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MATEMATYKA - przedmiotowy system oceniania

Celem oceniania jest:
a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w nauce,
b) motywowanie ucznia do dalszej nauki i wszechstronnego rozwoju jego zainteresowań,
c) pomoc uczniowi w planowaniu swojego rozwoju,
d) dostarczenie  informacji  uczniom  i  rodzicom  /opiekunom  prawnym/  o  postępach  w  nauce,  spostrzeżonych

trudnościach i uzdolnieniach ucznia,
e) doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktycznej nauczyciela.

Ocenianie bieżące ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach
edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak
powinien dalej się uczyć. 

Szczegółowe wymagania edukacyjne określają to, co uczeń powinien wiedzieć, rozumieć i umieć po zakończeniu procesu
nauczania na poszczególnych etapach kształcenia. Zawarte są w dokumentacji nauczyciela przedmiotu, a publikowane w
Internecie na stronie Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego:
http://gwo.pl/strony/290/seo_link:programy-nauczania-m
http://gwo.pl/strony/292/seo_link:rozklady-materialu

Osiągnięcia ucznia sprawdza się na podstawie:
1. prac klasowych (w przypadku nieobecności uczeń w przeciągu tygodnia* po powrocie do szkoły pisze pracę)
2. testów diagnostycznych (w przypadku nieobecności uczeń w przeciągu tygodnia* po powrocie do szkoły pisze

test)
3. sprawdzianów** (dłuższych kartkówek)
4. kartkówek**
5. wiedzy i umiejętności okazanej w czasie aktywności na zajęciach czyli w trakcie:

odpowiedzi ustnych
wypowiedzi w trakcie dyskusji
pracy samodzielnej
pracy w grupie
prowadzenia zeszytu przedmiotowego

6. pracy pozalekcyjnej w tym systematycznego odrabiania zadań domowych oraz przygotowania się na zajęcia
7. efektów udziału w zajęciach pozalekcyjnych i w konkursach

*) W szczególnych przypadkach losowych nauczyciel może wyznaczyć uczniowi termin pisania pracy klasowej lub testu diagnostycznego w innym
terminie.

**) Dbając o zbliżoną liczbę ocen cząstkowych u wszystkich uczniów w klasie nauczyciel przeprowadza dodatkowe kartkówki i sprawdziany dla
ucznia o wysokiej absencji z zakresu materiału wskazanego danemu uczniowi.

Wiedza  i  umiejętności  ucznia  mogą  być  ocenione  w formie  stopnia  szkolnego,  symbolu  „+”  lub  „–” lub w formie
opisowej ustnie lub pisemnie.  Każde pięć symboli  uzyskanych  w zakresie określonym przez nauczyciela daje ocenę
sumaryczną: 

pięć plusów = 5 cztery plusy + jeden minus = 4        trzy plusy + dwa minusy = 3

dwa plusy + trzy minusy = 2 jeden plus + cztery minusy = 1 pięć minusów = 1

Uczeń, który nie przygotował się do odpowiedzi z zakresu ostatniej lekcji (w tym również do kartkówki) ma prawo
zgłoszenia dwa razy w ciągu semestru braku przygotowania do zajęć, co odnotowane zostaje w elektronicznym dzienniku
lekcyjnym symbolem „np” i nie ma wpływu na ocenę końcową.

Uczeń ma również prawo do dwukrotnego zgłoszenia braku zadania domowego w ciągu semestru, co zostaje odnotowane
w elektronicznym dzienniku lekcyjnym symbolem „bz” i nie ma wpływu na ocenę końcową.

