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Przedmiotem oceniania są: 

- nabyte przez ucznia umiejętności, 

- jego postawa i aktywność, 

- zdobyte wiadomości, 

- systematyczny progres. 

  Cele ogólne oceniania na matematyce: 

 - rozpoznawanie przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia 

wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań programowych, 

 - poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym 

zakresie, 

 - motywowanie ucznia do dalszej pracy, 

 - pomoc uczniowi w samodzielnym kształceniu, 

 - przekazanie rodzicom lub opiekunom informacji o postępach dziecka, 

 - dostarczenie nauczycielowi informacji zwrotnej na temat efektywności jego nauczania. 

Każdy uczeń jest oceniany indywidualnie. Nauczyciel bierze pod uwagę 

predyspozycje ucznia oraz jego sytuację. Uczeń, który był nieobecny w szkole przez kilka 

dni, ma prawo do nadrobienia zaległości w ciągu tygodnia. 

 

Metody i narzędzia oraz szczegółowe zasady sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów: 

1. Kartkówki (15 -18 min., waga 4) w każdy piątek/czwartek (na ostatniej lekcji matematyki 

w tygodniu) – podsumowanie pracy całego tygodnia. Dzięki kartkówkom uczniowie będą 

zobowiązani przyswajać zdobyte umiejętności matematyczne na bieżąco; przygotują się lepiej 

do pracy klasowej z całego działu, nauczą się systematyczności, zdobędą wiele ocen 

cząstkowych, będą mieli nieustanie okazję do poprawy swoich ocen (jeśli na początku 

zdobędą kilka gorszych). Oceny z kartkówek nie podlegają poprawie. Można co najwyżej 

zdobyć lepsze oceny z następnych kartkówek, albo poprawić je pracą klasową. 

2. Sprawdziany  (30 min. – 40 min., waga 6). Sprawdziany są zapowiadane tydzień wcześniej. 

Są to mniejsze prace klasowe – dotyczą działów o mniejszej ilości tematów. 



3. Prace klasowe (40 – 45 min., waga 8). Prace klasowe są zapowiadane przynajmniej tydzień 

wcześniej – dotyczą większych działów. Praca klasowa składa się z zadań zamkniętych i 

otwartych (wiele z nich pojawi się wcześniej na kartkówkach i zostanie omówionych). Osoby, 

które będą nieobecne na lekcji podczas pisania pracy klasowej mają obowiązek po powrocie 

do szkoły umówić się z nauczycielem na nowy termin i w ciągu dwóch tygodni zaliczyć pracę 

klasową. Brak napisania pracy jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej z 

działu. Zadania na pracy klasowej mają różne stopnie trudności. Ostatnie zadanie z gwiazdką 

jest zadaniem, którego rozwiązanie wymaga umiejętności, o których mowa w wymogach 

edukacyjnych na ocenę celującą. Uczniowie z prac klasowych, ze sprawdzianów i kartkówek 

będą oceniani za całokształt – ilość zdobytych punktów, na ilość możliwych punktów do 

zdobycia. Uczeń może poprawnie rozwiązać zadanie o stopniu trudności 5, ale popełnić błędy 

przy zadaniach na 2, wtedy ważne jest ile zdobędzie łącznie punktów). 

Schemat oceniania w procentach: 

Ocena niedostateczna: 0% – 29%, 

Ocena dopuszczająca: 30% – 49%, 

Ocena dostateczna: 50% – 69%, 

Ocena dobra: 70% - 84%, 

Ocena bardzo dobra: 85% - 93%, 

Ocena celująca: 94% - 100%. 

Nauczyciel nie może postawić uczniowi niższej oceny niż ta wynikająca ze schematu, ale ma 

możliwość podnieść ocenę, jeśli uzna, że wymaga tego trudność pracy klasowej bądź 

kartkówki. 

4. Aktywność na lekcji (po łącznym zdobyciu sześciu znaczków „+” lub „-„:; waga 3): 

- sześć „+” – ocena celująca, 

- pięć „+” i jeden „-„ – ocena bardzo dobra, 

- cztery „+” i dwa „-„ – ocena dobra, 

- trzy „+” i trzy „-„ – ocena dostateczna, 

- dwa „+” i cztery „-„ – ocena dopuszczająca, 

- jeden „+” i pięć „-„ oraz sześć „-„ – ocena niedostateczna. 

4. Prace domowe, praca na lekcji (waga 2), praca w ćwiczeniach (waga 3) – prace będą 

oceniane wyrywkowo. Prace domowe będą zadawane po każdej lekcji w celu utrwalenia 

tematu. Będą to zadania z podręcznika bądź z ćwiczeń. Przewidziany czas na rozwiązanie (10 

– 20 min.). 



5. Matlandia (waga 3) – raz w tygodniu (na weekend) będzie zadawana uczniom praca 

domowa na Matlandii (matematyczna gra komputerowa – proszę o udostępnienie dzieciom 

komputerów/laptopów i Internetu). Uczniowie otrzymali już loginy i hasła – strona 

www.gwo.pl Dzieci będą mierzyły się z zadaniami, a jeśli popełnią błąd w jakimś 

przykładzie, będą musiały zrobić zadanie od początku, inaczej nie zostanie ono zaliczone 

przez program. Każdy uczeń będzie musiał sam dojść do tego, jakie popełnia błędy w 

rozumowaniu. Dzięki temu wyeliminuje je i nabędzie nowe umiejętności. 

