
Przedmiotowy system oceniania z matematyki dla gimnazjum  

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki został opracowany na podstawie: 

1. Rozporządzenia MEN w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. 

2. Podstawy programowej dla gimnazjum z matematyki. 

3. Programu nauczania Matematyka wokół nas , Liczy się matematyka. 

4. Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w  Zespole Szkolno - Przedszkolnym  w 

Mikluszowicach – Gimnazjum im. Jana Pawła II 

 

Cele oceniania: 

1.Sprawdzanie umiejętności posługiwania się wiedzą matematyczną w życiu codziennym w 

sytuacjach typowych i problemowych. 

 2.Sprawdzanie wiadomości i umiejętności praktycznych. 

 3.Kształtowanie postaw ucznia. 

Wymagania ogólne na poszczególne stopnie szkolne  
Uczeń otrzymuje ocenę:  

- dopuszczającą, gdy:  
 

 

 

e wymagań koniecznych w stopniu, który pozwoli 

mu świadomie uczestniczyć w lekcjach matematyki i kontynuować naukę w klasie programowo 

wyższej;  

- dostateczną, gdy:  
 

 

ane prace wykonuje sumiennie i oddaje w wyznaczonym terminie,  

pozwoli mu rozwiązywać (również z pomocą nauczyciela) zadania o stosunkowo niewielkim stopniu 

trudności, związane z życiem codziennym i środowiskiem ucznia;  

- dobrą, gdy:  
 

 

 

 poziomie wymagań rozszerzających w stopniu, który 

umożliwi sprawne i samodzielne posługiwanie się nabytą wiedzą i umiejętnościami przy 

rozwiązywaniu zadań typowych;  

- bardzo dobrą, gdy:  

nia problemów, uzasadniania i 

prezentowania własnych rozwiązań,  

 

prezentuje je w ciekawej formie,  

 

 

umożliwi mu biegłe wykonywanie zadań, również nietypowych i zastosowanie umiejętności w 

sytuacjach nowych;  

 



- celującą, gdy:  

uzasadniania i prezentowania własnych rozwiązań,  

mowe, rozwiązując również zadania dodatkowe wykraczające 

poza program,  

wykazując się indywidualnymi zainteresowaniami, prezentuje je w ciekawej formie,  

nie posługuje się językiem matematycznym,  

 

umożliwi mu samodzielne, twórcze rozwiązywanie złożonych problemów o wysokim stopniu 

trudności.  

UMOWA "NAUCZYCIEL - UCZEŃ" : 

 

1) Obowiązkiem ucznia jest punktualne stawiennictwo na lekcje matematyki.  

2) Uczeń jest zobowiązany do przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do 

kolegów i nauczyciela matematyki, w szczególności do zachowania dyscypliny oraz 

szanowania prawa innych do zdobywania wiedzy; 

3)Uczeń ma obowiązek rzetelnego przygotowania się do lekcji matematyki, co oznacza: 

a) posiadanie zeszytu przedmiotowego, podręcznika, zeszytu ćwiczeń oraz przyborów 

geometrycznych, 

b) odrabianie zadań domowych, 

c) przygotowywanie się do odpowiedzi ustnej   

d) przygotowanie się do pracy pisemnej zapowiedzianej ( ustalonej z uczniami  wcześniej)  

- z zakresu wiadomości i umiejętności, które ma obejmować. 

4) Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie  wówczas, gdy: 

- nie wykonał zadania domowego, nie przyniósł przyborów geometrycznych, zeszytu 

przedmiotowego, materiałów do lekcji, nie jest przygotowany do zajęć.  

5) Uczeń ma prawo do dwukrotnego zgłoszenia nie przygotowania do lekcji w okresie. 

6).Ponadto uczeń ma obowiązek uzupełnić brakującą lub źle napisaną pracę domową. 

7) Prace kontrolne  (1- godzinne ) są obowiązkowe. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie 

może w tym dniu napisać pracy, zobowiązany jest  ustalić termin z nauczycielem.  