Po uzgodnieniu z  danym zespołem klasowym nauczyciel  ma  prawo połączyć  dwa „nieprzygotowania” i  dwa „braki
zadań” w możliwość zgłoszenia cztery razy w ciągu semestru nieprzygotowania do zajęć bez rozróżniania powodów. 
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Ocena na koniec I semestru wystawiana jest na podstawie średniej ważonej ocen obliczanych automatycznie w
dzienniku elektronicznym. Ocena na koniec roku szkolnego jest wystawiana na podstawie średniej ważonej z II semestru
z uwzględnieniem średniej ważonej z I semestru. Może być to dokonane za pomocą średniej arytmetycznej tych dwóch
ocen lub przy szerszej indywidualnej analizie ocen cząstkowych z całego roku szkolnego dokonywanej przez nauczyciela
w szczególnych  przypadkach.  Ocena  ze  wstępnego badania  diagnostycznego  (wrzesień)  nie  jest  wliczana  do  oceny
końcowej. 

I. SPOSÓB INFORMOWANIA O WYMAGANIACH NA POSZCZEGÓLNE OCENY 

 Na zajęciach lekcyjnych w pierwszym tygodniu nauki uczniowie są zapoznawani z PSO.
 W formie papierowej PSO oddawany jest przewodniczącemu klasy na użytek uczniów i rodziców.
 W formie elektronicznej PSO jest dostępny na stronie szkoły www.sp1sobotka.pl lub indywidualnie prowadzonej

przez nauczyciela przedmiotu.
 Program nauczania i wymagania szczegółowe dostępne są na stronie internetowej GWO.

II. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY PRAC PISEMNYCH

W elektronicznym dzienniku UONET+ stojący przy ocenie plus dodaje do niej 0,25, a minus odejmuje od niej taką samą
wartość. Uwzględniając powyższe przy ocenianiu prac pisemnych nauczyciel wybiera jedną z poniższych skali ocen.

skala 1 skala 2 skala 3

punkty ocena punkty ocena punkty ocena

do 30 1 do 25 1 do 20 1

>30 2 >25 -2 >20 1+

>50 3 >30 2 >25 -2

>75 4 >45 -3 >30 2

>90 5 >50 3 >40 2+

>70 -4 >45 -3

>75 4 >50 3

>85 -5 >60 3+

>90 5 >70 -4

>75 4

>80 4+

>85 -5

>90 5

>95 5+

Ocenę 6 lub -6 otrzymuje uczeń, który oprócz uzyskania oceny bardzo dobrej wykazał się umiejętnością rozwiązywania
zadań trudniejszych, nietypowych, konkursowych, itp.

III. WYMAGANIA DLA UCZNIÓW ZE WSKAZANIAMI PPP

Wymagania  dla  uczniów  ze  wskazaniami  PPP  ustala  się  indywidualnie w  zależności  od  wskazówek  i  zaleceń
przekazanych przez poradnie. W szczególności: 

 limit czasu przewidziany na napisanie pracy na zajęciach jest dostosowany do uczniów o wolnym tempie pracy i
dyslektycznych,

 na jednakowych prawach ocenia się brudnopis i czystopis, 
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 w niektórych wypadkach dopuszcza się zastąpienie pracy pisemnej odpowiedzią ustną, 
 na niektórych pracach klasowych i sprawdzianach dopuszcza się korzystanie z kalkulatorów (dotyczy uczniów

cierpiących na dyskalkulię), 
 przygotowuje się oddzielne sprawdziany zawierające podstawę programową w zakresie wymagań koniecznych i

podstawowych.

IV. NARZĘDZIA SPRAWDZAJĄCE STOPIEŃ OPANOWANIA WIADOMOŚCI I UMIEJETNOŚCI

Uwagi wstępne:
 pisemna informacja o ocenie na pracy ucznia lub w innej formie pisemnej
 poprawiona praca klasowa i badanie diagnostyczne do wglądu dla rodziców na konsultacjach u nauczyciela 

przedmiotu do dnia klasyfikacji semestralnej/rocznej
 sprawdziany i kartkówki oddawane uczniowi, który ma obowiązek zapoznać rodzica z pracą
 poziom umiejętności i wiedzy ucznia określany jest na podstawie samodzielnej pracy ucznia, co wyklucza w 

trakcie ich sprawdzania możliwość komunikacji z innymi uczniami – w takim przypadku nauczyciel przerywa 
uczniowi pracę i wpisuje na niej ocenę niedostateczną z odpowiednią adnotacją