 Po każdych trzech pracach domowych na Matlandii, wszyscy uczniowie zostaną 

ocenieni za swoje osiągnięcia. Zostaną im podliczone punkty (jedno rozwiązane zadanie = 

jeden punkt) – obowiązywać będzie ocenianie procentowe – jak przy kartkówkach i pracach 

klasowych. 

6. Zeszyt przedmiotowy (waga 5) – sprawdzany pod koniec każdego semestru. W ocenianiu 

najważniejsza będzie zawartość. Im mniej braków i mniej błędów tym wyższa ocena. 

7. Sesja z plusem – test semestralny/roczny (waga 10). Trzy razy w roku (we wrześniu, w 

styczniu oraz na przełomie maja/czerwca) uczniowie napiszą test sprawdzający zdobyte przez 

nich umiejętności matematyczne, w celu porównania ich wyników z wynikami uczniów z 

całej Polski. Test wrześniowy uczniowie piszą na „dzień dobry” (zawsze zapowiadany w 

czerwcu poprzedniego roku szkolnego), natomiast dwa kolejne są zapowiadane tydzień 

wcześniej (ale uczniowie znają jego przybliżony termin już od września). 

Oceny z Sesji z plusem są wystawiane na podstawie skali staninowej (9 przedziałów): 

1. najniższy, 2. bardzo niski – niedostateczny, 

3. niski – dopuszczający, 

4. niżej średni, 5. średni – dostateczny, 

6. wyżej średni, 7. wysoki – dobry, 

8. bardzo wysoki – bardzo dobry, 

9. najwyższy – celujący. 

Uczeń może zdobyć z testu 30% i otrzymać ocenę dostateczną, jeżeli ten wynik zmieści się w 

staninie 4. niżej średni, a często tak bywa. Takie ocenianie jest korzystne dla ucznia. 

 Wyniki i pełne analizy Sesji z plusem zostaną wydrukowane i przekazane każdemu 

uczniowi do wglądu dla rodziców. 

8. Ocena semestralna i końcoworoczna – na koniec pierwszego semestru uczniowie otrzymają 

ocenę semestralną, a na koniec roku szkolnego ocenę końcoworoczną. Na każdą z nich złoży 

się wiele ocen cząstkowych (około 20 w semestrze, a 40 na koniec roku). Librus wyliczy 

średnią wagową (nie arytmetyczną) zdobytych ocen – w zaokrągleniu do części setnych 

http://www.gwo.pl/


(dwóch miejsc po przecinku). Na ocenę za I semestr składać się będą oceny zdobyte do końca 

stycznia, a na ocenę końcoworoczną – te zdobyte w ciągu całego roku (nie tylko te z II 

semestru). Przy takiej liczbie ocen cząstkowych będzie do bardzo sprawiedliwe i adekwatne 

do pracy i osiągnięć ucznia. 

 Ocenianie semestralne/końcoworoczne na podstawie wyliczonej średniej wagowej: 

- śr. 0 – 1,80 – ocena niedostateczna, 

- śr. 1,81 – 2,65 – ocena dopuszczająca, 

- śr. 2,66 – 3,65 – ocena dostateczna, 

- śr. 3,66 – 4,55 – ocena dobra, 

- śr. 4,56 – 5,30 – ocena bardzo dobra, 

- śr. 5,31 – 6,00 – ocena celująca. 

 Nauczyciel może uczniowi podnieść ocenę, jeżeli uzna to za stosowne, ale nie może 

postawić niższej niż wynikająca ze schematu. 

Sposoby informowania rodziców: 

Uczniowie zostali poinformowani o zasadach pracy na lekcji i systemie oceniania na 

pierwszych zajęciach. Rodzice otrzymali przez Librusa wiadomość z załączonym PO w 

załączniku (potwierdzenie przeczytania wiadomości).  Poza tym PO jest dostępne u 

nauczyciela podczas zebrań z rodzicami i zostanie zamieszczone jako jeden z plików do 

pobranie na stronie szkoły: www.krynickaszkola.pl 

O ocenach cząstkowych i klasyfikacyjnych informuje się rodziców na zebraniach 

rodzicielskich lub w czasie indywidualnych spotkań z rodzicami udostępniając zestawienie 

ocen lub umożliwiając wgląd do dziennika lekcyjnego. Informacja o grożącej ocenie 

niedostatecznej klasyfikacyjnej jest przekazywana zgodnie z procedurą Wewnątrzszkolnego 

Oceniania. 

Sposoby korygowania niepowodzeń szkolnych i podnoszenia osiągnięć uczniów. 

1.Uczeń otrzymuje możliwość poprawy każdej oceny ze sprawdzianu i pracy klasowej. 

2. Uczeń ma możliwość uzupełnienia braków z przedmiotu w ramach konsultacji z 

nauczycielem w przypadku  zgłoszenia takiej chęci. Nauczyciel jest do dyspozycji uczniów 

średnio przez jedną godzinę w tygodniu po lekcjach. 

3. Uczeń przygotowany do lekcji ma: odrobioną pracę domową w ćwiczeniach lub z 

podręcznika, posiada zeszyt i długopis. Uczeń ma prawo do dwóch nieprzygotowań w ciągu 

semestru.. Nieprzygotowanie należy zgłosić w momencie odczytywania listy obecności.  

Uczeń jest zobowiązany powiedzieć „Jestem nieprzygotowany”. W każdej innej formie 



nieprzygotowania nie są honorowane. Nieprzygotowanie nie zwalnia z pracy na lekcji ani z 

ustalonych kartkówek, czy zapowiedzianych prac klasowych. 

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla wszystkich klas (IV – VIII) 

będą podane w osobnych plikach. 
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