 

Za pracę na lekcji uczeń może otrzymywać: 

 plus (+) za częste zgłaszanie się i udzielanie prawidłowych odpowiedzi na lekcji, aktywność 

w pracy zespołu czy grupy  

minus (-)  za brak zeszytu lub środków dydaktycznych potrzebnych do lekcji, brak 

zaangażowania w pracy na lekcji, nie udzielanie odpowiedzi na krótkie pytanie z zakresu 

bieżącego materiału 

Rozliczanie plusów i minusów odbywa się na bieżąco: 

+++++      bdb (5)                              - - -             ndst. (1) 

++++        db (4)                                 - -              brak oceny 

+++          dst (3)                                -                 brak oceny 

++            brak oceny 

+              brak oceny 

Sprawdziany oceniane są według skali punktowej, określanej przez nauczyciela i przeliczane 

są skalą procentową odpowiadającą skali ocen. 

100% -  96%   - celujący (6) 

95% - 90% - bardzo dobry (5) 

89% - 75% - dobry (4) 

74% - 50% - dostateczny (3) 

49% - 31% - dopuszczający (2) 

30% i mniej – niedostateczny (1) 

 

Do oceny wyrażonej stopniem może być dodany plus (+) lub (-) przy górnej lub dolnej 

granicy procentowej punktów: plus podnosi daną ocenę o 0,5,  minus obniża daną ocenę 

o 0,25; 

 

Każdej formie pracy przyporządkowuje się odpowiedni współczynnik wyrażający wagę 

oceny: 



praca klasowa (podlega poprawie)     – waga 4 

kartkówka (nie podlega poprawie)      - waga 2 

odpowiedź ustna                                    - waga 2 

praca domowa – waga od 1 do 4 (decyduje nauczyciel) 

aktywność                                               – waga 1 

inne   ( w komentarzu pojawia się informacja za co jest ocena i z jaką wagą) 

 

Uczeń nieobecny na pracy pisemnej, pisze ją w terminie ustalonym przez nauczyciela 

 Uczeń może poprawić niekorzystny wynik pracy pisemnej w terminie ustalonym przez 

nauczyciela, poprawę uczeń pisze poza swoimi zajęciami, ocena z poprawy jest ostateczna. 

Każdy sprawdzian poprawiać można tylko raz. 

 

 

Uczeń może być w semestrze 2 razy nieprzygotowany do lekcji. Musi o tym fakcie 

poinformować nauczyciela na początku zajęć. Zgłoszenie nieprzygotowania nie zwalnia 

z pisania pracy klasowej lub kartkówki. 

 

 