Narzędzie Zasady przeprowadzania Formy poprawiania

praca klasowa

 obejmuje większą partię materiału 
np. cały dział 

 przeprowadzana po powtórzeniu 
materiału, 

 wpisana do dziennika i 
zapowiadana z tygodniowym 
wyprzedzeniem 

 sprawdzona i oddana w okresie nie 
przekraczającym dwóch tygodni 

 uczeń ma możliwość jednokrotnej 
poprawy oceny w ciągu dwóch 
tygodni od oddania pracy

 poprawianie oceny odbywa się po 
lekcjach w terminie uzgodnionym z 
nauczycielem

badanie
diagnostyczne

 obejmuje materiał z całego 
semestru, roku lub poprzedniego 
okresu nauki

 wpisane do dziennika, 
zapowiedziane bez rygoru 
czasowego

 sprawdzone i oddane w okresie nie 
przekraczającym dwóch tygodni 

 nie podlega poprawie

sprawdzian
(dłuższa

kartkówka)

 obejmuje fragment danego działu 
omawiany na trzech ostatnich 
lekcjach

 zapowiedziany bez rygoru 
czasowego

 sprawdzony i oddany w okresie nie 
przekraczającym jednego tygodnia 

 nie podlega poprawie

kartkówka
 obejmuje materiał z ostatniej lekcji

lub z zadania domowego
 może nie  zostać zapowiedziana

 sprawdzona i oddana w ciągu dwóch 
dni 

 nie podlega poprawie
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V.  USTALENIE  WPŁYWU  RÓŻNYCH  OCEN  CZĄSTKOWYCH  NA  OCENĘ  ŚRÓDROCZNĄ  I
KOŃCOWOROCZNĄ

Do ustalenia oceny końcowej stosuje się średnią ważoną obliczoną w następujący sposób:

Podstawa oceny cząstkowej Waga

praca klasowa, test diagnostyczny 5

sprawdzian 3

kartkówka 1

aktywność na zajęciach 1

praca pozalekcyjna 1

średnia = suma ocen pomnożonych przez wagę/liczba ocen

Średnia obliczona w powyższy sposób odpowiada następującym końcowym ocenom szkolnym:

Średnia ocen cząstkowych Ocena

co najmniej 1,75
lub
poniżej 1,75 + systematyczna praca wyrównawcza

dopuszczający

co najmniej 2,75 dostateczny

co najmniej 3,75 dobry

co najmniej 4,75 bardzo dobry

co najmniej 5,4 + osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej celujący

Ocena pracy pozalekcyjnej ucznia uwzględniana jest indywidualnie i w szczególności dotyczy uczniów:

 osiągających  niskie  lub  bardzo  niskie  wyniki  w  nauce  i  systematycznie  uczęszczających  na  zajęcia
wyrównawcze,

 osiągających wysokie lub bardzo wysokie wyniki w nauce, uczęszczających na zajęcia dodatkowe i biorących
udział w konkursach.

Średnia  ocen  liczona  jest  automatycznie  w  dzienniku  elektronicznym  UONET+.  Po  indywidualnej  analizie  ocen
cząstkowych nauczyciel ma prawo wystawić uczniowi ocenę wyższą niż określona w tabeli podając jej uzasadnienie.

Przedmiotowy system oceniania z matematyki został przedstawiony uczniom klasy …......... przez nauczyciela przedmiotu na
lekcji  w  dniu  ___.09.2016r.  oraz  został  na  prośbę  nauczyciela  przedmiotu  przedstawiony  rodzicom  uczniów  przez
wychowawcę na pierwszym zebraniu z rodzicami w dniu ___.09.2016r.

…..............................................................         ….............................................................
(podpis przedstawiciela Samorządu Klasowego)            (podpis jednego z rodziców uczestniczących w zebraniu) 
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