8) Uczeń może raz poprawić ocenę niedostateczną z pracy kontrolnej w terminie 2 

tygodni od otrzymania sprawdzonej pracy. Ocena uzyskana z poprawy jest ostateczna, 

nawet jeśli jest oceną gorszą.  

9) Na koniec okresu nie pisze się sprawdzianu końcowego, nie przewiduje się poprawy 

ocen cząstkowych i zaliczania poszczególnych partii materiału – praca powinna być 

systematyczna przez cały okres.  

10) W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej na semestr, uczeń  ustala formę 

dalszej pracy indywidualnie z nauczycielem. 

11) Uczeń ma obowiązek na ostatniej stronie zeszytu przedmiotowego umieścić 

następującą tabelkę: 

L.p. Data Ocena 
Uzyskana 

za...  
Podpis n-la i rodzica 

     



12)Uczeń zobowiązany jest, by - po otrzymaniu oceny z kartkówki lub sprawdzianu - 

wpisać ją do tabelki. Rodzic, składając swój podpis w  tabelce, potwierdza  znajomość 

wyników nauki swego dziecka z matematyki.                                                                            

13) Na pisemny wniosek rodzica w ciągu tygodnia od daty otrzymania oceny, n-l 

pisemnie ją uzasadnia.                                                                                                           

14)Każda ocena jest uzasadniona ustnie przez nauczyciela.                                                  

15) Za  pracę na lekcji uczeń może otrzymać "+"  lub „-„ zapisywane w zeszycie 

nauczyciela, które zamieniane będą na oceny. 

16) Za szczególne osiągnięcia na lekcji, błyskotliwe pomysły, współpracę w grupie, 

pomoc kolegom uczeń może od razu otrzymać ocenę bardzo dobrą lub celującą. 

17)Nauczyciel, w sytuacji, gdy uczeń przeszkadza na lekcji sobie i innym kolegom w 

zdobywaniu wiedzy (tzn. nie uważa na lekcji, rozmawia itp.), ma obowiązek: 

- ustnie upomnieć ucznia, 

- wpisać do zeszytu wychowawczego uwagę oraz punkty ujemne 

- jeżeli to nie odniesie skutku, nauczyciel ma prawo sądzić, że uczeń rozumie wszystkie 

zagadnienia matematyczne i poprosić ucznia do odpowiedzi za, którą otrzyma ocenę.                 

18) Przy ustalaniu oceny na I okres oraz końcowo rocznej nauczyciel bierze pod uwagę 

a) stopnie ucznia z poszczególnych obszarów działalności wg. następującej kolejności: 

sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, prace domowe, zaangażowanie na 

lekcjach, wykonywanie dodatkowych prac 

b) rozwój ucznia ( jakie czyni postępy w danym czasie) 

c) wkład pracy w stosunku do zdolności ucznia 

d) udział w konkursach 

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia 

W celu sprawdzenia i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia, nauczyciel stwarza następujące 

możliwości prezentacji wiedzy i umiejętności: 

1. Prace pisemne: 
- prace kontrolne – pisane w zeszytach klasowych - zapowiedziane z tygodniowym 

wyprzedzeniem. Czas trwania 45 minut. Zadania na pracę kontrolną obejmują różny stopień 

trudności. Maksymalną ilość punktów przydziela się za bezbłędnie rozwiązane zadanie oraz 

właściwą metodę rozwiązywania. W przypadku niepełnego rozwiązania lub błędów 

przydziela się za zadanie odpowiednio mniej punktów. Uczeń nie otrzymuje pracy kontrolnej 

do domu. Prace kontrolne pozostają do wglądu rodziców tylko w szkole; 

- kartkówki niezapowiedziane, sprawdzające opanowanie i rozumienie wiadomości 

bieżących z co najwyżej trzech ostatnich lekcji. Czas trwania do 15 minut. Kartkówka może 

być zapowiedziana , sprawdzająca krótki dział matematyki. Czas trwania do 30 minut. Ocen  

z kartkówek uczniowie nie poprawiają; 

- testy egzaminacyjne  zapowiedziane, obejmujące ustalony z uczniami zakres wiedzy,  

pisane w miarę możliwości  we wszystkich klasach gimnazjum- przygotowywanie do 

egzaminu przez cały cykl edukacyjny. 

