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Przedmiotowe zasady oceniania z matematyki  
 
 

1. Prace klasowe – obejmują materiał z danego działu; są zapowiadane i wpisane do Librusa z tygodniowym 
wyprzedzeniem i są obowiązkowe. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może ich pisać z całą klasą, to powinien 
to uczynić po powrocie w terminie ustalonym z  nauczycielem(do 10 dni roboczych). Niespełnienie powyższego 
warunku jest równoznaczne z otrzymaniem wpisu „nzl” z wagą pracy klasowej. Nieobecność zaznaczamy wpisem 
„nb”.  

2.  Sprawdziany – obejmują zakres problemowy aktualnie omawianego działu;  są zapowiadane z lekcji na lekcję 
 i wpisane do dziennika; praca klasowa i sprawdzian mogą mieć formę testu.  

3. Kartkówki - są  formą  sprawdzenia  wiadomości  wszystkich  uczniów  jednocześnie z  ostatniej jednostki 
tematycznej; trwają do 20 minut; mogą być niezapowiadane; zgłoszenie  nieprzygotowania  przed  lekcją  zwalnia         
ucznia  z pisania niezapowiedzianej kartkówki.  

4. Prace klasowe i sprawdziany mogą być poprawiane. Poprawa jest dobrowolna. Uczeń pisze ją tylko jeden raz. 
Nauczyciel przechowuje prace do końca roku. Wszystkie oceny są wpisywane do dziennika.   

5. Poprawie nie podlegają oceny z :   
    Kartkówki , odpowiedzi,  zadań domowych, prac indywidualnych, grupowych i dodatkowych oraz oceny za aktywność.  
6. Przy ustalaniu oceny będzie stosowana następująca punktacja procentowa:  

95% - 100%     pkt.   -  celujący   
85% - 94%       pkt.   -  bardzo dobry  
71% - 84%       pkt.   -  dobry   
51% - 70%       pkt.   -  dostateczny   
31% - 50%       pkt.   -  dopuszczający 
0%   - 30%       pkt.   -  niedostateczny  

7. Na początku roku szkolnego nauczyciel przeprowadza diagnozę w celu określenia poziomu wiedzy i umiejętności   
z matematyki.  Do Librusa wpisuje się wynik procentowy, a ocenę z wagą pracy klasowej jedynie na życzenie ucznia.  

8. Aktywność ucznia oceniana jest w formie plusów, które sumowane zostają w pełne oceny. Uzbieranie: 
 6 „+” to ocena 6  
 5 „+” to ocena 5 
 4 „+” to ocena 4 
 3 „+” to ocena 3 
 2 „+” to ocena 2  

        O wpisaniu oceny decyduje uczeń. Przez aktywność na lekcji rozumiemy: systematyczność, zgłaszanie się na lekcji, 
        rozwiązywanie dodatkowych zadań na lekcji, aktywną pracę w grupach, przygotowanie dodatkowych materiałów.  
9. Każdy uczeń ma prawo 3 razy w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie, które nauczyciel wpisuje do Librusa. 

Nieprzygotowanie uczeń musi zgłosić na początku lekcji (w czasie sprawdzania nieobecności). Przez 
nieprzygotowanie  do  lekcji  rozumiemy:  brak  pracy  domowej, brak zeszytu, brak ćwiczeń,  brak materiałów 
potrzebnych do lekcji. Zasada  ta  nie  obowiązuje  na pracach klasowych. Każde kolejne nieprzygotowanie skutkuje 
otrzymaniem minusa. Trzy minusy to ocena niedostateczna.  

10. Za nieuczestniczenie w pracy grupy oraz uniemożliwianie pracy na lekcji nauczyciel wstawia minusy ( 6 „-” to ocena 
1 za zaangażowanie w kategorii aktywność)   

12. Na ocenę semestralną (roczną) wpływają następujące elementy:  
samodzielna praca pisemna :  

- prace klasowe -  waga 5 
- sprawdziany - waga 4 
- kartkówka - waga 2 

konkursy pozaszkolne (1-3 miejsce, wyróżnienie) - waga 6 
konkursy szkolne (1-3 miejsce, wyróżnienie)  - waga 3 
aktywność - waga 1  
praca grupowa - waga 1 
praca indywidualna na lekcji - waga 2 
odpowiedzi ustne - waga 2  
prace domowe – waga 1    

13. Wszystkie sprawy nieuregulowane tym dokumentem rozpatrywane będą w oparciu o Statut Szkoły Podstawowej 
nr 37 w Gdyni oraz Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania.  

 