- prace domowe -  (obowiązkowe oraz dla chętnych). Uczeń odpytywany jest z zadania 

domowego oraz/lub z wiadomości przerabianych na ostatnich trzech lekcjach. Zadanie 

domowe może tez być sprawdzone w formie pisemnej: zebrane zeszyty lub ćwiczenia, 

kartkówka z zadania domowego. Brak  zadania domowego(odnotowany w zeszycie oraz w 

zeszycie n-la ) powinien być uzupełniony. Konsekwencją kilkakrotnego braku zadań będzie 

napisanie kartkówki obejmującej umiejętności zadania, w terminie ustalonym przez n-la.  Za 

pracę domową uczeń może uzyskać + lub -.Uczeń może otrzymać za udział w lekcji (lub brak 

udziału w lekcji) plusy i minusy. Gdy zgromadzi pięć plusów uzyskuje ocenę bardzo dobrą, a 



gdy uzyska ich mniej, w końcu semestru zostają one zamienione odpowiednio przy czterech 

plusach na ocenę dobrą, a przy trzech na ocenę dostateczną, przy dwóch – dopuszczającą, 

przy jednym – niedostateczną.  

Do oceniania prac pisemnych stosuje się kryteria: 

0% - 30% możliwych do zdobycia punktów - ocena niedostateczna  

31% - 50% możliwych do zdobycia punktów - ocena dopuszczająca 

50% - 74% możliwych do zdobycia punktów - ocena dostateczna 

75% - 90% możliwych do zdobycia punktów - ocena dobra 

91% - 100% możliwych do zdobycia punktów - ocena bardzo dobra 

Ocena bdb i zadanie dodatkowe – ocena celujaca 

Niektóre prace (bez zadań dodatkowych) nie będą upoważniać do oceny celującej. Istnieje 

możliwość stawiania ocen pośrednich takich jak: dp+, dst+, db+. Kryteria dodatkowych ocen 

ustala indywidualnie nauczyciel zgodnie z wyżej wymienionym sposobem oceniania. 

 
2. Odpowiedzi ustne: 
W wypowiedziach ustnych oceniany jest udział i przygotowanie do zajęć. Uczeń może 

prezentować swą wiedzę rozwiązując zadania przy tablicy, uczestnicząc w dyskusji 

dotyczącej wyboru metody rozwiązania problemu, przypominając zdobytą wcześniej wiedzę, 

proponując ciekawe metody i sposoby realizacji powierzonego zadania. 

 

3. Aktywność - systematyczna obserwacja zachowania ucznia, w tym praca indywidualna na 

lekcjach, praca w grupach, prowadzenie zeszytu, udział w konkursach i zajęciach 

dodatkowych, prace dodatkowe (plakaty, mapy myśli, gry dydaktyczne, modele brył), 

projekty. 

 
5. Osiągnięcia w konkursach szkolnych i poza szkolnych. 

Sposoby korygowania niepowodzeń szkolnych i podnoszenia osiągnięć uczniów. 

1) Możliwość poprawy oceny ze sprawdzianu w przypadku oceny niedostatecznej. 

2) Uczeń może być zwolniony ze sprawdzianu, kartkówki lub odpowiedzi ustnej w 

wyjątkowych sytuacjach losowych.  

3) Istnieje możliwość konsultacji z nauczycielem w przypadku, gdy uczeń zgłosi chęć 

uzupełnienia braków z przedmiotu. 

4)  Możliwość udziału w zajęciach wyrównawczych. 

 
 

Opracowanie: mgr Barbara Piwowarczyk 

 

 

 

 

 


